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Osmanlı Aydınlarınca Dozy'nin 

Tann-i islamiyyet'ine Yöneltilen Tenkitler 

İbrahim Hatiboğlu* 

Dozy's Tarih-i islamiyyet and the Critica[ Response by Ottoman 
fntellectuals 

The present article outlines the criticisrns directed by Ottornan 'TUrkish 
intellectuals at Reinhart Dozy's work titled Het fslamisme (in French, Essai 
sur l'histoire del'fslamisme), following the appearance of i ts 'TUrkish 
version, Tarih-i islamiyyet. The negative response also targeted its translator, 
Abdullah Cevdet. The translated work, issued in the atmosphere of intellectual 
freedam prorniscd by the proclamation in 1908 of the Second Constitutional 
Period (İkinci Meşrutiyet Devri), w as the fırst cornprehensive publication 
that can be classifıed as anti-Islamic. In this study, the writer examines 
several prirnary sources contemporary with the publication of the translation, 
with special ernphasis on journals !ike Sırat-ı Müstakim and İctihad, whose 
contents can be accurately deseribed as fuel for the opposition. The position 
of the fırst of the two parties in the debate, which happerred to represent 
the majority, was held by Muslim intellectuals, which can be summarized by 
stating that rather than standing in whotesale opposition to the translation, 
whose criticism was aimed at certain ideas contained in the translated 
work. The position of the second group, the minority, was represented by 
proponents of Westernization who were not to defend any specific view 
contained in the work, but to make their claims under the banner of freedom 
of expression. 

Güç dengelerinin Batı lehine değişmeye başladığı XIX. yüzyıldan itibaren Os
manlı aydınının Batı ile teması önemli bir gelişme gösterdi. Askeri ve idari alanda 
başlayan Batılılaşma hareketi. önceieri bilim ve fen ile sınırlı iken, zamanla düşünce 
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alanında da etkili oldu. Ancak Batılılaşmayı yürütenierin ilmi ve fikri meselelerdeki 
seviyesi dolayısıyla, Batı düşüncesi fikri yönü ile Osmanlı toplumuna gerektiği şekil
de taşınamadı. Bununla birlikte Batılı araştırmacıların Osmanlı ve İslamiyet hakkın
daki düşünceleri Osmanlı aydınının ilgisini çekti. Böyle bir ilgi, islam'a dair araştır
malarıyla bilinen şarkiyatçılar ile Müslüman aydınları yüz yüze getirdi. Ne var ki bu 
süreçte Batılılar'ın islam hakkındaki düşünceleri önemli bir kesim tarafından, onların 
diğer alanlardaki üstünlüğünü benimseyen bir yaklaşımın gölgesinde ele alındı. Bu 
makalede, dini alanda Osmanlı-Batı ilişkilerine kısaca temas edildikten sonra, sözü 
edilen döneme ışık tutması düşüncesiyle, müsteşriklerin islam terkikierinin Osmanlı
Türk aydını ve alimlerince tanınmasında önemli rolü olan ve 1 908 yılında matbuat 
alanında sağlanan hürriyet ortamının hemen ardından yayımlanan Dozy'nin TarTh-i 

islamiyyet'i üzerinde durulacaktır. 1 

Osmanlı'nın son döneminde Kethüdazade Mehmed Arif, İsmail FerrCıh gibi mü
nevverlerin Batı düşüncesini yakından izledikleri, oradaki islam retkikierini bildikleri, 
sözgelimi ihya-u 'ulQmi'd-dfn'in Almanca'ya, Kur'an'ın ve diğer dini kitapların bazı 
Batı dillerine tercümesini takdirle karşıladıkları görülmektedir. Bu çalışmaları, 'is

lam 'ın yüceliğinin Batı tarafından da kabul edildiği' şeklinde yorumlamalarından 

da anlaşılacağı üzere, 2 onların tavrının aceleci ve savunmacı bir nitelik taşıdığını söy
lemek mümkündür. 

