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iSLAM TARiHiNİN ÇÖZtJM BEKLEYEN ÖNEMLİ MESELELERI 

GİRİŞ : İ s) a m T a r i h i 
Önemine Kısa 

ve 
Bir 

Doç. Dr. Zekeriya KİTAPÇI 

İnsanlık 
Bakış· 

İç i n 

Umumi olarak İslam Tarihi Hz. Muhammed (S.A.V.) in hayatı, O'nun bü
tün insanlığa PEYGAMBER olarak gönderilınesi, İslamiyetin doğuşu, başta 
arab yarımadası olmak üzere eski dünya .kıtalarında yayılması, bu uğurda ya~ 
pılan çet"n mücadeleler, İslam fetih hareketleri, bu fetih hareketleri sonucu 
meydana gelen sosyal, siyasi, ekonomik olaylar hatta İslamiyetin din, kültür, 
medeniyet ve devlet olarak zamanımıza kadar gösterdiği baş döndürücü te, 
kamü) ve merhalebrden bahseden ve b.'r yargı hük.ınüne varmamızı sağlayan 
çok önemli islami bir u:mdir. 

Şu bir gerçektir ki, İslam Dini Arabistan'da (Mekke) zuhur etmiş ve ora
da bütün dünyaya yayılmıştır. Eski dünyanın siyasi veehesini değiştiren bu . 
büyük oluşum ve gelişimi sağlayan önemli olayların büyük bir kısmının, ku
zey Arabistan, Mısır, Suriye, Anadolu, Azarbeycan, Irak, ve İran gibi çok ge
n: ş bir sahada ceryan ett'ği görülür. Doğu Akdenizin bu büyük medeniyet 
merkezleri dünya coğrafyasının daha ziyade "Orta Doğu" adını taşıyan çok 
önemli stratejik mevki! olan geniş bir sahasını teşkil etmektedir. Bu bakım
dan gerçek bir İslam TarA:ıi aynı zamanda, orta çağlardan başlayarak zama
nımıza kadar önemini h'ç bir devirde kaybetmeyen Orta Doğu'nun da ibret
ler dolu sosyal ve siyasi tarihidir. Bununla beraber meselenin diğer önemli 
b~r yönü daha vardır. O da hemen her devirde çeşitli medeniyetlerin beşiği 
olan Anadolu'nun, Orta Doğu'nun kopmaz bir parçası ve bu büyük gövdenin 
adeta kafa kısmını teşkil etmesidir. Bu bakımdan bölgenin sadece İslam mil
letlerı için değil, Türk tarihi ve Milleti bakımından da ne kadar önemli bU". 
yer işgal ettiği kendil:ğinden ortaya çıkmaktadır. 

Bu demektirki, lsUim Tarihi büyük Türk tarihin'n ,orta çağlardan baş
layarak zamanımıza kadar olan çok uzun bir devresini, yani "İslami Türk 
Tarihi" devr:ni çeşitli yönleri ile aydınlatan bir tarih olmaktadır. 

Diyeb'lirizki, dünyanın kalbi insanlığın kendini idrak ettiği tarhlhlerden be
ri Orta Doğuda atmaya başlamıştır. Doğu Akdeniz'in bu bereketli toprakları 
ve Mezopotamya ilk ve orta çağlardan beri yüksek medeniyet ve kültürlerin 
beşiği olarak kalmamış, aynı zamanda insanları doğru yola iletmek ıçın 

ALLAH tarafından gönder'len Peygamberlerin de faaliyet gösterdiklerLgeni~ 
bir saha olmuştur. Son Peygamber Hz. Muhammed de dahil, Kur'an-ı Kerim'de 
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adı geçen büyük Peygamberlerin hemen hepsi ilahi tebliğ vazifesini bu geniş 
topraklarda ifa etmeğe çalışmışlardır. Yne Dünyanın en mübarek dini mer
kezleri yani Kudüs, Mekke ve Medine bu bölgede bulunmakta ve her sene 
dünyanın en ücra köşelerinden milyonlarca insan dini bir vecd ve aşk halin
de bu mukaddes şehirlere koşmaktadırlar. 

İnsanlık iç;n böyles:ne önemli olan Orta Doğu'da hemen şunu belirtmemiz 
gerekir ki, siyasi otorite hemen her devirde aranılan ve kendisini hissettiren 
hayati b'r faktör olmuştur. Orta Doğu'da otor:te temin edildiği sürece bu 
topraklarda emniyet ve huzur sağlanmış, dil, din ve ırk bakımından· tamamen 
farklı olan bir çok millet, barış ve huzur içinde yaşama imkanına kavuşmuş
lardır. Belki de tarih boyunca bir çok Peygamber; n bu topraklarda zuhur et
mes · her devirde büyük b:r ihtiyaç duyulan bu boşluğun en uygun bir şekil
de daldurulması için ilahi kaderin adeta bir cilvesi olsa gerekir. Aksi tak
dirde Orta Doğu, özellikle otoriteden yoksun olduğu dev:rlerde milletleri yutan 
bir mezar oLmuş ve bu topraklarda kurulan küçük büyük bir çok devlet ve 
milletler bir biri peşinden insanlık denız'nde boğulup gitmişlerdir. 

Orta Doğunun bir nevi milletler mezarı olmaktan çıkarılışı uzun süre Türk
lerin İslam dünyasına hakim olmaları ile mümkün olab'lnıiştir. Daha sonra
ları birer kurtarıcılar ordusu olarak beklenecek olan müsli:man Türk öncü
lerin'n Orta doğuya ilk defa ayak basmaları Emevi Halifelerinden Muaviye 
zamanında olmuştur. 1 Abbasiler devrinde ise ordu tamamen Türkler tarafın
dan teşekkül etmiş ve h:Iftfet ülkelerinde görülen otorite boşluğu bir derece
ye kadar bu şekilde doldurulduğu gibi :mparatorlukta bu sayede bölünüp parça-

çuklu Türkleri ve Osmanlı Sultanlarının İslam dünyasına bir kurtarıcılar or
dusu olarak girmeler: ile başlamış ve bu durum I. Dünya harbine kadarda 
devam etmiştir. 

Buraya kadar ana hatlan ile kısaca belirtmey·e çalıştığımız bu tarihi ger
çekler, yani Orta Doğunun insanlık tarihindeki yeri ve stratej:k durumu, 
İ s : a m T a r i h i n i n a n a m e .s e I e 1 e r i n i n çözüLmesi ve 
onun bütün eğ'tim müesseselerinde çok daha rasyonal bir şekilde öğretilme
sinin başta memleketimiz için olmak üzere bütün müslüman milletler ve in
sanlık için nekadar önemli bir gerçek olduğunu en bar'z bir şekilde ortaya 
koymaktadır. Böyle br yaklaşım eminimki, İslam ülkelerini birbirlerine kay
naştırmll!kta, b'rleştirip bütünleştirmekte belki bir çimento vazifesini göre
cek ve müslümanların daha homojen bir kitle haline gelmelerini sağlıyacak-_ 
tır. 

(ll bkz. Kitapçı, Z. !slamın İlk Devirlerinde Arap Şehirlerine Yerleştirilen İlk 
Türkler, Türk Kü.'türü, Say. 112, Ankara, 1972. sf. 200-221. 
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İSLAM TARİHİNİN ANA MESELELERi 

Her ilmin olduğu gibi, İslam Tarihinin de çözüm bekl:yen ve daha aydın
lığa kavuşturulmamış bazı önemli meseleleri vardır. Ana konuları ilgilendiren 
bu meseleler tesb't edebildiğimiz kadarı il~ şunlardır: 

I-Siyasi Arap Tarihi veya İslam Tarihi 

Bw1dan maksadımız, İslam Tarihin:n siyasi Arab tarihinin b:r devamı ol
maktan artık çıkarılması ve genelleşt:rilmesidir. Şu bir gerçektr ki, yer yü
zünde her milletin uzun veya kısa, muhteşem veya sönük bir tarihi olduğu 
gibi Araplarında kend lerine has ve tarihin ilk çağlarından beri devam edip 
gelen bir tarihleri bunun yanısıra çok kuvvetli b:r dil, edeıbiyat ve kültürleri 
Va.Tdır. 

Haddizatında Arab yarımadasının, coğrafi durumu ifbarı ile dünyanın 
batı güneyine sanki büyük ve enli bir dJ gibi sarkmış olduğu görülür. Nerede 
ise büyük Asya kıtasından kopmuş g:bi b'r hali vardır. Arabistan bu özel 
coğrafi durumu sebebiyle engin den'zler:n ortasından kopup gelen dalgalar 
gibi Orta Asyadan dünyanın dört bucağına yapılan büyük göçler ve göç yol
ları istikametin·n daima dışında kalmış, bu ise Arabistanın uzun tarihi seyri 
içi.nde h'ç bir yabancı millet ve kültürün istilasına uğrarnamasına sebeb ol
muştur. Böylece Araplar dünya siyasi nizarnını değ'ştirecek büyük siyasi o
luşum ve gelişmelerin hemen her dev1rde dışında kalmışlardır. Sanki kader 
İslamiyetten önce tarih sahnesine çok güçlü bir devlet ve millet olarak çıka
mamış olan bu kavm' (Arabistanın, yukarıda bir-iki cümle ile işaret ettiğimiz 

~ ftA 00 -o-.• ... _o -, i Ö -~ i., ••• ' ~ ~ "'f 0 t "'1 t V 1 °.L. ı 0 0 0 • 

cograrı ozewgı aoıayısıyıaJ ouyuk msannK aenızmae ougUıup gıüııeıermı on-
lediği gibi, Türkler·n İslam mlletleri camiasında vurucu bir güç olarak boy 
göstermeleri sayesinde 'İslamiyetten sonra da onları korumuş ve varlıklarını 
zamanunıza sürdürmelerini sağlamıştır. 

