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ÖZET 

İslam tarihçi/eri, tarih sahasında pek çok eserler vücuda getirerek, 
geçmişteki olayları bizlere aktarmışlm·du·. Ancak, belli usüller takip 
edilmeden yazıldığı için günümüze intikal eden bu kaynaklardan yeteri 
kadar istifade edilmesi mümkün olmamaktadır. Bu durumu ortaya koyan 
Şehbenderztide, 1~/am Tarihi adını verdiği eserin başında tarihe bakışımız 
ve tarihi bilgilerden yarcırlanmamız hususunda kıymetli tekl(j"ve tavsiyelerde 
bulunmaktadır. Biz çalışmamızda müellifin bu konudaki fikirlerini ortaya 
koymaya çalışacağız. 

SUMMARY 

The ideas of Şehbenderzade Ahmed Hilmi, one of famous historian in the 
Period of Meşrutiyet about methodology of history 

In this article we try to study the ideas of Şehbenderztide Filibeli 
Ahmed Hilmi about methology of history. 

GİRİŞ 

Müslümanlar, tarihin belli devirlerinde büyük medeniyetler kurdular. 
Asırlar boyu devam eden bu medeniyetler, güçlü olduklan dönemlerde 
insanların hemen tüm problemlerine çözüm bulacak bir model oluşturmayı 
başardılar. Ancak günümüzde İslam toplumları, karşılaştıkları kaldıklan 
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217 



meselclcrin halli konusunda çözümler bulmak bir tarafa, yeni yeni sıkıntılarla 
boğuşmaktadırlar1 . Müslüman milletler, meselelerini çözmek için zengin 
kültür birikimlerine dayanarak bilgi edinme ve bilgileri kullanma yollarını 
bulmak zorundadırlar. Bu da ortaya metodoloji (usül) konusunu çıkamıakta
dır. Yaşadığımız dünyada İslam'ın bilimsel geleceğiıli yeniden oluşturmada en 
önemli meselelerden birisi, belki de başta geleni metodoloji sorunudur2 

Bilimsel kaynaklardan istifade etmek ve yeni bilgiler üretmek için, 
bütün bilim dallarmda olduğu gibi tarih alanında da ciddi araştırma ve 
inceleme yapmak için, ilmi araştırına usüllerinin bilinmesine ihtiyaç vardır. 
Bu usüller takip edilmeksizin gerçek manada eserler meydana getirmek 
mümkün değildir3 . Müslümanlar, İslam tarihi alanında pek çok kaynağa sahip 
olmalarına rağmen, İslam dünyasında sistemli bir tarih metodolojisi 
geliştirememişlerdir. Her ne kadar başta İbn Haldun olmak üzere, BirO.n!, İbn 
Miskeveyh, Reşidüddin Tabib, İbn Saib el-Mağrib1, Taccddin es-Sübkl, 
Muhyiddin el-Kafıcl ve es-Sehavi gibi tarihçilerin, öze1likle tarih tenkidi 
alanında önemli katkıları olsa da, İslam tarih rnetodolojisi hala tam anlamıyla 
ortaya konulmuş değildir4 . 

Filibeli'nin tarih metodoUisiyle ilgili görüşlerine geçmeden önce, bu 
alanın öncüsü sayılan İbn Haldun'dan kısaca bahsetmemiz gerekir. İbn 
Haldun sadeec İslam tarihi değil, dünya tarihinde tarih eleştirisi ve tarih 
felsefesi yapan ve sistem kuran ilk kişidir. Onun geliştirdiği türden bir tarih 
felsefesiyle karşılaştınlabilecek batılı ilk ülozof, !8. yüzyıl temsilcisi 
Vico'dur). İbn Haldun, tarih yazıcıhğını, hikaye etme, aktarma, aniatma 
(nanation) etkinliğinden kurtarıp; izah etme, açıklama ( explication) 
etkinliğine ulaştırmıştır. Ona göre böyle bir bilim, yani tarih, ancak her zaman 
en genel ve en temel olanın nazariyatı ile ilgilenen bir felsefe ile 
temellendirilebilir6

. 