Dini düşünce alanında Osmanlı aydınının Batı ile temasa geçiş tarihinin, mües
seseler bazında tespiti zor gözükmektedir. Bununla beraber, 1800'lü yılların başında 
faaliyetgösteren Beşiktaş/ı Ulema Grubu ve 1853 yılında istanbul'da kurulan Societe 

Orientale de Constantinople [istanbul Şark Cemiyeti] 3 bu alandaki ilişkilerin baş
langıcı hakkında bir fikir vermektedir. Bunlardan ilki yabancı dil bilen, Batı'yı tanı
yan, yeniliklere açık, Batı düşüncesi ile islam'ı uzlaştırmayı hedefleyen kişilerce oluş
turulmuştu. Diğeri ise Osmanlı toplumunu tanıyıp, Batı'daki gelişmeler hakkında on
ları bilgilendirmek amacıyla müsteşrikler tarafından açılmıştı. Yine 1861 'de Münif 
Mehmed Paşa tarafından kurulan Cemiyet-i ilmiyye-i Osmaniyye'nin yayın organı 
Mecmua-i Fünün'da Batı'dan yapılan tercümeler Osmanlı aydınının Batı'ya ilgisinin bir 
sonucudur. Yayınların bilim ve fen alanında olması, bilim ile ilerleme arasında doğrudan 
ilişki bulunduğu ön kabulünün sonucuydu. Bununla birlikte müsteşriklerin kurduğu 

Tarih-i İslamiyyet'in orijinali ile Fransızca ve Türkçe çevirilerini mukayese eden müstakil bir makale 
neşredilmiş olmakla birlikte (Hülya Küçük, "Dozy'nin 'Het lslamisme' Adlı Eseri Üzerine", Diyaneı 
ilmi Dergi, cilt XXX, sayı 4 ( 1994), Ankara, s. 63-89), ona yöneltilen eleştirileri konu alan bir çalış
maya rastlamış değiliz. Ancak bazı çalışmalarda bunların bir kısmına atıfta bulunulmuştur (b k. Şük
rü Hanioğlu, Bir Siyasal DüşünürOlarak Doktor Abdullah Ceudet u e Dönemi, Emek Matbaacılık, 
istanbul 1981; İsmail Kara, Türkiye'de İslamcılık Düşüncesi, Risale Yayınları, istanbul 1987, ll, 
165, 168, 179). 

2 Ekmeleddin ihsarıoğlu, "19. Asrın Başlarında -Tanzimat öncesi- Kültür ve Eğitim Hayatı ve Beşiktaş 
Cemiyet-i ilmiyyesi Olarak Bilinen Ulema Grubunun Buradaki Yeri", Osmanli ilmi ue Mesleki Ce
miyet/eri, İstanbull987, s. 59-60, 63-64, 73-74. 

3 a.g.m., s. 59-60, 73-74. 
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istanbul Şark Cemiyeti'ne nisbetle bu tür faaliyetler ilmi olmaktan uzaktı. öte yandan 
1914 'te kurulan Türk Bilgi Derneği ve yayın organı Bilgi Mecmuas1 da islamiyat, 
felsefe, içtimaiyyat gibi faaliyet kollarının bulunduğu geniş bir sahada çalışmalar 
yürütmüştü.4 

Öte yandan II. Abdülhamid döneminde her kadernede yaşanan Batılılaşma süreci 
sonucu açılan okullarda Batı düşüncesini tanıyan bilgili bir nesilyetiştirilmeye baş

landı. Batı'nın gücünü idrak eden bu neslin, Batı medeniyetini üstünlük ve kuvvetle 
eşdeğer görmeye başlaması, dini değerlere ancak milli güce katkısı oranında yer ver
meleri sonucunu doğurdu. Hatta İslam ve Batı tartışmaları bile Batı'nın gücünün ka
bulü çerçevesinde yürütülmekteydi. 5 Abdullah Cevdet'in buradan hareketle söylediği, 
'Bir ikinci medeniyet yoktur. Medeniyet Aurupa medeniyetidir' 6 şeklindeki ifade
leri, benzeri aydınların Batı'ya bakışını açıkça ortaya koymaktaydı. 7 

