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Tarih, insanlığın sosyal ve siyası bünyeier teşkil 
ederek terakki ve tekamül eylemesinde fertler ve cemaat
ler tarafından işlenen fiil ile ortaya atılan fikirleri 
ve bunların neticesi olarak çıkmış olan olayları inceler, 
bu olayların maddi ve manevi sebeplreni ve bu sebeplerle 
olaylar anasındaki münasebetleri bulmaya çalışır. 

Buna göre .tarih şuuru "Tarihin akışı içinde belli 
bir görüş sahibi- olmak" demektir. Milli tarih şuuru "Mil
lete ait tarihin basit vak 1 alar yığınından ibaret değil 
de' bugünkü kaderi çizen manalı bir zincirin halkaları 
halinde anlaşılması" demektir. 

İslam Tarihi ise hem d1n1 hem de milli tarihimizi 
besleyen en gür pınarlardan ve insanımızın şahsiyet yapı
sının d'luşmasında en mühim kayrı.aklardandır. 

Bu münasebetle Yüksek Öğretimde İlahiyat Fakülte-.. 
lerinde bu dersin en verimli bir şekilde nasıl yürütüle-
bileceği hususunun tartışılması revkalade önemli bir hu
sustur. 

Meseleye İlahiyat Fakülteleri açısından baktığı

mızda konuyu üç cihetten ele alarak tartışmaya açmak is
tiyoruz : 

ı. İslam Tarihi dersinin İlahiyat Fakülteleri'nde 
yarıyıllara veya yıllara göre dağılımı, 

2. Yarıyıllara veya yıllara göre İslam Tarihi 
derslerinde işlenecek konuların, anahatlarıyla belirlen
mesi, 
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3. KOnuların yarıyillara veya yıllara göre işleni
şinde .metod ve usull~rde asgarı m;jştereklerin ortaya ko
nulmaya çalışılması. 

Şimdi sıra ile bu hususları tartışf!laya açalım : 

ı. İlaniyat Fakültelerinde İslam Tarihi dersinin 
yarıyıllara göre dağılımına baktığımızda, birinci yarıyıl 
(4), ikinci yariyıl (4), üçüncü yarıyıl (3) saat olduğunu 
görüyoruz. 

Üç yarıyılda toplam (ll) yarıyılisaate ~laşan bu 
miktar, konuların işlenmesine yeterli gibl. görünüyorsa 
da İslam Tarihi'nin ilgi alanının genişliği dikkate alın
dığında kafi ge!mediği görülmektedir. Bilhassa anlaşılma
sı v,e tartışılması belirli bir seviyeyi gerektiren yani 
tenkid1-tahlil1 tarzda ele alınması icabeden konuların 
s ür 1 atı i bir şekilde. geçilmesi öğren·cide bir boşluk do
ğurmaktadır. Böylece mevcut programdaki ders saatleri 
toplamı, konuları hızlandırarak anlatacak bir zamanı b~ze 
kazandırmakla birlikte, belirli bir seviyeyi gerektiren 
konularda arzu edilenin verilernemesi neticesini doğurmak
ta; bu tip konularda öğrencilerin kafalarında oluşacak 

istifhamlarseterince aydınlatılamamaktadır. 
Bu açıdan ele alındığında -şayet ders ağırlıklı 

bölümler oluşmay~caksa- (*) dağılımın ı., 2., 3., 4., 5., 
6. yarıyıllarda (2) 1 şer saat olması uygun olur. Böylece 
genel toplam (12) yarıyılisaat olacaktır. 7. ve B. yarı
yıllara da ikişer yarıyılisaat olmak üzere İslam Kurumla~ 
rı Tarihi eklenirse bu dağılım tamamlanmış olacaktır. 

Bu.tabloda, genel dağılım toplamındaki cüz•ı artışa ~ar

şılık, dersin, öğrencileri~ belirli bir seviye kazanacağı 
yarıyıllara uzanması imkan dahiline girecektir. Kredi. sa
atinde daha fazla artış teklif edilmemesinin sebebi .. diğer 
dersleri zorlamamak içindir. 

Bu dağılım gözöhUne alındığında ı. ve 2. sınıflar
da İslam tarihi konularının anahatları ile özetlenınesi, 
3. sınıf'ta ise problemli konuların tartışılması düşünüle
bilir. 
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2. Yıllara göre İsl§m Tarihi derslerinde hangi ko
nular ele alınmalı ? Kanaatırnızca bu hususu da burada 
tartışmak uygun olur. 