İbn Haldun'un tarih eleştirisi ve felsefesi hakkındaki ileri Jlkirleri, 
batınm aksine daha sonraki asırlarda Türk-İslam dünyası tarafından 
unutulmaya terkedilmiştir, onun en önemli eseri olan Mukaddime ancak 18. 
yüzyıl ortalannda Arapça'dan Osmanlıca'ya çevrilebilmiştir. Bu ilgi de, onun 
tarih filozofu ve metodolog yönüne değil, İslam tarihçiliği yönüne odaklammş
tır7. Türk-İslam tarihçiliği alanında bu eksikliği giderme hususunda 
Filibeh'nin çabaları ve fikirleri, İbn Haldun'un unutulmaya bırakılan tarih 
ülozofu ve metodolog yönlerinin asnmıza yansıması olarak görülebilii. Bu 

Uludağ, Süleyman, İslôm Szı;aset Ilişkileri, İstanbul 1998, s. 12 
!slômfHilimde Metodoloji Sorunu, (Yay. Haz. Melunet Paçacı), Ankara 1991, s. 7-9, 85 
Kütükoğlu, Mübahat, Tarih Araştırmalarmda Usül, İstanbull990, s. Xlll 
I-lizmetli, Sabri, lslôm Tarihçiliği Üzerine, Ankara 1991, s. 72, 84-92 
Özlem, Doğan, Tarih Felsefosi, İstanbul 1992, s. 28 
Özlem, Doğan, Tarih Felsefesi, s. 29-30 
Özlem, Doğan, Tarih Felsefosi, s. 32-33 
Filibeli'nin İbn Haldun ile tarih alanındaki ortak yönleri için bk. Yılmaz, Yasin, Pllibeli Ahmed 
!Jilmi 'nin Hayatı ve Tarihçiliği, (Basılnıamış Yüksek Lismıs Tezi), Ankara ] 994, s. 133-136 
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olaylan felsefi temellendirmelerlc izah etme geleneğini tekrar 
sebebiyle Filibeli, İslam tarihi çalışmalan alanında önemli 

bir dönüm noklası olarak kabul edilebilir. 
Ahmet Hilmi'nin eserlerinde, aynen İbn Haldun'da olduğu gibi, felsefi 

düşünce ve anlayış ön plana çıkmış, ve o felsefi konulara derin vukufıyetiyle 
tarih felsefesi yapmıştır. nedenle son dönemde yazılmış olan İshim tarihleri 
arasından onun eseri ayrı bir önem kazanmaktadır9 . 

Biz bu çalışmamızda, Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde yetişen 
ilim ve fikir adamı, aynı zamanda da bir tarihçi olan Şehbenderzade Filibeli 
Alımed Hilmi'nin önemli eserlerinden biri kabul edilen "İslam Tarihi"nde ele 
aldığı tarih metodolojisi hakkındaki fikirlerini ortaya koymaya çalışacağız. 

İslam tarih ve kültürüne önemli katkıları olan Filibcli'nin tarih metodolojisiyle 
ilgili görüşlerinin, dünyada ve ülkemizde İslam tarihi alamnda yapılacak 
çalışmalara ışık tutacağım umuyoruz. 

ŞEHBENDERZADE FİLİBELİ AHMED HİLMİ 

Şehbenderziide Filibeli Alımed Hilmi, H 128l(M.l865) yılında bu 
gün Bulgaristan sımrlan içinde yer alan Filibe şehrinde dünyaya geldi. Babası 
BabapaşazMe Şehbender Süleyman Bey, arınesi Şevkiye Hamm'dır. Galata 
Sultanisi'nden mezun olan AJ1med Hilmi, 1890 yılında Duyun-i Umumiye 
İdaresinde memur sıfatıyla Beyrut'a gönderildi. Daha sonra Jön Türkler 
grubuna katılarak Paris, Londra ve Kahire'de bu teşkilat adına siyası 
faaliyetlerde bulundu. I 90 1 yılında İstanbul' a gelen müellif, kısa süre sonra 
Fizan'a sürgün edildi. Meşrutiyetin ı 908 senesinde ikinci defa ilan edilmesiyle 
İstanbul'a geri döndü. ittihad-ı İslam isimli haftalık bir gazete neşrine başladı. 
Bu gazete kapanınca İkdam ve Tasvir-i Efkar'da siyası ve felsefi makaleler 
yazdı. Daha sonra da Hikmet Ceride-i İslamiyesi isimli bir mecmua çıkardı 10 