Bununla beraber Arablar, diğer birçok Asya, Avrupa hatta Afr'ka milletleri
·.ıin aksine bu çok özel tarihleri yanı sıra çok kuvvetli bir çöl kültürünün, bir çok 
yönleri ile :ıkel örf ve adetlerin hem sahibi hem de yaşatıcısı ve koruyucusu ol
muşlardır. İslam Dininin Arabların sosyal hayatları ve kültürel varlıkları üze
rinde nasıl baş döndürücü tesirler yaptığının tahlil ve münakaşasının yeri bura
sı değildir. Fakat Arablar, sosyal ve medeni yönlerden son derece ilkel ve ib
tidai yaşayışiarını kapsayan İslamiyetten önceki bu çok uzun devirlerine ta
rih ve edeb'yat literatürüne geçen adıyla "Cahiliyet Çağı" veya "Cahiliyet 
Devri" demişlerdir. Gerek Kur'an-ı Kerim gerekse hadis-i şeriflerde aralıla
rın (dini anlamda) karanlık devirlerinin bu mefhumla ifade edilmes'ne işaret 
eden sarih ibareler vardır. 2 Halbuki başka milletierin tarihlerinde tu ,şe~dd! 

(2) Ali tınran Suresi, el-Aye, 154_ Al-Maide Sw-esi, el-Aye, 50 el-FetJh Suresi, 
el-Aye, 26. 

-319-



umumi bir taksim olmadığı gibi tar:h ve edebiyat literatürlerinde de böyle bir 
kelime yoktur. Mamafih bu bir bakıma onların dalaletten hidayete; bedevi
likten medeniyete doğru tekamullerin·n b:r merhalesj ve bir alfuneti farikası 
ol:muştur. Diğer bir ifade ile İslam:yet onların karanlık ve aydınlık devirleri 
arasında sanki aynadaki sır g:bi bir fonksiyon ifa etmiş ve yeni b:r devrin 
(öyleki dünya siyasi ve sosyal n· zamnın müslüman Ar abiarın lehine olarak 
değiştrecek bir devrin) başlangıcı olmuştur. 
~H'1:"f.r' 1 
· Cahiliyet çağı bir İslam Tar·hi değil, bilakis siyasi bir arab tarihidir. 

Yukarıda da işaret ed:Idiği gibi İslamiyetten önceki bu uzun devirler, bugün 
küçük büyük b·r çok devletlere bölünmüş olan Aralıların iyi veya kötü yönle
ri ile kendi tarihler:nin kopmaz b'r parçası ve bir bütünün bir çok yönlerden ta·· 
mamla yıcısı n·teliğindedir. Fakat burada aklımıza şöyle bir süal gelmektedir. 
Acaba, cahiyet çağı dediğimiz bu uzun devirler gayri Arap ve fakat bir çok 
müslüman milletler için aynı derecede önemlimid.r? Özellikle mücerred ilmi 
araştırmaların dışında acaba bu devirler eğitim ve öğretim kurumlarında İs· 
lam tarihi adı altında bir ders konusu olarak hala okutulmalımıdır? Bunların 
İslam'yetin benimsenmesi ve kabul ed'lmes;nde oluınlu tesirleri varmıdır? 
Bu suallere bizim açımızdan müsbet cevablar vermek herhalde güç olacaktır. 

Ne_ yazık ki şi.ı11ıdiye kadar İslam Tarihi ile Jgili olarak yapılan çalı~ma· 
lar ve öğretim kurumlarında bu dersler için takip edilen eğit'ın ve öğretim 
uygulamaları incelendiğinde, bir dereceye kadar hassas olan bu noktaya ge
reği kadar önem verilmed.ği görülmektedir. İlk devirlerden beri İslam tarihi 
ile uğraşan bir çok kıymetli müellif ve yazarlar belki Hz. Peygamber ve Onun 
r'le:>ur'n<> (,.,.,.., .,,,r;,t,) ilınrilnl?-l?.rl hir ""'1r kı:ı.il:=ır sf\7. krınıı!'iıı C"ı:ıhilivı>t. devri• 
.......... y ... ~ ......... ,_ ....... _. ..... ____ .,., ............. / --.. • --~-~--- --- -::r-- ------- '--- --~----'--- --------·-~ --- --

nede Ügi göstermişler ve gerçekten gen·ş b]g]er vermişlerdir. Mamafih Ba-· 
tılı İslam Tarihi yazarlarının eserleri ve yaklaşım tarzları bu değerlendirme
ın'zin dışmda değildir. 

Bu kabil eserlerde, Arap yarımadasının çok geniş bir şekilde coğrafya
sından tutunuzda, Arapların sosyal hayatları, şifahi edebiyatları içinde nakle
dilen bir çok Ön·:cmsiz olaylar, Onların örf, adet ve ananeleri ]e ilgili bir çok 
bilgiler büyük b;r teferruat ve aşırı b'r iyimserlikle nakledilmekted·r. Halbu
ki bunlar, İslam tarihinin değ ı daha ziyade siyasi Arap tarihin·n konusudur. 
Böyle olması da gayet tabild:r. İslam Tarihi veya Hz. Muhammed'in hayatı
na. ait yazılan bir çok ve gerçekten de kıymetli eserlerde ele alınan ve oku
yucu kitleler'ne aktarılan bu bilgi yığınlarının İslam Tarihi çerçevesinde ele 
alınması ve gayri Arap b:r çok müslüman m:lletlerin eğitim ve öğret'ın mües· 
seseler:nde okutulmasına pek fazla lüzum olmasa gerektir. Bunların yerine 
İslam tarihin·n ana meselelerine ağırlık verilmesi elbette daha faydalı ola
caktır. Hele bu kab'l malumatın genellikle bizlerin örf adet ve ananeledmize 
yabancı, milli kültür ve telakkilerimize çoğu zaman aykırı ve bir çok hallerde 
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bağdaşmasına 'mkan olmadığı nazarı itibara alınırsa meselenin önemi ken1 
diliğinden bir kat daha ortaya çıkmaktadır. 

Kısaca demek istediğim;z şudur; İslam tar lhinin siyasi Arap tadiindeı1 
ayrılması ve daha evrensel b:r hale getirilmesi zamanı gelm'ştir. İslam tari;. 
hi, gayri Ara b b:r çok müslüman milletler ve onların· sosyal yapıları' da dik· 
kate alınarak çok daha rasyonel bir şekilde yeniden yazılınalı ve bu çerÇeve 
içine girecek 'konular yeniden tesbit edilmeli ve standart hale getirilmelidir. 
Böylece İslam kültürü, milli kültür le daha kolay rriezcolup ferdi ve· sosyai 
bünyemi-ii ayakta tutan çok kuvvetli b:r terkib vücuda getirecektir. 

2-İslamiyetin Siyas veya d i n i 
.yayılışı meselesi; 

Arab İslam Tarihi ilişkilerine ve buna bizim İslami anlamda m'lli kültür 
aç~mızdan önem'ne kısaca temas ettikten sonra şimdi de bunun kadar öneml' 
diğer Ciddi b:r meseleüzerinde durmak istiyoruz. ·o da İslfun Tarih'nin (tes
bit edebildiğim'z kadarı ile) siyasi fetihler ve dini yayılış tarihinin çeşitli yön~ 
lerden daha yeteri kadar aydınlat1lmadığıdır. Bu büyÜk ik(oluşumuri (siy~si
dini) birbirleri ilc olan ilişkileri yanj siyasi fetih ve gelişmeierfu ne dereceye 
kadar· İslam Dininin yayılmasına veya dini hakimiyetin ne dereceye ka
dar s'yasi hakimiyetin güc ve kuvvet kazanmasına yardım ettiği üzerinde 
y~te~i 'kadar·durulmuş' değildir.* ' . ' 

Şu bir gerçektir ki, .. Hz. Muhammed'in vefatını .müteakip özellikle halife 
Ömer devrinde (634-644) girişilen fet'lı hareketleri sayesinde İslamiyet Arab 
yarımadasının dışına taşmış; Mısır fethcdilmiş ve Suriye'de ·Bizans' hak1mi
yet:ne son verilm'ştir. Diğer taraftan yine bu devirde · cl.sırlık, muhteşem gö: 
rüiıüşü olan kof Sasarii imparatorluğu Kadisiye (636), Celula (637), Nihavetıt 
(642) de ceryari eden \re fakat zafer'le biten birÇok harbten sonTa çökmüş ve 
İran toprakları tamameri müslüman Ar ab ların eline geçmi.:ştir: (660..:750). ,' 