Yeni okullarda yetişenierin tesiri altında kaldıkları eserlerin pozitivist-materyalist 
e ko le aidiyeti tabii olarak dini düşüncelerini de etkilemiş; İslam'a dair Batı'da yazılan
lar tahlil edilirken bu bakışın etkisinde kalınmıştır8 Özellikle tıbbi ye kütüphanelerin
de, Batı'da yazılmış, pozitivizmi savunan, din karşıtı çok sayıda eser bulmak müm
kündü. 9 Bu okullarda gerekli dini bilgiden yoksun biçimde yetişen öğrenciler, islami 
içerikli eleştirel nitelikli eserleri okuyup tercüme etmişlerdir. Aynı şekilde Batı'nın üs
tünlüğünü ilim ue fünD.na bağlayan biyolojik materyalizmi savunanların düşünce 
yapılarıyla, 10 pozitivizm veya Protestanlık yanlısı, geleneksel dini anlayışa karşı araş
tırmacıların yaptığı çalışmalar modern eğitim almış kimselere yakın geliyordu. Dini 
birikimden mahrum bu insanlar aynı zamanda Tanzimat sonrasının yeni aydın tipini 
temsil ediyordu. 

4 Ekmeleddin İhsan oğlu, "Modernleşme Süreci İçinde Osmanlı Devleti'nde ilmi ve Mesleki Cemiyetleşme 
Faaliyetlerine Genel Bir Bakış", Osmanlı ilmi ve Mesleki Cemiyet/eri, s. 8-9. 

5 b k. M. Şükrü Hanioğlu, "Batılılaşma", TDV İslam Ansiklopedisi (DİA), V, 148-152. 
6 Şükrü Hanioğlu. a.g.e .. istanbul ı981. s. 359. 
7 Nitekim Abdullah Cevdet'in bu tür fikirleri dolayısıyla ı932'de ölümü üzerine, cenaze namazı kılınır 

mı kılınmaz mı tartışmaları yapılmış, ismini değiştirmediği ve alenen başka din e girmediği için müs
lüman mezarlığına gömülmüştür (Bezmi Nusret Kaygusuz, Bir Roman Gibi, İhsan Gümüşayak Mat
baası, İzmir ı955, s. 68; Abdunahim Zapsu, Büyük Islam Tarihi, M. sıralar Matbaası, istanbul 
1955-195 7, ll, 66. 

8 184 7 yılında Mekleb·i TLbbiye'yi (kuruluşu: 182 7) ziyaret eden Charles Mac Farlane, okulda Fran
sız inkılabını hazırlayan materyalist filozofların hemen bütün kitaplarının bulunduğunu gözlemle
miştir. Bu müşahedesi hakkında o, "Çoktan beridir bu kadar düpedüz materyalizm kitaplarını topla
yan bir koleksiyon görmemiştim" ifadesini kullanır (Turkey and /ts Destiny [London 1850], s. 2 70-
271 'den naklen Halis Ayhan, "Batılılaşma: Eğitim ve Öğretim", DİA, V, 160; Niyazi Berkes, Türki
ye'de Çağdaş/aşma, Bilgi Yayınevi, istanbul 1978, s. 228). Bu donemde rasyonalist, pozitivist 
ve materyalist akımların toplumu istilası ve gençlerin dini düşüncesine tesirinin edebi eserlerdeki 
tezalıürüne dair b k. Orhan O kay, "Batılılaşma Devri Fikir Hayatı üzerine Bir Deneme", Osman lL Dev
leti ve Medeniyeti Tarihi (nşr. Ekmeleddin ihsanoğlu), istanbul 1998, ll, 208-2 ı O, 212, 2 ı 4-215. 

9 Mekteb-i Tıbbiyye'nin pozitivist düşünce ile ilgisi ve düşünce alanındaki Batılılaşma için b k. İlhan 
Kutluer, "Batılılaşma: Felsefi Düşünce", DİA, V, ı54-156. 

10 Şükrü Hanioğlu, a.g.e., s. 325, 327. 

199 



~slôrn Rroştırrrıolor~ De,..gısr 

Bu çerçevede, Osmanlı aydınlarınca yakından izlenen mesela, Renan'ın "L 'Isla

misme et la Science [İslamiyet ve Bilim]" başlıklı konuşması, 11 o dönemde Batı'nın 
islam'abakışını özetler mahiyettedir. Bu bakış sebebiyle Osmanlı aydınlarından bazı
ları ona reddiye yazmıştır. 12 Eleştirilerin temeli Renan'ın, 'İslam ile bilimin birbirine 

tamamen Zlt unsurlar olduğu' iddiasına dayanmaktadır. Bilimsel keşifler dolayısıy
la Avrupa'nın gündemi belirlediği bir ortamda islam'ın bilim ve terakkiye aykırılığı 
tezinin savunulmasının, reddi gerektiren bir husus olarak büyük önem arz etmesi 
sebebiyle, eleştirilerde bu hususlara cevap verme hedeflenmiştir. Renan islam'a dair 
kanaatlerini, tabii olarak dönemin müsteşriklerinin pozitivist temelli tezlerine dayan
dırmakta ve onları popüler bir dille ifade etmekteydi. Kanaatlerini Dozy'den yaptığı 
alıntılada desteklemesi bunu göstermektedir. 