Ziya Nur, Filibeli'nin ilmi kişiliği hakkında şunları söylemektedir: 
"Ahmed Hilmi, açık ifadesi, sade üslubu, yazının her nev'inde kalem 
oynatması, pek çeşitli mevzulardaki bilgi hamulesi ile, meşrutiyet devrinin çok 
kıymetli mütefekkirlerinden biri olarak görünmektedir. Meşrutiyet'ten 
ölümüne kadar süren 6 sene gibi kısa müddet içinde 40'a yakın eser ve 
yüzlerce makale yazdığı görülmektedir. Bu, bir muharrir için kolay kolay 
erişii cm eyecek bir velüdiyettir ve misline rastlamak zordur"1 1

. 

Şehbenderzade 17 Ekim 1914 yılmda 5 O yaşmda iken vefat etti 12
. 

Yılmaz, Yasin, F'i/ibe/i Ahmed Hilmi, s. 88, 119 
10 Ülkcn, Hilmi Ziya, Türkiye 'de Çağdaş Düşünce Tarihi, İstanbul 1979, s. 278; Bolay, Süleyman Hayri, 

Türkıye 'de 8uhcu ve Maddeci Görüşün lv!ücade/esi, İstanbul 1979, s. 136-137; Nur, Ziya, 
Şehbcnderzade Filibeli Alımed Hilmi, İs/Cim Tarihi, I-ll, İstanbul 1982, I, s. XIX-XXIII; Kara, İsmail, 
Türkiye 'de İsldmczlık Düşüncesi, I-III, İstanbul 1986, I, 3-4; Yılmaz, Yasin, Filibeli Ahmed llilmi, s. 
s1 .. s7 

11 Nur, Ziya, s. X..'\IV. Müellifin eserlerinin listesi için bk. Tahir, Bursalı l'vlelınıed, Osmanlı Müellifleri, 
istanbul1972, Il, 164; Ülken, Hilmi Ziya, s. 278-287; Bolay, s. 138; Nur, Ziya, s. :\.'XVI!I-XX..\:III 

12 Nur, Ziya, s. XXV!I 
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Filibeli 'nin hayatı hakkında verdiğimiz bu malumattan sonra, 
metodolojiyle ilgili görüşlerini tespit ettiğimiz "İslam Tarihi" adlı eseri ve 
muhtevasından da kısaca bahsetmek istiyoruz. Şehbenderziide 'nin en önemli 
eseri olan "İslam Tarihi", 1326 ve 1327 yıllarında birer cilt olmak üzere iki 
cilthalinde neşredilmiştir 14 • Bu kitap "İslam Tarihi" adını taşımakla birlikte, 
İslam tarihi konularıyla ilgili olan diğer ilimler hakkında da bilgiler ihtiva 
etmektedir. Buna göre tarihle irtibatlandırılabilecek her ilim dalı (mesela, 
dinler tarihi, fıkıh, keH1m, mezhepler tarihi, felsefe vs.) ile ilgilenenler bu 
eserden istifade edebilirler 15

. Filibeli 'nin bu çalışması, genelde tarihin, 
özelde de İslam tarihinin diğer ilimlerle ilgisini hem pratik hem de teorik 
olarak ortaya koyması bakımından da güzel bir örnek oluşturmaktadır. 