Önce şu noktayı belirtmekte yarar var : Biz, İslam 
Tarihi de.rslerinde rnuayyen bir konuyu ele alıp teksl:fl 
bir şekilde derinlemesine i~ledikten sonra öğrencilere, 

"Ger.i kalan konuları bu usule göre okuyup araştırın" di
yebilir miyiz ? Böyle dersek, öğrenci mezun oluncaya ka
dar edindiği metodla derslerde ele alınmayan konulardaki 
eksikliğini giderebilir mi ? Halbuki biz biliyoruz l<i, 

öğrencilerirnizin, her yarıyılda yaklaşık on çeşit dersi 
var;·her birinden araştırma ödevleri, bibljyoğrafya tara
rnası, vizelerde başarma zorunluluğu ve finaller var. Bü
tün bunlar öğrencilerin derslerde söylenen şeyler dışında 
yeni bir şey yapmalarını son derece sınırlar gibi görün
mektedir. Gerçekçi olmak lazırnsa·, çok az sayıdaki öğrenci 
öğretim elemanından aldığı metodla diğer konuları incele
rneyi· arzu etmekte, bunlardan· da çok azı, ele al ınmarnış 
konuların sadece bir kısmını inceleyebilrnektedir. 

Biz, öğrencilerimizin, mezuniyetten sonra üstlene
cekleri. vazifeleri dikkate alarak Siyer-i Nebl:'den günü
müze kadar, İsl§.m tarihinin önemli safhaları hakkında ö
zet de olsa, doğru bilgi edinmelerini düşünrneli değil mi
yiz ? 

Müftülük, vaizlik, irnamlık, Din Kültürü-Ahl§k Bil
gisi ve Meslek Dersleri Öğretmenliği'nin İslam tarihi ge
nel kültürüne sahip olmayı gerektirdiği hususunda herhal
de tereddüdünıüz yoktur. O halde, bi ~~irrı yet.iştlrdiğiinlz 

öğrencilerin, sadece "Slyer-i Nebl:" 'ieya "lfulefa-i Ha~:,; i

dl:n" devirlerini bilmeleri yeterli olur nıu ? "Eınevilet', 
Abbasiler, Endülüs, Türk-İsl6rn Devletleri" konusunda (ge
nel kültür düzeyinde de olsa) bilgilendirilrneleri gerek
mez mi ? 

Şayet bu yolu tercih edeceksek yıllara göre konu
ların dağılımı Şöyle olabilir : 1. sınıfta Siyer-i Nebl: 
ve Hulefa-i R6şidl:n 

Ernevl:ler, Abbasl:ler 
lir. 3. sınıfın ı. 

Devri genişçe ele alınır. 2. sınıfta 
ve Endülüs hakkında özet bilgi veri
yarıyılında (5. yarıyıl) Türk-islam 
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Tarihi anahatlarıyle ~zetlenir, 6. yarıyılda ise İslam 
Tarihi!nin ihtilaflı konuları ele alınır. 

Böylece derslerin üç yıla dağılımı ile belirli bir 

İslam tarihi kül türüne dayalı ele alınahilecek konuların 
gençler le rahatça· konuşulup tartışılması . sağlanmış ol'a

cak, yıllara göre konuların taksimiyle de İslam Tarihe~ 
hakkında bir İlahiyatçının bilmesi zaruri olan hususlar 

aktarılmış olacaktır.(**) 
Bütün bunları tek öğretim elemanı mı verecektir? 

Bu, ayrı bir mesele olmakla beraber, yeri gelmişken bu 

husustaki düşüncemizi de burada belirtelim : Kanaatımıza 

göre, "ilahiyat Fakültelerinde İslam Tarihi, üç ana bölüm
de ele alınmalı ve öğretim elemanları, araştırma görev

liliği yıllarından itibaren bu bölümlerden birinde kendi

sını yetiştirmeli, o konuları öğrencilere ders olarak 
vermelidir : a) Siyer-i Nebi ve Hulefa-i Raşidin, b) Eme

viler-Abbasiler-Endülüs, c) Türk-İslam Devletleri Tarihi. 