Dozy ve Tarih-i İslfi.miyyet Neşri 

islam'ı doğrudan tenkide konu etmesi, temel esaslarını alaylı bir tarzda ele alma
sı ve bunu yaparken bütün Müslümanlara dinini öğretmeye kalkışan bir yöntem izle
mesi açısından Tarih-i İslamiyyet neşri 13 Osmanlı'da dini alanda büyük çaplı toplum
sal muhalefeti göze alan ilk tercüme faaliyeti dir. Hallandalı Reinhart Dozy ( 1820-

1883) 14 Fransız tarihçi ve oryantalistlerden oluşan bir fikri ortamda yetişmesi sebe
biyle, islam ve Hz. Peygamber' e dair 'toptan reddetme' şeklindeki anlayışı benim
semiştir.15 Aslında Tarih-i İslamiyyet müstakil bir eser olarak kaleme alınmayıp, 
Kruseman'ın büyük dinlerin tarihini konu alan çalışmasının islam tarihi ile ilgili 
bölümü olarak yazılmış ve Hz. Peygamber' den 1863' e kadar islam tarihinde gelişen 
bazı olayları değerlendirmiştir. 16 Eserde konularsathive popüler bir yöntemle ele 

11 Ernest Re nan, "islamlık ve Bilim", Nu tu klar u e Konferanslar (tre. Ziya İhsan), Maarif Vekaleti, 
Ankara 1946. Renan'a göre Avrupa'daki keşifler Hıristiyan ilahiyatçılara, geçmişte islam toplumun
daki ilmi ve fikri başarılar da Müslüman din adamlarına rağmen gerçekleşmiştir. Zira hakikatte 
din terakkiye manidir ("islamlık ve Bilim", a.g.e., s. ı83-205). 

12 Bunlann en meşhuru Namık Kemal (Renan Müda{aanamesi, Mahmud Bey Matbaası, istanbul 1326) 
ve Efgani'dir (bk. Alaeddin Yalçınkaya, Cemaleddin E{gani ue Türk Siyasi Hayati Üzerindeki Et· 
k ileri, Osmanlı Yayın evi, istanbul ı 99 ı, s. ı 44-159). Diğer reddiyeler için b k. Dücane Cündioğlu, 
"Ernest Renan ve 'Reddiyeler' Bağlamında islam-Bilim 'Iartışmalarına Bibliyografık Bir Katkı", Di
uan, istanbul 1996/2, 1-94. 

13 Abdullah cevdet tarafından Tarih-i islamiyyet (I-II, Matbaa-i İctihad, Kahire 1908, 733 s.) adıyla 
tercüme edilen eserin orijinali Flemenkçe olup Het /slamisme (Haarlem 1863) adıyla neşredilmiştir. 
Abdullah Cevdet ise P. V. Chauvin tarafından Essai sur l'Histoire del' /slamisme (Leiden 1879) adıy
la neşredilen Fransızca çevirisini esas almıştır. Mütercim eseri Kahire'de tab' ettirmiş, 1908'de ikinci 
Meşrutiyet'in ilanının ardından, beraberinde istanbul'a getirmiştir. 

ı4 Hayatı için b k. Mehmet özdemir, "Dozy, Reinhart Pieter Anne", DiA, IX, 513-514. 
15 M. Per, "Dozy, Reinhart Pieter Anne, Encyclopaedia Judaica, jerusalem 1972-1978, VI, 190. Fran

sız müsteşriklerin Hz. Peygamber ve Kur'an hakkındaki bu tür yaklaşımian için b k. Abdüiaziz Hatip, 
Kur'an u e Hz. Peygamber Aleyhindeki iddialara Ceuaplar, istanbul1997. 