Kitabın birinci cildi, uzun bir girişle başlamaktadır ki, bizim 
çalışmamıza bu kısım kaynaklık etmektedir. Bu cildin bölüm başlıkları 

şöyledir: Arab Yarımadası ve Arab Kavmi, İslam'dan Evvel Arablar, 
İslam'ın Zuhılrundan Evvel Dünya Ahvali, Yeladetten Bi'sete Kadar, 
Hazret-i Muhammed'in Risaleti, Bi'setten I-Iicrete Kadar, Peygamber'in 
Mi'racı, Hicretten İrtihale Kadar, Peygamber'in Hayatı, İrtihal ve İrtihal 
Esnasında Erkan ve Müslümanlığın Durumu, Şemaili, Ahlakı ve 
Hususiyetleri, Felsefe ve Sosyoloji, İslam Dini, Mühim Meseleler, Ruh ve 
Garlbeleri, Dinlerin Mukayesesİ, Hükumet Şekli ve Şılra Erkanı, Ashab'ın 
Mertcheleri ve Fazilet Meselesi. 

İkinci ciltte ise şu konular vardır: İlk İhtilaf, Hazret-i Ebu Bekir'in 
Hilafeti, Hz. Ömer'in Hilafeti, Hz. Osman, Muhakeme, Hz. Ali'in HiH'ıfeti, 
Emeviler Devri, İlk Hukukçular ve İlk Mezhepler, Sair Mezhepler, 
Tasavvufun Safhaları ve Müfrit Meslekler, Batın'iye, Hurılfıye, Abbasller 
Devri, Aleviler, Endülüs Müslümanları, Afrika'da İslamiyet, Türkler ve 
İslam, Ehl-i Salih, Moğollar ve İslam, Tarikatlar, Osmanlı Türkleri, 
Vahhabller ve Bazı Teşebbi.isler, İnhitat ve Sebepleri, İslam'ın İnhitatı, Hal-i 
Hazırda İslam, Isiahat ve İstikbal. 

Konu başlıklanndan görüleceği üzere Şehbenderzade, İslam 
tarihinin sadece siyasi yönünü değil, sosyal, kültürel, dini vs. tüm yönlerini 
eserinde incelemiştir. Bu nedenle eser, sadece tarihçiler için değil, diğer 
sosyal ve dini ilimler alanında araştırma yapanlara da kaynaklık yapacak 
niteliktedir. 

ıJ Şe h benderzade Filibeli Ahmed Hilmi, İs/iim Tarihi, l-11, Kostantmiyye 1326-1327 
ı 4 Bu eser, Mürnin Çevik (İstanbul 1971-Doğan Güneş Yaymları) ve Ziya Nur taralindan (İstanbul 

1982-Ötüken Yayınları) sadeleştirilerek neşredilmiştir. Ziya Nur, eseri sadeleştimıekle kalmayıp, 
giriş kısmında müellif ve eseri hakkında tanıtıcı bilgiler vermiş, ayrıca gerekli gördüğü bölümlere 
de kıymetli ilaveler yapmıştır. 

15 Y11tnaz, Yasin, Filibeli Ahmed llilmi, s. 87 
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FİLİBELİ'NİN TAE,İH METODOLOJİSİYLE İLGİLİ 
GÖRÜŞLERİ 

Şehbenderzade, esyrinin giriş kısmından önce, "Okuyucuyla 
Hasbihal" başlığı altında nwçioçlolojinin öneminden, Müslümanlar'ın buna 
ihtiyacından ve kendisini böyle bir eser yazmaya sevk eden sebeplerden 
bahsetmektedir. 

Müellif, kainattaki değişim ve etkileşime işaret ederek, bu değişimden 
fıkirlerin de nasibini alacağını İfade edip, ardındandan da değişmeyen, sabit 
kalan esasların olduğunu söyler w bunu "giyim şekilleri" ve "giyim fıkri"yle 
örneklendirir. Giyim11e şekilleri, her kültür ve coğrafyaya göre değiştiği halde, 
"giyim fikri" her yerde sabit kalmıştır. İnsan için aslolan, kainattaki değişen 
ve sabit kalan tezahürleri tespit etmyktir16

. 