Emeviler devrinde (660-750) b'lhassa Abdü'l-meliko:n bilafeti za..'llanı~da 
batı, kuzey ve doğu istikametinde, b;r çok liyakatli komutanların sevk ve ida
;esi altında yeni ve başarılı fet'lı hareketlerine g'rişil~iştir .. Haddizatında b~ 
çok daha önceden olması beklenen bir p a t I a m a idi. Hatta bu patlamayı 
Sami ırkının Arabistan'ın dışına göçü olarak tavsif edenler dahi ohnuştur.3 

Hz. Ömer'in vafatından bir süre sonra meydana gelen ve Arab-İslam ta
r'hin'n çok üzücü sayfalarını teşkil eden malum kırıcı olaylar (Hz. Osman'ın 

* İlk devirlerde siyasihakimiyet İslam dininin yayılmasına yardım ettiği hal
de daha sonraları çeşitli ülke'erdeki dini hakimi ı: et _müslümanların ~üç ve 
kuvvet kazanmalarıili ve siyasi bir varlık olmala.rın:ı sağlamış, Asya \re Af-

.. : fikada:birçok ;rıüslÜman d-8vl-~ti kuruihı:uştu'r. - .·· · . · · · 
Üi(~ Caetani ... L. islam Tarihi, C: X, Sh: 159-160 Hftti, ·K. PhÜip, _·e!-Ar'~b: Tftrihun 

Mucezun, Beyrut, 1965,' s. 28-29. 
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şehadeti, Sıffın, Kerbela v.s.) bu ikinci patlamayı bir hayli geciktirmişse de 
h:çbir za.ı-nan önleyememişt'r. İnsanlık tarihinin çok nadir olarak kaydettiği 
bu büyük patlama ile blrlikte girişilen fetih hareketleri ve kazanılan siyasi 
zaferler sayes 'nde Arab siyasi hakim; yetinin sınırları Orta Asya bozkırların
dan Atlas okyanusu sahillerine kadar çok gen·ş bir sahaya yayılmış İspanya 
da dahil Prenelere kadar olan bugünkü Avrupanın büyük bir kısmı bu haki
miyetin içine girm'ştir. Dolayısıyla Müslüman arablar, Hz. Peygamberin ve· 
fatından sonra geçen ilk hicret asrında (632-713) ilk defa olmak üzere eski 
dünya kıtalarında çok büyük bir dünya imparatorluğu kurmuş oluyorlardı. 

Şüphesiz İslam'yet zamanla bu kadar geinş bir sahada yaşayan ve fakat 
dll, din, ırk, kültür, örf, adet, anane bakımından tamamen farklı ve birbir
lerine yabancı birçok milletlerin yegane müşterek dini ve kollektif kültürü 
olmuştur. 

İlk dev'rlerden başlıyarak zamanımıza kadar gelipgeçen büyük İslam Ta
rihçileri, İslam Peygamber;nin çeşitli yönlerden bayatı ve ahlakı başta olmak 
üzere ör..ellikle siyasi fetihler hakkında çok önemli çalışmalar yapmışlar ve 
kıymetli eserler verm'şlerdir. Ne yazıkki İslam kültür ve medeniyeti hakkm
da yapılan çalışınalar doyurucu olmaktan çak uzak olduğu g'bi, İslamiyelin 
yayılışı, dini sahada ceryan eden bu çetin mücadeleler, kazanılan parlak za
ferler, k'tle ihtidaları ve nihayet bu bü:ır'iik oluşum üzer'nde gereği kadar hiç
bir zaman durulmamış ve bir muhakemesi de yapılmamıştır. Hatta bu hu
suslarda doyurucu bir tek eser bile hala mevcud değildir. 

Halbuki kısa zamanda bu gen'ş topraklarda kurulan siyasi hakimiyeti, 
zamanla dini hakimiyet takib etmiş ve İslamiyet b'r çok miilet ve çeşitli aki
de ve inançlarlayaptığı uzun uzun ve çetin mücadelelerden sonra cihanşumul 
bir din olmuştur. Siyasi arab hakimiyet! bir kaç asır sonra yıkılıp gltt'ği 

halde eski dünya kıtalarında kurulan dini hakimiyet zamanımıza kadar devam 
etmiştir. Bugün bile İslamiyet, dünya nufusunun üçte birinin resmi din'dir. 
Yine bugün bile İslamiyet karşılaştığı b'rçok zorluklar, talihsizlikler ve mah
rumiyetlere rağmen, siyası pek fazla bir destek görmediği halde, diğer din" 
lere nazaran çok daha süraW bir şekilde yay'llmaktadıı. Nitekim İslamiyetİn 
dünyanın birçok ülkelerinde özellikle siyah Mrika kıtasında kazandığı başa
rılar bu gerçeği açıkça ortaya koymaktadır.4 

İslamiyetin, dini sahada kazandığı bu büyük zaferler ve bölgesel b:r din 
olmaktan çıkarak kıtalar arası bir din olma hüviyetini, kazanıncay8 kadar 

(4} Bu ge'işmeler ve İslam dininin zenciler arasmda nasıl da süratli bir şekilde 
yayıldığını Joe Ün Dini Egitimler Bölümü Nijerya'da görev yaptığımız iızun 
çalışma yıllarumzda çok daha yakından inceleme fırsatı bulduk. Daha ge:tılş 
b!lg! !çin bkz. NES!L (aylık cleı-gil Cilt. IL s, 12 Eylul, 1978, İst. sf. 42-47. 
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geçirdiği safhalar maalesef daha tam b'r objektiflik içinde realist ölçülerle 
değerlendirilmiş ve bir sentezi yapılarak ilim dünyasının münak:aşasına su
nulmuş değildir. Böyle umumi ve doğru bir değerlendirmenin yapılabilmesi ise 
ancak İslamiyetİn siyasi hakimiyet'n dışında nasıl ve hangi şartlarla yayıl
dığını ve başarının sırlarını ortaya koyan çok ciddi ve titiz çalışmalarla müm
kündür. Aksi taktirde ileri sürülen bu nevi fikir ve mütalaaların birer indi 
olmaktan ileri gidemiyeceği gibi, bu kanaat ve görüşlerin ilmi olmasma ve 
gerçek anlamda bir hakikatı yansıtmasına da imkan yoktur. 

İslam TarihçJerinin yukarda da işaret ettiğimiz meselede olduğu gibi 
burada da büyük bir ihmal! söz konusudur. Başta klasik kronoloji yazarları 
olmak üzere zamanımıza kadar gelen yazarlar, İslam Tarihi ve içtimai olay
ların daha ziyade siyasi ve askeri yönünü ele almışlar, özellikle fet'lıler dev
rinde yarar lıklar gösteren her tabaakdan kimsee Ir ·n da vramşları hakkında ade
ta lüzumsuz sayılabilecek ayrıntılar vermişlerdir. Bu hususlarda birşeyler 

bulmak isteyen araştırıcılar çoğu zaman İslamiyet'n yayılışı ve büyük kültür 
reformu ile ilgili ve yararlı bir şey bulabilmenin ümidi ile had'selerin akışına 
kapılıp gitmekte ve sonunda bel'k'de hiç farkmda olmaksızın kendisini lüzum
suz teferruatın içinde boğulmuş olarak bulmaktadır. 

Böylece onun durumu koca bir meydanın herhangi bir yerine saklanmış 
küçük bir elmas parçasını bulmak için uğraşan, yorulan bir adamın durumu
nu andırmaktadır. Yazadarımızın güçlük arzeden bir yönü hatta daha açık 

__.--- ' ~ .......... , •• ,~~-~--~--··~"--~-·-··-----"""'·--~-"~"'" -, "·······--·-" '--- - " ' ...... _,_,, •. J -- '- .--··~=~-~-~-~----=~- "--.. 

b·r ifade ile hataları, siyasi fetih hareketlerin',Jslam~etlnyayılışıjJ.e.karış-
"Tirniaları, diğer bir ifade ile müslüman ArabfÜtÜhat;nı bir nevi İsla;fÜtii~" 

~'"''-'='"·"··-"·"--····'"'-·-~-----
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Halbuki özellikle Emeviler devrinde (661-750) girişilen fet:h hareketleri 
dini olmaktan ziyade bir takım iktisadi, sosyal ve s'yasi faktörlerin zorlama
sıyla başlamış, iktisadi ve sosyal refah yanısıra politik hakimiyete -mümkün 
olduğu kadar- sınırlannın gen'şletilmesini öngören hareketlerdir. Nitekim 
Haccac Çini fetlıedebilecek ilk arab komutanına oranın g e n e 1 v a I i · 
I i ğ i n i vaad etmiştir. Kuteybenin böyle bir hayal peşinde koştuğu hak· 
kında Taberi'nin çok açık rivayetleri vardır. 