ı 6 1863 'ten tercümenin yayımlandığı 1908 ·e kadar geçen dönemdeki gelişmeler ise, Arthur Guy'un (ö. 
1928) Tarih-i islamiyyet üzerine yazdığı Kırk Seneden Beri İslamiyet (Mısır 1909) adlı zeyli esas 
alınarak anlatılmaktadır (Guy için b k. Nedb el-Ak1k1, el-Müsteşrikün [genişletilmiş 4. baskı], I, 
24 7-248). Guy için Abdullah Cevdet, "Efendi hazretleri, muhibb-i fazılımız, ulema-i islam arasında 
adlli gösterilemez" ifadelerini kullanır. 
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alınmış, 17 kendisinin dinleri itharn edici yaklaşımından dolayı ateist olduğu suçla
masında bulunanlar bile olmuştur. Ancak yaygın kanaat, onun şarkiyat araştırmaları 
yapan pozitivist bir protestan olduğu şeklindedir. Kur'an'daki emir ve yasakları gü
nün şartları ve Arap adetleriyle açıklamaya çalışması da bunu göstermektedir. 18 Dozy 
reform konusunda, Goldziher'in hacası ve Yahudi modernist hareketinin başlatıcısı 
Abraham Geiger'den istifade etmiştir. 19 islam'a ve hadise dair fikirlerinde ise Alois 
Sp renger ve William Muir' in etkilerini görmek mümkündür. 20 

TarTh-i İslamiyyet'in yayımlanmasıyla (Kahire: Nisan 1908), her biri dini muh
tevalı olan Sırat-ı f\lfüstakfm (İstanbul: 2 7 Ağustos 1908), Beyanülhak (İstanbul: S 
Ekim 1908) ve Hikmet (İstanbul: Mart 191 O) dergilerinin neşre başlaması yakın ta
rihlere rastlamaktadır. Yine o tarihlerde Abdullah Cevdet'in düşüncesini ortaya koyan 
içtihad (Kahire: Eylül 1904) dergisi yayın hayatını sürdürmektedir. Dolayısıyla ese
rin neşrinden sonraki gelişmeleri, islami entelektüel bakışı ve toplumsal tepkileri 
öğrenebilmek için söz konusu dergiler önemli birer kaynak durumundadır. 

Eserin neşrinin ardından, Dozy'nin fikirlerinden çok Abdullah Cevdet'in altı say
falık "ifade-i Mü tercim" başlıklı takdim yazısı eleştirilmiştir. Burada mü tercim özetle, 
tarihin önemine işaret edip, müslümanların yazdığı islam tarihi kaynaklarının tama
mının taraflı olduğu; gerçekleri yarısıtınayıp zorba idarecilerin baskıları sonucu tahrif 
edilerek yazıldığı gibi düşüncelere yer vermiştir. 21 Abdullah Cevdet büyük bir cesaret
le Tarih-i İslamiyyet'in bu menfı özelliklerden uzak yegane kaynak, Dozy'nin de iyi 
bir "müslüman" olduğu görüşünü ileri sürmüştür. Dozy'nin Müslümanlığına işaret 
ederken, "ed-Dinü el-mu'ameletü (din davranıştır)" şeklindeki bir rivayeti kullanmış
tır. 22 

17 Bedevi, Meusu'atii'l-müsteşrik1n, Beyrut 1984, s. 176. 
18 Do muzun haram olduğunu bildiren ayeti (el-Bakara 2/173) günün şartları ve Arap örfve adetleriyle açık

lamasıgibi. 

19 Abdullah Cevdet'in çeviri sırasında Tar1h-i islamiyyet'e ekiediği bazı dipnotlarda bu bağiantıyı görmek 
mümkündür (Mesela Geiger'in, Hz. Peygamber'in Yahudilik'ten iktibas ettiği hususlara dair çalışmasına 
atıfta bulunur, b k. s. 15 7). 

20 Alois Sprenger'in Das Leben, und Die Lehre des Muhammed (I-III, Berlin 1861-1865) ve William 
Mu ir' in The U fe of Mahomet (Smith Elder, Larıdon 18 77) adlı eserlerinden sık sık alıntı yapar ve 
onları sahasının en mükemmel eserleri sayar (mesela b k. Tarfh-i islamiyyet, I, 14, 36-37, ı 07, 127, 
135, 674). 