FBibeli'nin ortaya koyduğu hususlardan biri de, Avrupa karşısından 
bilim ve teknik alanında geri kaldığnnız gerçeğidir. Bu geri kalmışlığı telafi 
etmek için onları olduğu gibi tfl.klit ı;ıtmeınizin doğru olmadığım, bunun yerine 
sadece gelişme (tekamül) · fil<rinin ahnma~ı gerektiğini ifade eder. Bunun için 
de, ilahiyat ve felsefe gibi, Müsh'ıınan}ar'ın geri kaldıkları ilim şubelerini 
geliştirmeli, bu alanda ilim adamı yetiştinneye ve eserler ortaya koymaya 
çalışmalıyız, teklifinde bulıımu;17 . · . · 

Bilim ve teknik al<mındaki eksiklerimizi tespit eden Şehbenderzade, 
tarihçiliğinlizi de tenkit eder. Ona göre, diğer milletlerle karşılaştırıldığı 
zaman, İslam aleminde pek çol< tarihçirün yetiştiği ve sayısız tarih eserinin 
yazıldığı görülecektir. Ancak bu e&erler, tahlil ve tenkitten yoksun olmaları 
nedeniyle, birbirinin tekran olan kuıı:ı bilgi yığını, bazen de İsrailiyat ve 
hurafeler şeklinde karşıımza çıkmaktadırlar. B,u çeşit tarih kitapları telif eden 
müelliflerin yanında Birun1, İbn Haldun gil:}i tarihçiler, tenkit ve tahlill usüle 
göre eserler yazınışiarsa da, azınlıkta kalm1şıardır. Bunun sebebi de, İslam 
dünyasında tarih felsefesi, tarih tenkit ve tahlH psülünün gelişmemiş olmasıdır. 
Hal böyle olunca, metod yetersizliği ortada i)it;ıp, müslüman müverrihlerden 
mükemmel tarih eseri yazınalarını beklemek hayal olacaktır18 . 

Alm1ed Hilmi, tarihi malzeme v~ ~fl:YP'lğın bolluğuna rağmen, bir 
tarih metodolojisi oluşturamadığımızdan dola,yı Müslümanlar'ın bu alanda 
dikkate değer eserler veremediklerini; buna kq,rşıhl< batılıların, geliştirdikleri 
bilimsel metodlarla bizim kaynaklarımizdan istif4~~ ederek bir çok tarih kitabı 
telif ettiklerini söyler ve Dozy'nin Abdullalı C~vdet tarafından dilimize 
çevrilen "İslamiyet Tarihi" kitabını buna ömel< gpsterir. Müslümanlar'ın, 
İslam aleyhindeki fikirleriyle kendilerini rencide ~den bu eserden oldukça 

16 Şelıbenderzfıde, İslam Tarihi, I, 2 
17 Şelıbenderzfıde, lılaın Tarihi, I, 3 
18 Şelıbenderzfıde, İslam Tarihi, I, 6-7 
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rahatsız olduklannı, buna reddiyelerle cevap yetiştirmeye çalıştıklarını, fakat 
ilm! metodlardan uzak reddiyelerin, birer tepki malısulu olduklan ıçın, 

istenilen neticeyi vermediklerini ifade eder19
. 

Filibcli, Müslümanlar'ın genelde mctodoloji, özelde de tarih 
medodolojisi alanındaki eksikliklerini vurguladıktan sonra, kendisinin de bu 
husustaki noksanlıklan gidenneye yardımcı olacağını umduğu bu eseri 
yazmaya karar verdiğini söyler. Ancak, bu eseri yazma aşamasında büyük 
tenkitlerle karşı karşıya kaldığını da ifade eder. "İctihat kapısı" kapandı diye 
hüküm koyanların, her türlü yeniliğe engel olduklarını, bunun da 
Müslümanlar'ın ilmen ve tikren geri kalmasına sebep olduğunu, kendisinin ise 
bu tenkitleri hiç dikkate almadan, doğru bildiği şekilde eser yazacağım 

belirttikten sonra, "Hasbihal"ini şu sözleriyle tamamlar: "Bu maruzatınuz-dan 
maksadımız, müctchidlik davası veyahut şu eseri yazmak için mecburiyetic 
kaldığımız değildir. Hiç olmazsa, ictimaiyyata ait hususaitarı milli ittilaya 
saadet ve hayatımıza mütedair maddelerde yavaş yavaş seleflerimizin 
sözlerinden başka sözleri de işitmeye ve hazmetmeye alışmahyız"20 . 