İsUı.miyetin bir din olarak hakimiyeti ve bu gen:ş bölgeler :n islamlaştını
ması veya İslamiyetin bu bölgelerde yayılması mutlak ve milli din haline 
gelmesi (Türklerde olduğu g::bi) daha sonraki devirlerde büyük gayret ve fe
dakarlıklar sonucu gerçekleşebilmiştir. S'yasi fetihler zaman zaman inkıtaa 
uğradığı zamanlarda bile İslam dini kendi şartiR-rı içinde yayılmaya ve geliş-

• 
meye devam etmlştir. 

· İslam Tar ::hinden maksad, klasik hatta genellikle bir kısım modern tarih-. 
çilerimizin anladıkları gibi sadece s'yasi ve askeri fetibierin kıronolojik bir 
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uyum i<; ·nde sunulması değildir. s: yas i fet" h ve gerşmeler yanısıra İslam 
dininin de bir gelişmesi ve yayılması tar:hi. vardır. Siyasi fetihler, yukarda 
da belirt'ldiği gibi, sona erd'ği halde dini f·etih ve yayılmalar devam etmek
tedir. Hatta o kadar ki, siyasi bakımdan bugün ulaşılmasına imkan olmıyan 
yerlerde bile İslam dini yayilmakta ve bir kısım ·dini C·2maatler oluşmaktadır. 
Bunun tam aksine b'r zamanlar İslac'Il medeniyefnin beşiği olan bir kısım ül
kelerde bugün İslamiyetten herhangi b:r eser kalmadığı gibi, bir çok yerler· 
de de müslüman unsurfar asimile edilmekte ve tamamen yok :olmaktadırlar. 

· Hulasa; Hi. Peygamberin ilk peygamberJik yıllarından başlayarak, zama
nımıza kadar İslam Tarihinin çeşitli zaman ve mekanlarda bir kısım hane~ 
danlar devri de dahil yayılış tarihi tatm·n edici bir .~ekilde ele alınmış de
ğildir: Bu hususta yapılan çalışmalar, yok denecek kadar az olduğu gibi ihti· 
yac'a cevap vermekten fersah fersa'h uzaktır .. Öyle inanıyoruz ki bu konuda 
d'ğer meseleler gtbi İslam tarihin;n çi'5züm bekliyen önemli konula'rmdan bi
ridir. 

3 -S i y a s i H a k i m i . y e t v-eya D : n i H a k i m i y e t · 
M e f h u m u n u n .T e my i z i M e s e 1 e s i 

. Tarhinin daha bugüne kadar aydınlığa kavuşmamış b.'r d]ğer. meselesi 
de siyasi veya dini hakimiyet meselesi ve bu ikl temel unsurun birbirleri ile 
6ıan rhiinasehetler: d~ha açık bir if~de il·e bu IT1efhumların tam bir vuzuh ve 
tef~ ;kinin yapılmayıŞıciır .. > .. . . . . . . . . . .. 

Bilindigi gibi Ii:z.: -Peygamber~-in- vefatı· ·:Sıia-§ııi.da ( uilı-UuJ.i"- tsıam tarihç: ... 
leriniQ beyanıanna ..göre)_ İslfun'yet Araıb yarımadasının güney kes'ınleri de . . . ,· . '- - . . -· . ~ ·. : . .._ - . . '- -

dahil (meselıl Yemen\ çOk geniş b'r salıaya tamamen~ hakivı -olmuş hulunu· 
yÔrdu. Halbıil.d daha sÖnrak:i sjyasl .~e sosyaL gelis~eler bu umılmi beyaılla· 

• --·.· • •• '·--- •• ' • :- • -- - •. • - ..:> .• • •• - _· : 

rm çok. sath'. olduğunu ve .real'telere pek uygun olmadığını göstermektedir, 
Şöyleki: Hz. Peygamber'in vefatını mdt::-akıb he.men o~taya çıkan kargaşa
~ıarın. yanısırC)., İslamın kalbgahını tehdit eden i r t i d a d olayları ve 
İslam· toplumunu ilk anlarda şaşkına çevirecek bir takım. yalancı Peygam-. 
berierin çıktığı ve onların tahminlerden öte, fazla taraftar buldukları ve çok 
çet'rLmukavemetleri olduğu görülmüştür . 

. : Kısa zamanda gel' şen ve genişleyen büyük olaylar nerede ise büyük sa· 
I:ıabelerde dahil b:r ç?k müslümanların paniğe kapılınalarma varacak boyut· 
lara .ulaşmıştır. Geniş bir perspektif :içinde Hz. Peygamberin vefatını mütea
kip' A:::abist~n yarımadasınıncia ceryan eden ·bu olaylar irıc;elend'ğinde, hurtı.in 
anladığımız manada kuvvetli bir dini hakimiyet olmadığı, belki çelik irade
letle (mesela: Hz: Ebu Bekirde görüldüğü glb') takviyeye muhtaç yarı siya
si -bir hakimiy-et olduğu ·anlaşılmaktadır. Bütfu:1 bunlar o devir de. bile İslami-
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yetin M~kke ve Medine gibi büyük şelülerin dışında. çok kuvvetli b;r şekilde 
yerleşmediğini gösterm~kt·2dir. 

Bu, haddizatında gerek klas:k' Isla..'11 tarihçiler; gerekse modern yazarlar 
tarafından hernedens·:: pek fazla üzerinde durulmayan bir hususttir. Gerçekte 

· İslamiyetİn bilhassa bir imparatorluk dini. hal'ne geldikten sonra, biri politik 
diğeri dini olmak üzere temeli ve kaynağı kısmen farklı olan iki tip hak:mi
yeti vardır. Politik hakimiyet fet'hedle'n ülkelerde yerli halka karşı devletin 
ve idaren·n otor~tesini sağlayan ve gücünü büyük ölçüde ordudan alan· bir 
hakim'yettir. Bu tip hakimiyetlerde yerli halkın tamamen veya büyük bir 
ekseriyetinin müslüman olması düşünülmemiş hatta çoğu hallerde gerekli bi
le sayılmamıştır. 

Nitekim bu, İslamiyetİn bir imparatorluk olarak iç Asyadan Avrupaı:ıın 
· ·iç kısımlarına kadar yayıldığı sıralarda böylece olduğu gibi eski dünya kıta-
l~rında büyük bir cihan imparatorluğu kuran Osmanlı Türklerinde de böyle 
olmuştur. Mesela bugünkü .Balkan devletleri belki beşyüz seneden daha fazla 
Osmanlı Türklerinin hakimiyet: altında yaşadıkları halde bir türlü müslüman 
olmani~şlardı~. · · . . . . . · · ·. . 

. Dini hak"miyet ise zaman zaman siyasi idarenin aksine de oısa İsl$ımi
yetin yerli halkın ekseriyeti tarafından kabul ed:ımesi, gönül ve kafalarıqa 
yerleşerek büyük b~r varlık haline. gelmesidir. Bunun en belirg·n öı;-qeğini 

. bugün .b:ıe bir kısım Afrika ülkelerinde görmekteyiz. İdari kadrolar··Ş.U Vt:!~·a 
hudine mensub oldukları halde yerli halkın büyük b'r ekseriyeti müslüman
dır. 

Bu iki tip hakimiyetın birbir~ ile ilg:sinin olmadığını iddia etmek ne,ka
dar ilmi olmaktan uzaksa, bir kısım tarihçih~r gibi bir biri içinde mütalaa 
etmekte aynı derecede do~ru değ]dir. Fakat bu nazik durum üzerinde, yu
karda da işaret edildiği gibi, bu sahanın birçok otoritele:ı:i tarçıfından henüz 

. gereği kadar d urulmadığı gibi b ·r tefrik yolunada gidilmemiştir. BizLrn bl;!· 
rada özellikle bu konu üzer;nde daha fazla durmaya ve geniş mukaye&eler 
yapmamıza ne lüzum ne de imkan vardır. Ancak, 

Bu görü~ü daha iyi aydınlatması bakımından klasik kronoioji tarihç]er
den bir kaç misal vermek herhalde y::rinde olacaktır. Mesela bunla;rdan 
İ b n- i K e s .i r'i n (Öl:. H: 774/l\1:1372) siyasi· ve dini hakimiyet hu
susunda ·hiçbir ayırım yapmadığı ve büyük b:r iyimserliğe kapıldığı görül
m·::ktedir. Ona göre: "Musa· b. Nusayr, Afrikanın kuz;·::y kesimlerini fethet
miş ve yüzb'nlerce kişi bir anda müslüman oluvermiştir."5 

Yine İbn-i Kesire göre büyük bir hayranlık duyduğu, bir çok ifadelerin-
• den anlaşılan Kuteybe b. Müslim aşağı Türkistanı (İslami kaynaklarda Ma-

(SJ İbn-i K esir. El-Bidaye, C: 9, Sh: 172. 



· veraünnehr) ele geçirdikten sonra bura halkının ka.m 'len ihtida ettiklerini 
bildirm'ştir. 6 O kadar çok kimse müslüman olmuşturki bunların sayısını an
cak Allah bilir, demiştir. Halbuk; Kuteybe için aslolan dini değil siyasi ha

. kirniyet idi. 