3. Bir de metod ve usul konusunda asgari müşterek

lerin konuşulması ve belirli ortak noktalara ulaşılması 
meselesi vardır. Herhalde -bu hususu da ·burada tartışmak 
yarar getirecektir. Meseleye açıklık kazandırmak ve tar

tışmayı başlatmak bakımından birkaç hususu ifade edelim : 

a) Öğrencilere sorumlu tutulacağı bir ana ki tap 
ye bilgilerini genişletebilecekleri birkaç tali kitabın 

adını, senebaşında vermekte yarar vardır. 
b) Ha~~ta, şema, kroki, diyaskop-diya, video-film, 

kaset gibi alet ve dokümanların, konuların daha iyi anla
şılmasında yararlı olacağını akıldan ırak tutmamak gere
kir. Bu hususun, imkanları geniş olan bir ilahiyat Fakül

tesinde hazırlanması ve oradan diğer fakültelere intikali 

düşünülebilir. ' 
c) İslam Tarihi derslerinde Arapça, Osmanlıca ve 

arşiv be"ıgeleriyle, Batı dilinde yazılmış muteber\ eser

lerden yararlanma cihetine gidilmelidir. Bu maksatla A

rapça kaynaklardan, Batı dillerinde yazılmış eserlerden 

fotokopiler hazırlayıp öğrencileri tercümeye, arşiv bel

gelerini çözmeye ve kaynakları kullanmaya ·alıştırmak uy-
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gun olur. 
Bu ve benzeri faaliyetler gösterilmediği tal<dirde 

Arapça kaynaklar, Osmanlıca arşiv belgeleri ve Batı dil
lerindeki eserler, öğrenciler için erişilmesi zor hay1H 
ve fanteziler olarak kalacaktır. 

d) Bilhassa Siyer=i Nebi bahsind~, konulara ışık 

tutan ayetlerin tefsirlerden, hadislerin şerhlerden açık
lanması, sebeb-i nüzul ve vürudların tesbiti konusunda 
öğrencilerin yönlendirilmesi onlara İslam Tarihi dersini 
sevdirecektir. 

e) Eser tanıtımı yapılmalı ve kaynak eserlerden 
yarar.lanma yöntemleri öğrencilere bilfiil gösterilmeli, 
yalnız "İslam Tarihi" adını taşıyan eserlerin değil, "Mu
cemat, Tabakat, Teracüm-i Ahval, Evail, Fütuhat, Ensab, 
Tarihu'l-Hulefa, Düvel-i İslamiyye, Şehir Tarihleri v.s." 
türündeki eserlerin de, ·İslam Tarihi açısından, kaynak 
değerleri üzerinde durulmalıdır. 

Ancak bu maddede söylenmek istenen hususun kendi 
içinde ayrıca tartışılması. tc.abetmektedir. Yani kaynakla
rın tanıtımı nasıl yapılacaktır ? 

aa) Mesela, bazı ders saatleri kaynak tanı tınaya 

tahsis edilebilir. Sıra ile önemli kaynak eserlerden ba
zıları sınıfa götürülerek o hafta işlenen konu ile ilgili 
kısımdan bazı parçalar okunabilir, öğrencilerden bazıla

rına okutturulabilir. 
bb) Öğrencileri gruplara ayırarak Fakülte kütüpha

nesi veya şehir kütüphanesindeki İslam tarihi kaynakları
nın tanı tılması sağlanabilir. Bu takdirde grup başkanı
nın, yapılan çalışmayı bir rapor halinde öğretim elemanı
na sunması· yararlı olur. Hiç kuşkusuz bu iş için her öğ
retim elemanının uygulayabileceği başka usuller olabilir. 

f) İslam Tarihinin çeşitli· devreleriyle alakalı 

-o sınıfta hangi konular işleniyorsa- ilmi makaleler ve 
yeni yayınlanmış araştırmaların belirlenen müfredatın ge~ 
nel akışını bozmayacak ölçüde tartışılması ve tanıtılması 
öğrencinin dikkatinin artmasına sebep olabilir ve derse 
katılımı artırır. 

g} İslam tarihi konularında elde edilen doğru bil-
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gilerin neye yarayacağın~n:dini ve milli tarih şuuru çer
çevesiode:: öğreınciye hissetirilmesi tarihi konuların birer 
hikayeler yığını olmaktan kurtarılmasını mümkün kılacak

tır. 

h) İslam Tarihine meraklı bazı öğre_nci ler in Yüksek, 
Lisans ve Doktora çalışmalarına özendirilmesi, kendi le-\::.. 
riyle ilerideki sınıflarda da ilgilenilmesi, mezuniyet 
tezini bu dersten almalarını sağlayarak bu istikametteki 
ilk çalışırıanın gerçekleştirilmesi yararlı olur. Belirli 
sayıda öğrencinin, araştırmacı olarak yetiştirilmesi de 
yüksek öğrenirnin gayelerinden olduğuna göre, bu hususta 
yapılacak çalışmalar bu ilim dalının istikbaldeki kaderi
ni· et~ileyecek mahiyettedir. 