Şehbenderzade, metodolojinin önemini "Hasbihal"inde vurguladıktan 
sonra, eserinin girişinde (Medhal) tarih metodolojisi sisteminin önemli bir 
bölümü olan tarih kavramlarını açıklanıaya geçer. Kavramlarm başında tabii 
olarak tarih gelir. Müellif, tarihi "İnsanların ·ilk zuhurundan itibaren nasıl 
yaşadıklannı, ne yaptıklarını, ne düşündüklerini bildiren malumat 
mecmuasıdır", şeklinde tarif eder. Ardından tarih ilmiyle ilgili olan ve bazen 
birbirleriye karıştınlan esatir ve hurafat tabirlerini ve bunların birbirleriyle 
olan benzerlik ve farklılıklarını izah eder. Esatir=Mythe, ona göre insaıılann 
hayallarinde icat ettikleri kaybolmuş timsalleridir. Esatir, insanoğlunun 

herşeyi bilmek istemesinden doğmuştur ve tarihi kıymeti yoktur. Hurafat ise, 
doğru vakaların hayal neticesinde tahrif edilmesiyle ortaya çıkar. Hurafat, 
temeli tarihe dayandığı için, esatire göre tarih için daha önemlidir. Bu 
kavramıara bir de Rivayat-ı Akvam=tradition, gelenek, an'aneyi de eklemek 
gerekir21

. 

Tarih çalışmalarmda konuların daha iyi anlatılabilmesi için tarih 
dönemlerinin bölümlenmesine gidilmiştir. Tarih genelde tarih öncesi ve tarih 
sonrası olarak ikiye ayrıldıktan sonra tarih öncesi, taş devri, tunç devri ve 
demir devri olarak sıralanınakla beraber, bu sıralamanın kesin olduğu iddia 
edilemez. Zira günümüzde dahi hala taş aletleri kullanan, yani taş devrini 
yaşayan insanların varhğma şahit oluyoruz. Tarih sonrası taksimat ise Kadim 
zamanlar, Orta çağ ve Son çağ olarak yapılmaktadır. Bunun yanında Tarih-i 

1
" Şehbenderzfıdc, İslôm Tarihi, I, 7 

20 Şehbendcrzi\de, İsicim Tarihi, I, 8-11 
21 Şehbendeızfıde, İsifon Tarihi, I, ı2-14 
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gibi hususi anlamda bölümlemeleri yapılmak-

bölümlemesinden sonra, tarihin kaynaklarından 

kalan mabetler, piramiilcr, levhalar, yazılı 
tarihe kaynaklık etmektedirlcr23 

almaktadır. 

girişıneden 

düşüncesini 

elinde hakikat 

insanlarm fikirlerini tespit ve tenkit ederken, onların 
sistemine dahil olduklannın bilinmesi, bize 

önemli ipuçları vermekte ve karşımızdaki şahsı veya 
inceleme ve tenkit etme sağlamaktadır. 

yönüyle ilgilenen felsefenin tüm ekolleri ve 
bilinmesine ihtiyaç vardır. Tarihçi de bu bilgi 
olmalıdır25 . Asırlardan beri bize intikal eden 

anlatılabilecek bu felsefi birikimi ve lblsefı sistemleri 

önenıi ve lblsefi sistemlerinin 
konulan aktardıktan sonra, din konusuna geçerek din

almakta, ardından dinin tarifi, din hissi, dinin lüzumu ve 
bahsetmektedir27

. Anlaşılan, insanı konu alan tarih, felsefe 
olmadığını müellif burada vurgulamak istemiş, bu 