Fakat bu kadar fazla y~mserliğin realite ile pek fazla bir ilg~si olmadı

ğını izah etmeğe bilmem lüzum var mıdır? Kuteybe'nin aşağı Türkİstanın İs
lamlaştırılması için b:r kısım gayretler gösterdiği bir gerçektir. Fakat yer li 
halkın müslüman olması, Türkler arasında İslamiyetin yayılması siyasi haki-

. m~yeti yanısıra halk arasında dini hak'miyet ve üstünlüğünün sağlanması an
cak ikiyüz yıl sonra mümkün olmuştur. 

Bunların yanısıra klasik İslam Tarihi kronolojiler ~nin kitle ihtidaları ile 
ilgili rivayetleri de çoğu zaman muallakta kalmakta ve araştırıcıya birçok 
yönlerden zorluklar yaratmaktadır. Meselen:n daha dikkati çeken yonu bu 

· kabil haberleri ihtiva eden rivayetlerin sosyal ve siyasi olaylarla ilgisi ya 
yok denecek kadar az veya hiç zikredJmemektedir. 

Büyük Tarrhçi İbn'ül-Esir (Öl:H:630/M:l232) bu açıdan değerlendirildi
ğinde bize gerçekten yeterli b~r örnek teşk:l etmektedir. El-K a m i 1 
F i ' t - t a r i h adındaki gerçekten değerli eserinde İslamiyetİn yayılışı 
dolayısıyla dini hakim:yet'n tesisi ile ilgili bir kısım haberler bulmamız müm
kündür. Fakat çoğu kerre bu haberler mücerred rivayetler niteliğindedir. 

Zira tarihçimiz ha~berleri adeti olduğu üzere kronoloj:k bir sıra içinde kayde
derken daha ziyade ham bir malzeme olarak bırakınakla yetinmiştir. Hatta 
bu kabil haberlere b~r müslüman aynı zamanda tarihçi olarak gösterdiği 'ilgi 
şaşılacak derecede azdır. 

Mesela O'nun Orta Asya'da büyük Türk boyları arasında daha sonraları 
İslami Türk kültür ve medeniyetinin doğmasına yegane sebep olan İslamiye
tin yayılı.şı ve Türkler hakkında dini hakimiyetin kurulması ile ilgili gerçek
ten çok önemli rivayetleri vardır. Bu rivayetleri genell:kle çok kısa birkaç 

· cümleden ileri gitmemektedir. O, bu kabil rivayetlerln:n birinde Türk boyla
rından 10.000 ç a d ı r halkının müslüman olduğunu bildirmekle yetinmiş
tir. Hadd: zatında bu küçük bir olay değil büyük bir oluşumun belirtisidir. Bu 
oluşum İsH1miyetin önce Türkler arasında dini hakimiyetinin kurulmasını 

· sağlamış daha sonra yeni ve fakat zinde birçok müslüman Türk devletin'n 
doğmasına yol açmıştır. Türk unsurunun İslam milletleri camiasma girmele
rinden sonra bu büyüj{ din medeniyet ve kültürün korunma, gelişme ve büyü
mes'nde ne kadar önemil hizmetler ettikleri tarihçe sabit bir hakikattır. 

Ne yazıkki yazarımız İbnü'l-Esir böylesine büyük bir oluşurola ilgili olan 
bir olayın (Türkler arasında kitle ihtidaları ile ilgili haberlerin). sosyal ve 

!6} lbn-i Kesir, E:-Bidaye, C: 9, Sh: 167. 



s'yasi nedenleri ve diğer olaylarla irtibatları hakkında hiçbir· şey zikretnıe
m~ştir. 7 O kadar ki İslam hidayet güneşin· n bu topraklarda hangi Türk kavim 
ve kabilesi üzerine doğduğu dahi bildirilmemişt:r. Kaynaklarda mevcud olan 
bu kabil ham malzemenin makul ölçülerle değerlendirilmes', aydınlatılması, 
gerekli yönlerinin izahı ve bir sentez haline getirilmesi gi-bi yüklü çalışmalar 
tamamen araştırıcıya bırakılmıştır. 

Hulasa bu ve bunun gibi daha bir çok misaller, s:yasi hakimiyetle dini 
hakimiyet mefhumlarmın yeteri kadar temyiz edilmediğini, çoğu kere s:yasi 
hakimiyetin din' hakimiyet anlamına kullanıldığını göstermektedir. Bu iki 
mefhumun ayırd edilmesi aynı zamanda konuya daha mantıklı bir şekilde 
yaklaşmamızı s ağlıyacaktır. 

4-T ü r k T a r i h i n i n İ ·s 1 a m T a r i h i 1 1 e 
Bütünleşmesi Meselesi: 

İslam Tarih:nin aydınlahlması gereken diğer önemli bir meselesi daha 
vardır. O da Türk tarihi ile İslam tarihinin terk:bi diğer bir ifade ile İslami 
Türk kültürü ve medeniyetn:n doğruasma zemin hazırlayan "T ü r k İ s -
l a m T a r i h i" sentezi meseles:dir. 

Bilindiği gibi Türk milleti beşer tarih'nin kaydettiği en eski ve ulu mil
letlerinden b"ridir. Dini efsanelerin bile insanlık hayatının varlık ve vücudu
nun başlangıcı, beşiği olarak krubul ettiği Asya kıtasının iç kısımlarında yani 
o r t a a s y a d a varlığını göstermiştir. Tarihi gerçeklerin doğruladı

W milli destanlarımızda Türkler'n ana yurdu ile ilgili olarak şöyle denilınek
tedir: 

"Türklerin atası olan Türk bütün doğu taraflarını gezdi. Nihayet bir yere 
geldi. Oturmak için orasını uygun buldu. Buranın adı ı ş ı k g ö 1 dü. 
Çünkü burada deniz vardı. Suyu sıcaktı. Çeşmeler çok olup yanında zengin 
otlaklar olan. büyük dağlar vardı. Türk tanrıya yakarıp orasını istedi. Ya
karışı kabul olun up orada ikamet etti. 8 

Alman asıllı yazar. C. Brockelman, Türk ırkının menşei ve tarih sahnesi
ne çıkışını çok geniş alnamda ele almakta ve aynen şöyle demektedir. "Do
ğuda Tibet ve Çin halkı, kuzeyde ise Asya'lı yahut Sibiryalı ahali, batıda 
Fin, Uygur milletleri arasında ve geniş güney Sibirya ovalarında ve Hazar 
deniz: ile Altay dağları arasındaki Bozkırlarda şüphesiz evvelce moğolları 
ve Turguzları da içine almış bulunan bir dil ve ırk topluluğundan Pederşahi 
aile teşkilatina malik küçük göçebe gurupları şefleri içinde yet'şen bu mem
leketlerin1n tarihinde daima rastlayacağınıız büyük fatihlerinin faaliyetleri 

!71 İbnü'l-Esir, El-Ktı.mil, C: 9, Sh: 521. 

{8) Togan Z.V: Türk !ll Türkistan Tarihi İst. 1947 s: 13, 
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ile birlikte bir Türk milleti ortaya çıktı. Bunlar daha T:yan ·şan dağlarıh"in 
·ya11laçlartiıdan. ve: aşağı kıı;ımlarındaki mıntıkalardan orta asya •bozkıtlarına 
ilerleyerek tarih sahnesine g·rerlerken antrepoloji al'mlerinin T'u r a n i 
ded;kler: bariz. ve kendilerine has bir ırk i hususiyet gösteriyorlardı. 9 

. . . . . . 

Dini ananeler, özellikle Tevratta nakledilen eski anauelerde Türk soyu 
H a m ve S a m dan değil Y a f e s den türemiş olarak bey~z ırktan 
gösterJmiştir. Turan tipine örnek olan Orta Asya Maveraunnehr (aşağı Tür
kistan) ve diğer yakındoğu Türkleri beyaz tenli, koyu parlak gözlü, endamlı, 
sağlam yapılı erkek ve kadınları ile orta çağ kaynaklarında güzelliğe m:sal 
olarak gösterilmiştir .10 

Milli ve ırki meziyetlerini bu şekilde tamamladıktan sonra tarih devirle
rı arasına girmiş olan Türkler, Asya, Avrupa, Afrika g:bi eski dünya kıtala
rında ilk çağlardan beri birçok büyük devietler kurmuşlar, İslam milletleri 
camiasma katıldıktan sonra ise o r t a d o ğ u ya hakim olarak yirminci 
yüzyılın başına kadar dünya siyasi ve askeri nizarnını ellerinde bulundurmuş-

·'lardır. Sadece müslüman Türklerin kurduğu devletlerin sayisı ona yaklaşmak
tadır. Öyleki bütün orta ve yakın çağlar boyunca İslam dünyasının gerek 
Avrupa ve gerekse Asyaya ve Afrikaya k'arşı siyasi ve dini temsilcisi daima 
Türkler olmuşlardır .11 

Türkler tarih boyunca (gerek İslamlıktan önce gerekse ·sonra). kurduğu 
bunca büyük devletler ve. müt·eaddid c'hah imparatorlukları ·sebebiyle· çök 
-geni~ bir sahaya yayılmı,şlar, çeşitli kavimlerle karşılaşmışlar, uzun süre bir-
lik ve berafbcrlik içind,2 yaşamışlardır. Bu ka:bil sosyal ve· s:y.asl temaslar 
netice it: barı ile büyük bir kültür mücadelesine yol açmıştır. Türkler çoğu 
zaman bu tür kavimler:n (mesela: Çinliler) yıkıcı tesirleri altında kalmışlar
dır~ Bu gibi hallerde Türklerin çoğu zaman kendilerine özgü örf, adet ve ana
enlerinden büyük ölçüde yozlaştırıldıkları görülmektedir. Nitekim orhun abi
delerinde Türk ar:stokrat tabakasının Çiniilere özendiği hatta ad ve şanlarını 
bile değiştirdikleri en acı ifadelerle izhar edilmiştir. 