Netice olarak İslam tarihi dersinin İlahiyat. Fa
kül telerinde gelişmesi ile ilgili düşüncelerimizi şöyle 

-özetleyebiliriz : 
Bu dersin (İslam Kurumları Tarihi de dikkate alı

narak) ı., 2., 3., 4., 5., 6., 7. ve 8. yarıyıllara (2)' 
şer saat olar~k yayılması. Bu takdirde toplam ( 16) yarı
yıl/ saat etmektedir. Bazı konularda derinlemesine bilgi 
sunma örnekleri vermekle beraber öğrencilerimize (mezuni
yeti müteakip istihdam sahalarını dikkate alarak) İslam 

Tarihi hakkında umumi· bir kül tür kazandırılması uygun o
lur; Öğrencilere Arapça, Osmanlıca ve Batı dillerindeki 
eserlerle, arşivlerden bu derste nasıl yararlanıLacağının 
öğretilmesi, buna dair örnekler verilmesi mühim bir hu
sustur~ Fütuhat, Mucemat, Tabakat, Taracüm-i Ahval, Eva-

~il, Ensab, İslam Devletleri, Halifeler ve Şehir Tarihleri 
dahil İslam Tarihinin ana bölümleriyle ilgili sağlam bir 
kaynak malumatının kazandırılması, bilhassa Siyer-i Nebi 
devri için Kur'an-ı Kerim ile hadisleri ineelemenin öne
ninin vurgulanması, öğrencilerin bu kaynaklardan bazıla
rına olsun ulaşmalarının ve eserlerle tanışmalarının ~ağ
lanması, esası kavramaları bakımından önem taŞımaktadır. 

Bu dersin konularına ışık tutan ayet ve hadislerin çeşit
li tefsir ve hadis kaynaklarından tahkikine neden lüzum 
;;örüldüğünün açıklanması ve buna dair örneklerin verilme-

. .:-·· 
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si öğrencinin ,merakını uyandıracak ve ilgisini canlandı
racaktır. Bir ana ve birkaç tali kitap adını sene başın
dan i tibaren vermek, öğrencinin, ders i asgarı ölçüde de 
olsa takibini mümkün kılacaktır. Harita, şema, kroki., di
yaskop-diya, video-film, kaset gibi alet ye dokümanlardan 
yararlanılması, konuların daha iyi anıaşılmasını sağlaya
caktır. İslam tarihi alanında İslam dünyasında, ülkemizde 
ve Batı'da yayınlanan kayda değer ansiklopedi ve bunlara 
yazılan maddeler, makale, tez ve eserler hakkında aydın
latıcı bilgiler verilmesi, bilhassa bu alanda ilerlemeyi 
düşünenler için kendini yenilemenin ne derece önemli ol
duğunun vurgulanması öğrencinin derse olan ra~betini ar
tıracaktır. Öğrencilerde dini ve milli tarih şuurunun u
yandırılması bu dersin hikmeti üzerinde öğrencileri dü
şündürecek; yeterli sayıda öğrencinin ·İslam Tarihi ala
nında ilmi araştırma yapacak tarzda istikbale hazırlanma
sı, Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarına teşvik edilme
si İslam tarihi dalında daha yararlı çalışmalar yapacak 
yeni elemanların ortaya çıkmasına imkan verecektir. 

* * * 

DİPNOTLAR 

{*} Fakültelerimizdeki bölümle§menin ders ağırlıklı olmazı ha

linde, bilhassa İsUim Medeniyeti ve Sosyal Bilimler Bölümünde üçüncü 

ve dördüncü sınıflarda İslam tarihi dersi kendi ağırlığına uygun tarzda 

yer alınalıdır. 

(**}·şunu da ifade edelim ki, §U andaki dağılım bünyesinde bu

rada anlatmaya• çalı§tığırnız hususları yansıtmak oldukça zordur. Zira 

öğrencilerin, İslam tarihi dersiyle kar§ıla§tıkları ilk yılda, belirt

tiğimiz alanlardaki yoğun bilgileri hazmetrneleri pek kolay olmamakta

dır. 
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