21 Mütercimin bu iddiasının aksine Mehmed Akif de, islam tarihine dair bilgilerin islam tarihi kaynak
larından, mevsuk ve tanınmış olanların iyice tetkik edilip muhakeme edilmesinden sonra alınması 
gerektiği görüşündedir (Seb!lü'r-reşad, VIII, 16 Rebiülahir 1330, sy. 187, s. 92). 

22 Bu rivayetten hareketle o, i badetierin en üstününün kendi nefsinden başlamak üzere insanlara fay
dalı olmak olduğunu, Doz:y'nin de bunu en geniş anlaınıyla gerçekleştirdi&;ini ileri sürmüş, dolayısiy
la onun "Müslüman" olduğunu savunmuştur. Onun Dozy'yi Müslüman ilan ederken kullandığı diğer 
deliller ise, "el-Müslimü men selime'n-nasü [asıl rivayette "müslimüne" olmakla birlikte önsözde 
böyle verilmiştir] minyedihive lisanihi [yedihi ve lisanihi" kelimelerinin rivayelin aslındaki tertibi de
ğiştirilmiş], "Hayrü'n-nas enfe'uhum li'n-nas", "Talebü'l-ilmi sa'aten hayrun min 'ibadeti elfı senetin" 
şeklindeki rivayetlerdir (Rivayetlerin kaynağı daha sonra verilecektir), Abdullah Cevdet, "ifade-i 
Mütercim", Tar1h-i islamiyyet, s. 3-8. 
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Tarih-i islamiyyet neşrinin ardından, yazılan reddiyeler kadar çevirinin, din kar
şıtı eserlerin tenkidi geleneğinin başlamasına vesile olması da büyük önem taşımak
tadır. 23 Sözgelimi S1rat-L M üstakim'deki bir yazıda, Tarih-i islamiyyet'in benzerleri
nin de Türkçe'ye çevrileceğine işaret edilip, medreselerin bu tür eleştirilere ciddi ce
vaplar verecek tarzda ıslah edilmesi gerektiği vurgulanmıştır. 24 

Eserin, dini değerlerle alay edildiği gerekçesiyle toplumun her kesiminden büyük 
tepki alması üzerine25 Abdullah Cevdet, kalan nüshalardan ifade-i Mütercim kısmını 

çıkarmıştır. 26 Daha sonra bu fikirleri savunmadığını, tcrcümeyi yayımlamaktaki ama
cının, Dozy'nin eserini ilim ehlinin dikkatine sunarak, onların islam'a yönelik tenkit
leri duyup cevap vermelerini sağlamak olduğunu söykmiştirY Bu "ric'ate" rağmen 
tepkiler devam edince İbrahim Hakkı Paşa kabinesi 1 S-1 7 Şubat 191 O'daki toplantı
sında kitabın yasaklanmasına karar vermiş, 28 kalan nüshalar yakılmış veya Galata 
Köprüsü'nden denize atılmıştır. 

Tann-i İslamiyyet'e Yönelik Tenkitler 

TarTh-i islamiyyet'in neşrinden yaklaşık bir yıl sonra, öncelikle ilk tepkileri ifade 
etmek üzere muhtelif dergilerde kısa makaleler yayımlanmıştır. Eserden ilk defa 12 
Muharrem 1327'de (3 Şubat 1909) S1rat-1 Müstakim'de bir değerlendirme yazısında 
söz edilmektedir. 29 Dergi adına yayımlanan bu yazı, eserdeki "garazkarane" iddialara 
karşı, "müdafa" vazifesinin yerine getirilmesini isteyen okuyucu mektuplarına veri
len bir cevaptır. Yazıda mektupların içeriğinden söz edilmernekle birlikte, [Dozy ve 
Abdullah Cevdet gibi] bazı kimselerin kötü niyetli olabileceği belirtilerek, onların din e 
yönelttikleri tenkitlerin ciddiye alınmaması tavsiye edilmiş, bu suretle düşmanın, 
"Mü tü bi gayziküm! (Kininizden geberiniz)" (Al-i im ran 3/19) ayeti ile yüz yüze bırakı
lacağı belirtilmiştir. Ayrıca eserdeki iddiaların bilgisiz Müslümanların kafasını ka
rıştıracağı şeklindeki endişeterin yersiz olduğu, bununla birlikte derginin bu taarruzları, 

23 Elbette reddiye geleneği, islam açısından yeni bir gelişme olmayıp islam'ın ilk asırlarına kadar iner. 
Ancak önceki reddiyeler daha ziyade dinler arası tenkit mahiyetindedir. 