Hiçb·r zaman tasvib edilmesine imkan olmayan bu kötü durum çok geniş 
bir sahaya yayılmış olan Türklerin sosyal hayatlarında İslamlıktan önceki 
devirlerde zaman zaman kendini göst-:::rmiş ve her defasında millet hayatının 
çöküntüsüyle net:celenmiştir. Bud:zme intisab eden Türklerin mertlik, yiğit-

(9l . Brockelman, C. İslam Milletleri ve Devletleri Tarihi, An. 196~, I. S. 152. 
(10) Fazla bilgi için bkz. Türk Dünyası El Kitabı, An. 1976, S . .693. 
(11) Müslüman Türk'erin kurduğu belli başlı devletler şunlardır. Karah.mlılar 

devleti, 940. Gazneliler dev. 963. Büyük Selçuklular dev. 1040. Anadolu Sel-
.. 'çukllila:rı, ion. Harzeriışah dev. 1137.' Timuı~ impa. 13&3. Altınordu ·dev: 'l200. 

Babür impa. 1526. Osm. imp::ı. 1299. Büyük Atatürk ve arkadaşlarının kurdu
ğu milli devlet Türkiye cuın. 1823. (Mısır ve Suriyede kurulan Türk memlük
kri da vardır.) 
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iik ve cesaretlerini kayhederek- ne kadar acınacak bir duruma düştükleri -ts
Hlın müelliflerinirf -bile özen kle Cahız'ın gözünden kaçmam-iştr/3 - "nôylece 

.Türk varlığı b~rçok yerlerde ve hallerde kötü bir tal'hsizl!k eseri olarak 
kendi öz varlığını, kendi benl'ğini koruyamamış ve insanlık okyanusundapo
ğulup gitmiştir. 

Bu umumi hükümden İslam d'nini ve onun Türk toplum hayatına yaptığı 
yapıcı tesirleri ve kazandırdığı müstesna meziyetler: her halükarda müstesna 
kılmamız gerekmektedir. Özellikle İslam dini Türklerin milli- ve kültür:el yapı
larında ba,ş döndürücü değişiklikler yapmış ve Türkler arasında h:çbir diri:n 
görmediği hüsn-ü ka'bule mazhar olmuştur. Bu konuya işaret eden- B. Lewis 
aynen şöyle demektedir:" 

"Türklerin İslam dinine g·rmeleri ile bu yeni din sayesinde yepyehi 
bir hüviyete sahib olmuşlar ve başlı başına bir değer olan mazileti ile ilgile
rin' hayret edilecek bir süratle keserek adeta ondan çekinir hale gelmişler
dir.13 

İslam dini çok kısa bir zaman içinde Türk milletin:n daha önceleri sahib 
olduğu bütün değer ve mez'yetlerini nerede ise yeniden inşa etmiş onu ken
di potasında eriterek Türk unsuruna yeni bir şahsiyet kazandırı;nıştır. Dünya

-da İslam Dini ve esprisine bu kadar kendini kolay ve g\izel adapte eden. baş-
-ka bir m:ııet mevcı1d değildir. hiamiyet bundan sonra_ Türkleri yeni bir ha-
yat mücadelesi~e sevketmişt ·r. Onu.n bu mücadelesi İslarriıi:ı _ cihad bayrağı 
altında -ve ila-ı kelimetullai:ı uğrunda eski Türklerdeki kızıl elma '{iıküsü ile 
birleşerek üç kıtada asırlar boyu devam etm·ş ve onu yetmiş iki milletin efen
disi ve hıristiyan toprakları üzerinde kurulan ve yür:yıllarca sürüp giden bü
yük b'r cihan imparatorluğunun hem kurucusu hem de yaşatıcısı yapmıştır. 
Böylece Osmanlı Türkleri bir taraftan asırlarca · Asyanın Avrupaya üstünlü
ğünü temsil ederken diğer taraftan da İslam dünya~ının hem dini hem de 
siyasi lideri olmuşlardır. 

Gerçekte Türklerin İslam dini' ile temasları 7. asrın ikinci yarısından son
ra hemen başlamış acı ve tatlı b 'rçok merhalelerden sonra Orta Asya Türk 
boyları arasında süratle yayılmıştır. Artık X. asr•a geldiğimizde İslamiyet i 
Türklerin büyük bir kısmının kabul ettiği milli dinleri hal'ne geldiği ve dev
let dini· olduğu görülür. Bunda İslamiyetin Türklerin ·ruh-yapilarına,. sosyal 
ve :çtimai telakkilerine büyük ölçüde uygun olmasının da büyük rolü olmuş
tur.14 Daha önceleri hiçbir dini külli anlamda benimsemeyen ve tatmin olma-

(12) Bl<:z. Kitapçı, Zekeriya, et-türk fi müellefat el-Cahz. Beyrut, 19'74, s_ -92. 
Cı3l Lewis B. The Emergercy of Modern Turkey, London, s. 325~ ·· · · -

(14) Orta Asyada İslamiyet ve Türkler konusunda hazırladığımız eserim~zde bu 
konularda daha geniş bilgi verilmiştir. Z-K. 
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yan Türkler, bu tatmini müsliimanlıkta bulmuş ve onu kıyamete kadar son 
ve kesin bir din haHnde benimsem'şler ve kabııl etmişlerdir. 

Bu buluşma, birleşme, bütünleşme ve kader birliğinden her iki taraf da 
karlı çıknuş, müslümanlık Türkler içln, Türklerde İslfun:yet için emsalsiz bir 
koruyucu olmuşlardır. Bunun birçok tarihi delilleri vardır. İslamiyetİn Türk
le:in sorumluluğuna geçtikten sonra yalnız fetihleri, gen'şlemesine yayılma
sıyLa değil aynı zamanda maddi manevi eserleri ve medeniyetiyle de ne ka
dar şanına layık bir mertebeye yüceldiğine bütün tarih şah'dtir. Türkler ol
masaydı bu yüce din birleşmiş hıristiyan Avrupanın müteassıp haçlı z:lıni
yeti karşısında ne kadar müşkül bir durumda kalacaktı. 

' 
D:ğer taraftan müslümanlık ayrıı zamanda Türk varlığını koruyan çok 

kuvvetli bir manevi silah olmuştur. Nitekim başka diniere mensuh Türk ka
vimler :nin sonradan değişip milliyetlerini kaybettikleri, kaybetmeyenler de 
varlıklarını korumak ve devam ettirnıekte çok büyük güçlüklerle karşı karşı
ya oldukları görtilmüştür. Buna mukabil müslüman olan Türk kavimlerinin 
milli varlıklarını her türlü haskılara rağmen (Rusya, Çn'de v.s. oduğu gibi) 
bugüne kadar başarıyla koruduklıarı gibi, bugün de bu noktada müslümanlık
tan büyük bir kuvvet alnıaktadırlar.n 

Arzetnıeğe çalıştığımız bütün bu hususlardan dolayı gerek Türk gerekse 
İslam tarihi birbiriyle fevkalade kaynaşmış ve çok kuvvetli bir terkip vucu
da getirm'şlerdir. Bu terkibin bundan sonra da devam edip gideceğinden 
hiç bir şekilde şübhe olunmanıalıdır. Her ne kadar Arablar İslamdini ve Arab 
dilinin üstünlüğü sayesinde ilk hicret asrındıa fethettikleri geniş ülkelerde, 
Türkist_~nda dahil bir aı1.enk ve düzen ortarnı sağla:rn.aya çali~r:nl§larsa da da-
ha sonra}arı bu birleşik pol'tika sisteminin inşa ve uygulama tarzını Orta 
Asya halkına daha açık bir ifade ile Türklere bırakmak durumunda kalmış
lardır.111 

Bu bakınılıardan Türkler diğer kavinılerin aksine İslam dünyasına çok 
başarılı bir şekilde girm'şlerd'r. Önce hilafet ülkesini koruyan asker, sonra 
komutan, daha sonra büyük devlet adamı olmuşlardır. Hatta daha da ileri 
giderek İslam milletleri camiasında güçlü devlet kurucuları olarak görül
müşlerdir. Artık Türkler bundan sonrıa askeri ve siyasi nizama tamamen ha
kim ve Orta Doğuda b:n seneyi aşan bir tarih seyri içinde her zaman dina
mik ve zinde bir güç olarak bu milletierin sosyal ve politik hayatlarında 
çok önemli roller oynamışlardır. Bu büyük hakikate işaret eden B. Lewis 
şöyle demektedir: 