S:dı!J<mderzfıdc, !s !ôm Tari In, l, 14- ı 6 
Şchbcndorziidc, ls/dm 7/:rrı hi, I, ı 6 
~;;dtbcııdcrzftclo, ls!ôrn Tarihi, I, l 7 
Şclıhcııck:rzilde, i slôm Tarihi, I, 17 
Şelıbcnderzildc, lslôm Tarihi, I, 17-21 
Şclıbemkı:;ftdc, Tslôm Tarihi, I, 24··37 
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:)elıbemlc:rzii:lie, ls!ôm Tarihi, I, 38-46 
lslôrn Tarihi, I, 47-74 

Şclıbeııc!Grziıdc, islam Tarihi, ı, 74-80 
Şclıbcndcrzfı.de, .islôm Tarihi, I, 81 

tıeıııc!crzHc!c, ls!ôm Tarihi, I, 82 
r~Zôm Tarihi, 1, 82--83 

Nur, /iya, s. XXX!l 
Şohbcndcrziidc, islôm Tarihi, I, Wl-90 
Şehbendcrzi1dc, İslôm Tarihi, I, 'JJ-90 
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fikirleri hakkında izahat verdiği bu üç müsteşrikten sonra 
Garsain de Tassy, Caussin de Perceval, Weil, Muir, Chante pi de la 

doğubilimcilcrin eserleri hakkında kısa bilgiler vererek, "İslam 
Tarihi" girişinde serdettiği metodolojiyle ilgili görüşlerini tamamlamak
tadır37 

Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi'nin buraya kadar 
aktarmaya çalıştığımız, tarih metodolojisiyle ilgili görüşlerini bir kaç maddede 
özetlemek istiyomz. 

J. Müslümanların bilimsel anlamda en büyük eksikliklerinden birisi 
"''J'·'""'''" metodolojidir. Tarih sahasında da bu eksikliğin olduğu açıktır. Tarih 

•vı.:ı'"''""' ve tarih tenkidi gelişmediği için, Müslümanlar tarih alamnda önemli 
ve orijinal eserler ortaya koyamamışlardır. 

2. felsefesi, tarih tenkidi gibi usüllerin batıda bizden çok daha 
ileride olduğu inkar edilemez bir gerçektir. Bu nedenle bizlerin, bu metodları 
alma ve istifade etme mecburiyetimiz vardır. Bu alanda tutucu davranmanın 
veya batı karşısında komplekse girmenin bir anlamı yoktur. 

3. Tarih alanmda inceleme yapacak kişinin, düşünce sistemlerini 
ortaya koyan felsefe, bilhassa tarih felsefesi hakkında yeterli bilgi sahibi 
olması lazımdır. Buradan biz, gerek tarih eseri yazacak müelliflerin, gerek 
tarih ilmini talep eden öğrencilerin, gerekse bu ilıne merak duyan insanların, 
bir tarihi eser okumadan önce mutlaka belli düzeyde felsefi altyapıyı elde 
etmeleri gerektiğini söyleyebiliriz. Müellifın bu tespite ulaşınasında, 
kanaatimizce kendisinin aynı zamanda felsefeci olmasının etkisi vardır38 . 

4. Tarihçi, aynen tarih gibi insanı konu alan dinler hakkında da 
gerekli ve yeterli bilgi donanımına sahip olmalıdır. Din konusunda yazılmış 
eserleri ve müelliflerin fikirlerini iyi tanımalıdır. 

5. Nihayet tarihçi, İslam, Hz. Peygamber veya İslfun tarihinin 
herhangi bir dönemi ya da şahsiyeti hakkında eser yazmış olan müsteşriklerin 
fikirlerini ve onların eserlerini iyi tetkik etmeli, bir taraftan onların 

görüşlerinden istifade etmeyi düşünürken, diğer taraftan da onların İslam ve 
Hz. Peygamber hakkında yaptıkları mesnetsiz ve haksız eleştirilerini, yine 
onların da kabul ettiği tarih tenkit usülleri çerçevesinde cevaplamalıdır39 . 

37 Şclıbcnderzadc, İslam Tarihi, I, 95-96 
38 lliznıetli, Jslôm Tarihçiliği Üzerine, s. 92 
39 Filibeli'nin tarih anlayışılıakkında geniş bilgi için bk. Yılmaz, Yasin, FIZibe/i Ahmed Hilmi, s. 119-135 
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