"Sadree Orta Doğuda değJ hemen hemen dünyanın heı· yerinde genel· 
likle Türkler bir azınlık olmalarına rağmen daima hakim bir unsur olnıus-

U5J Ergin, M Türkiyenin Meseleleri, İst. s. 202-2ı0. 
(16} Bu:lard, R. Sir. The .lviiddle East, Sh: 6 



!ardır. Değil İran, Suriye, ve Mısır'da hatta çok uzak bir ülke olan müslü-
. man Hindistanda bile her nekadar k'tle nufusu."lun ezici çoğunluğu Türk so· 

yundan olmadığı halde hakim hanedanlar Türk ırkından ve ordu ise tarnar 
men Türklerden teşekkül ederdi. Asırlar kapayan bu Türk hakimiyeti sıra
sında genellikle şu gerçek kabul edilm:ştir ki: Türkler her zaman emretmiş
ler, diğer milletler . de daima boyun eğmişlerdir, ve itaat etmişlerdir. Türk
lerin kurdukları bu düzende Türklerden gayrı kimselere b'r gariban zavallı 
gözü ile bakılırdı. 17 

Bu arada sırası gelmişken bir noktanın da önemli bir şekilde belirtlme
sinde frayda vardır. O da Türklerin b'r kısım müelliflerin ısrarla işaret et
tikleri gibi kılınç'ın Türkler için bir hakimiyet sembolü olmadığı ve kılınç 

düştüğü taktirde hak·m·yetin sona erdiği anlarnma gelrnemel:dir. Türkler 
sadece muazzam bir fatihler ordusu olarak İslam'ın ilahi prensibierini onun 
ebedi düşman1arına karşı muhafaza ve müdafaa etmekle yetinmemişlerdir. 
Kalemi de en az kılınç kadar maharetle kullanmasım bilm.şler ve Türklerin 
ayak bastığı topraklarda (Hindistıan da dahil) daha öncekini tamamlar ve 
fakat genellikle milli-İslami karakterleri hakim olmak üzere yeni ve fey:Z 
bir medeniyet doğmuştur ki bu medeniyete: " T ü r k - İ s 1 a m M e -
d e n i y e t i " demek daha yerinde olacaktır. 

Buraya kadar yaptığımız şu kısa izahlar Türk tarihinin İslam tarihi, ts~ 
lam medeniyet ve kültürünün tekamülünde ne kadar önemli bir yer işgal et
tiğini açıkça göstermektedir. Gerçekte İslam tarihi sadece bir kavmin, bir 
m·ııetin tarihi 'miş gibi telakki edilmemelidir. O aynı zamanda başta Türk
ler olmak üzere bu dinin yayılmasına ve büyük İslam medeniyet ve kültürü
nün olUŞmasına hizmet eden birçok milletierin de tarih:dir. 

İslam İmparatorluğunun devamlı fetih hareketleri ile hududlarının geniş
letilmesi sayesinde bu cam·aya yeni yeni bir çok milletler katılmışlardır. 

Türkistanın fethi ve s:yasi Arab hakimiyetinin Türk yurdlarına kesin bir şe
k'lde yerleşmesinden sonra Türkler de bu camiaya katılmışlardır. Fakat 
Türklerin İslam milletleri camiasma girmeleri ve kısa bir zaman sonra bü
yük arab merkezler'nde boy göstermelerinden sonradır ki bir çok milletierin 
sosyal ve siyasi tarihleri içinde yeni bir dev·r başlamıştır. Bu yeni devir, 
" İ s 1 a m T a r i h i n d e T ü r k l e r i n d e v r i " olarak geç
miş ve bu m 'lletler tarihlerinin büyük bir kısmında Türklerden bahsetme du
rumunda kalmışlardır. 

Bilindiği gibi Türkler Semerkand ve Buhara gibi aşa~ Türkistan şehir-
lerinden başlıyarak o çağlarda İslam meden:yet ve kültürünün göz kamaştı~ 
rıcı merkezlerinden biri olan Bağdat'a gelmişlerdir. Abbasiler devrinde onla-

---·---------
(H J Lı:; w is 13. The Middhı East and west, Sh. 20. 



ra her tutlü i zzet ve ikbal kapılar( açilmış: devlet v'e hükümet işlerinde ohem
T va.zifelet verilmiş ve Hı1afet ordusu büyük ·bir çoğunlukla TütkFerden te,şek
küH:~tmişFr. · Samarta şehri (asker-i site) bu orta Asya Türklerı için ktiru:l
muştur. 

Daha sonralan bu Bağdatlı Turklerin yerin: Selçuklular almış,. onları ise 
daha büyük b r med:miyet, kültür ve nizamın kurucusu Osmanh Türkle.ri ta
kip etmiştir. Artık kılınç ve bayrak Türklerin bizzat elinded:r. Onları ise da
ha büyük bir medeniyet ve kültürün mimarları olan Osmanli Türkleri tak:b 
et!llişlerd'r. Osmanlılar bir taraftan hıristiyan· topraklar üzer~nde çok büyük 

·bir cihan imparatorluğu kurarken diğer taraftan da İslam dünyasının her 
tbakımdan gerçek bu mümessili olmuşlardır. 

·. Osmanlı Türklerin:ri İslam Tarih ve meden!yetinde ki önemli yerine işa
rı;t eden B. Lewis aynen şöyle demektedir: 

"Osmanlı Türklerine. gelince, onların kurmaya muvaffak oldUkları c;han 
· imparatorluğu İslam'ın bizzat kıblegahı olan toprakları da içine alıyordQ, İs
' Him hidayet güneşi bizzat o topraklardan doğarak dünyayı aydınlatmıştı. Os
manlı tarih kitaplarında imparatorluğmı haşmet ö.evr:ndeki toprakları 

D a r'ul-İ s 1 a m olarak kaydedilmiştir. İmparatorluğun sultanı İslam Dün
yasının P a d i ş a h ı, imparatorluğun orduları İ s ı a m a s k e r ı e
r· i olarak telakki edilir d·. İmparatorluğun dini liderlerine bütün alem-i İsıa
rnın ş e y. h'u ı-IT s ı a m ı gözü ile bakılırdı. İmparatorluğun geniş hudut
Jiri: İçi~ de .yaş·ayaii halkı k.erid]erini t ·s r a ·İn a · - a d a ·in ı ş · e n ' k u v -
-v et 1 i m ü s l üm a n k i m s e· olarak düsünürlerdi.18 

Geniş bir panoramasını çizrneğe çalıştığımız bu durumdan da anlaşılmak
tadır ki aşağı yukarı oniki asır gibi pek uzun bir devirde bütün İslam millet
lerinin tarlh ve mukadd·eratlarında Türkler hakim olmuşlardır. Türklerin İs
lam Tarhine hakim oldukları devirler arablara göre çok daha fazladır. Bu 
hak katı dile getiren müteveffa Nasır bir hitabesinde şu gerçeği dile getirmiş-

. tir; 

"Gerek b'zim gerekse müslüman Türklerin geçmjşi Arab-İslam tarihi 
,hakkındaki tek büyük kitabın iki önemli bölümünü teşkil etmektedir. "19 

Bütün bu açıklamalar İslam tarihin:n, Türk tarihi ve Türk tar'lünin İslam 
-tarihi ile ne kadar kuvvetli ilişkisi olduğunu birbir :ni tamamlayarak çok 
kuvvetli bir terkib vücuda getirdiğ'ni açıkça göstermektedir. Yukar9aki ben
zetmeyi bir gerçeğin ifades olarak kabul etmemiz icabederse iki bölümden 
oluşp.n büyük kitabın (İslam Tarihi kit::ı.bı) ik'nci ve çok daha geniş hölümii 
n1.utıaka müslüman Türklerin tarihi ve onların İslaıniyete yaptıkları hizmet· 
teri ioaret olur. Bu anlamda mütalaa edild'gi takdirde bazı Osmanlı müel· 

(lBl Lewis B, Th-2 Emergerey of modGrn Turkey, Sh: 13. 
(18) Kitabçı Zekeriya, Türklerin İsam Medeniyetindeki yeri, S: 5. 
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Lflerinin Asr-ı saadet ve Hulefa-i Raşidin devirlerini kasdederek _ "A H 
M u h a m m e d" vardır. Ondan sonra :se A H S e 1 ç u k ve A H 
O s- m a n vardır." mealindek: hükümleri çok büyük b:r gerçeği ifade etmek
tedir. 

Türk tarihinin İslam Tarihinden, İslam Tar·hinin ise Türk Tarihinden 
ayrılmasına imkan olmadığına işaret eden merhtı.>n Fuat Köprülü şöyle de
nı~kteğr: · 

'·'Türk Tarihinin çtik geniş bir devr:, Türklerin İslamlığı kabul etmeleriw 
den Tanz·ma1a kadar bfn yıllık bir devre İslam Tarihi denilen umumi çerçe
ve :çindedir. Türkler İslam Ümmeti camiasma girerek İslam medeniyetini 
adını verdiğimiz büyük kültür dairesinin inkişafına bin yıldan fazla çalışmış
lar ve muhtelif İslam sahalarında askeri aristokrasiye müsten ·d devletler 
kurmuşlaqiır .. Büyük Selçuklu imparatorluğunun kuruluşundan. başlıyarak 

spn asra kadar İslam dünyasının hegemonyasını ellerin.de tutmtışlardır. İşte 
bu bakımdan dünyanın ve bilhassa İslam d,ünyasının mukadderatı üzerinde 
büyük ve devamlı bir tes:r yapmış olan Türklerin tarihin' bilmeden İslam 
tarihini anlamak mümkün olamıyacağı nasıl tabii ise İslam tarih; çerçevesine 
sokmadan orta zaman Türk tarihini anlamanında mümkün olamıyacağı o 
kadar tabiid'r. 20 

.Yukardan buraya kadar yaptığımız izahlarla İslami Türk kültür ve me
deniyetinin doğruasma zemin hazırlayan Türk İslam tarihi sentezi. üzerinde 
durtilmuş ve İslam tarih' ile umumi Türk. tarihi arasında sıkı ilişkiler bir 
nebze olsun aydınlatılmaya çalışılmıştır. Bununla beraber Türk-Jslam unsu
rllllun te.sek·külü!ıe Onemli _ ölcüde vardım ederek nitelikte ve- bu konuıarda . - -~- - ·- - _,. .. . . -. ,- .. - -- -. . '• -- - . . 
yapılan çalışmaların yeter ii olduğÜnii söylemek çok safdillik olur. 

' -· :: . --

Müslüman Türkler·n )Jüyük İslam medeniyet ve kültürünün gelişme ve 
yüks~l~esirtd~· ki y~r: inc~lenerek ilim aleminin -mümik.~şa~ına- ~uriulı.:nadığı 
gibi, Türk-İ3lam Tarihin: n büyü~ br ter ki b vücuda getirdiği ş·eklindeki görüş
ler de ayrıntılı b :r şekilde incelen·erek okuyucu kitleler ne sunulmuş değildir. 
Konunun çok daha hazin bir yönü daha vardır. O da en az on asır islama 
bayraktarlık eden, onun büyük b'r medeniyet ve kültür varlığı olarak devam 

c • ' . • • -. 

etmesini sağlayan Müslüman Türklerin bu büyük hizmetlerinin çeş:tli yön-: 
lerden muhakeme ve muhasebesi de yapılmış değildir. Bu sahalarda çalışma,; 
lar o kadar yetersizd·r ki İslam·yetin Orta Asya Türk boylan arasında na'" 
sıl yayıldığı bu büyük oluşumu hazırlayan arniller hakkında yapılan çalış

malar realitelerle pek fazla ilgisi bulunmayan ve fakat milli gururumuzu 
akşamaktan da ileri gitmeyen yetersiz b'rkaç. makaleden ibarettir. Bu ön 
çalışmalar ciddi b1r şekilde yapılmadan Türk-İslam şuuru gibi-büyük bir fik'.r 
ve ruh muhtevasını_n teşekkül etmesine de 'mkan yoktur. 

(20) Barthol'd W, İslıl..rn Mden:yeti Tarihi, (önsiJzl, Ank::ıra, 19f3, S; 2 .. 
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SONUÇ: 

Araştırmamızda belki ilk defa İslam Tarihinin ana meseleleri derli toplu 
bir şekilde vaz' edilmiş ve İslam Tar'hi le umumi Türk tarihi arasındaki çok 
sıkı münasebetler bir nebze olsun aydınlatılmaya çalışılmıştır. Bu açıklama
lardan iki ciddi sonuç çıkmaktadır. Bunlardan birincisi Türk milletinin İs
lam dini ile birleşib bütünleşmesi ve birbirini tamamlamasıdır. Daha açık 
b'r ifade ile İslam dini Türklerin milli varlıklarını koruyab'lmeleri için ne
rede ise bir zırh olmuş, ve O'nun milletler denizinde boğulup g·tmesini önle
miştir. Diğer taraftan bu bütünleşme İslam dininin de hayrına olmuştur. 
İslam din' pek tabii olarak Türkler sayesinde kendisini kıyamete kadar mü
dafaa edecek bir kılınca kavuşmuştur. Bu gerçek bir çok yazarlar özellikle 
W.H.Mc. Neil'in ifadesi ile şu şekilde dile getidmektedir: 

" ... Bu coğrafi, dini ve kültürel gelişmelerin kesin neticeleri Türk 
toplumunun tam bir kitle hainide İslam dini ile birleşme ve bütün
leşmesine yol açmıştır. Artık bundan böyle onb:rinci asırdan başlıya
rak daha sonraki deviriere kadar müslüman idareci ve muharib as
kerlerin çoğu Türklerden oluşmuş ve Türkler gerek Hıristiyan dün
yası ve gerekse Hindistana kadar olan İslami fetihlerde önler:nde 
hiç bir milletin duramıyacağı kadar keskin bir kılınç olmuşlardır."21 

Bu geilşmeler Kur'an-ı Kerim'in, Kuranı biz indirdik biz! Onu kıyamete 
k.ailar muhafaza edecek oıan da biziz22

" mealindeki ayeti ile de büyük bir 
uyum sağlamaktadır. İslam dinin:n kıyamete kadar muhafazası yolundaki 
vadi ilahi, Türklerin bu dine kendilerini bu dine vakfetmeleri ve emanete sa· 
hip çıkmalıu--ı ile mümkün olmuştın. Türk milleti için bu belki b'r nevi kaderi 
ilahinin hükmü idi. 

İkincisine gelince: Türk milleti İslam d'ni ile bi:rl,eşip bütiinleştiği 
gibi, Türk tarihi de Türklerin İslam milletleri camiasındaki şerefli yerlerini 
almalarından sonra İslam tarihi ile yukarda da ifade ed'ldiği gibi birleşip bü
tünleşmiştir. Başta F. Köprülü olmak üzere doğulu batılı br çok müsteşrik
lerin beyan ettiği gibi, İslam tarihinin Türk tarih'nden, Türk tarihinn İs
lam tarihinden ayrı ayrı mutalea edilmesine imkan yoktur. Türk tarihi bir 
bakıma yukarda da geniş bir şekilde üzerinde durulduğu gibi İslam Tarihinin 
çok büyük bir bölümünü teşkil etmekteelir. 

Ancak bu güzel tasavvurların bir kavli mücerred olarak kalmaması ve 
UVJ'tllamadaki yerinin ilmi ölçülerle objekt'f olarak tartışılması ve bazı ge!
çeklerin tesbit edilll!esi gerekmektedir. Aksi takdirde b:r neticeye varmamı· 
za imkan yoktur. Onun içinde karşımıza 1 s 1 a m T a r i h i n i n s t a n-

(21} Mc. Naill, Vl. H. The Rise of thB West, USA. 1005. p 537._ 
(22) Kur'an-ı Kerim. el-Hacer Suras:, el-Aye, 15. 



d a r t 1 a ş t ı r ı I m a s ı m e s e 1 e s i ç 1 k m a k t a d ı r. 
Yani, İslam tarihi artık hissi, dini, milli taassublardan uzak tamamen objek
t"f ölçüler içinde yazılarak standart bir hale getirilmelidir. 

Siyer ve İslam tarihinin teşekkül şartları da nazarı itihara almarak Hz. 
Peygamber ve onu takib eden devirlerden ba§layarak, A 1 i S e 1 ç u k 
ve A ı i O s m a n da dahil olmak üzere derli toplu b'r İslam tarihinin 
yazılması ve bunun bütün İslam ülkeleri tarafından kabul edilmesi, eğitim 
öğretimde bu ölçünün esas alınması zamanı gelmiştir. Bu standart İslam 
tarih'nde şüphesiz Türklere ve onların emaneti koruma yolundaki büyük mis
yonlarına yeteri kadar yer verilmelidir. Diğer bir ifade ile İslam tarihi, Arab
larda dahil s:yasi İslam milletleri ve müslüman milletler tarihi olmaktan 
çıkarılarak mümkün olduğu kadar müstakil bir hale getirilmelidir. Böyle bir 
tarihin İslam milletleri arasındaki birlik ve bütünlüğün sağlanması ve geliş
mesinde ve bir takım aşırılıkların önlenmesinde de (meselA Şiizm vs.) çok 
önemli rolü olacaktır. 

İslam tarihinin çözüm bekleyen ana .meseleleri şüphesiz bu saydıkları
mızdan ibaret değildir. Her teor,'k ilmin halledilmesi gereken bir çok mese· 
leleri aydınlatılması gereken bir çok konuları olduğu gibi İslam Tarihinin de 
daha çözüm ve ciddi çalışmalar bekleyen bir çok meseleleri vardır. Bu teb
liğimizde tam olmamakla beraber, ancak önemli bir kaç ana meseleye te
mas edilmiş milletler arası bir seminerde d'le getirilmiştir. Bütün temenni
miz daha fazla bir vakit kaybetmeden bu problemierin halledilmesidir. 
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