24 "Medreselerin ıslahı" cilt!V, sayı/9, 28 5afer 1328, s. 5-9. 
25 Eserin satışa sunulmaya başlamasıyla birlikte, bahsedeceklerimiz dışında, resmi yollardan da Dahiliyye 

Nezareti'ne çok sayıda şikayet mektubu gönderilmiştir (b k. M. Şükrü Hanioğlu, a.g.e., s. 343-356). 
26 Yırtılan bölüm ün yerine aynı hacim de bir fihrist eklendiği için, genellikle nüshalardaki eksiklik anla

şılmamaktadı[ Nitekim incelediğimiz beş ayrı Tarıh-i islamiyyet nüshasında da mürereimin açıkla
malarını içeren bölüm ün olmadığını gördük. Bu kısım Süleymaniye gibi, şahsi koleksiyonlara sa
hip kütüphanelerdeki nüshaların bazılarında mevcuttur. 

27 Abduiiah Cevdet'in ric'atine dair bk. Aksekili Ahmed Hamdi, Bilinmesı Eizem Haiciicatler, Tevsi-i 
Tibaat Matbaası, istanbul 1332, s. 13-14, Abdülaziz Çav1ş, "Ulemay-ı islam 'a Açık Bir Mektup", 
Hilal·i Osman!, 18 S afer 1331, s. 2. 

28 Yasaklama kararı ile ilgili bk. Şükrü Hanioğlu, a.g.e., s. 326-327. incelediğimiz dergilerden Sırat-ı 
Müstaiclm, kararı fikir hürriyetine aykırı bulurken (IV, sayı 79, s. 13), Beyanülhaic kararın kendi
lerini "az1m meserretlere, ibtihaclara müstağrak eylediği"ni kaydetmiştir (ll, ı048). 

29 S1rat·ı Müstaicim (Sf\1), !, sayı24, ı2 Muharrem ı327, s. 383-384. 
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"del§.il-i 'akliyye veberahin-i kat'iyye ile red ve cerh edeceği" ilan edilmiştir. 30 Bu 
değerlendirmenin ardından Mekteb-i Tıbbiye'den M. Nuri Dücani, dergiye gönderdiği 
"Ma'hüd Tarih-i islamiyyet'e Dair" adlı yazısında, 31 bir buçuk yıldır niçin ciddi bir 
reddiye yazılmadığını sormuş, gün gibi ortada olan islam'ın değerini ispatın gereksiz
liğini, Batılılar'ın bile bu gerçeği kabul ettiğini, bununla birlikte söz konusu eserin 
ortadan kaldırılması ve halk üzerinde doğurduğu kötü sonuçların giderilmesinin ule
maya düştüğünü hatırlatmıştır. Bundan hemen sonra Ferid [Kam], "Tarih-i islamiy

y et' e Dair" adlı yazısında 32 kitabın yazılma sebebinin "ateizm" olduğunu, muha
kemesi ve dini bilgisi noksan okuyucuların inançlarını sarsacak bir mahiyet arz etti
ğini belirterek inançsızlığın açacağı tehlikelere dikkat çekmiş, dini sahada aklın 
ulaşacağı sonuçların yanıltıcı olacağını, akli hükümlerin fizikte bile çoğu zaman yan
lış sonuçlara götürdüğünü hatırlatmıştır. "Ma'hüd Tarih-i islamiyyet'in En Mühim 
Noktası Hakkında Bir iki Söz"33 başlıklı ikinci makalesinde ise Ferid Kam, 34 Dozy'
nin, dini temelden yıkmak için eserinde onun en can alıcı noktası olan Hz. Peygam
ber'in nübüvvetine hücum ettiğine dikkat çekmiş ve yapılacak çalışmalarda bunun 
göz önünde bulundumlması gerektiğini vurgulamıştır. Ayrıca, Hz. Peygamber'in va
hiy aldığı iddiasında bulunduğu gerekçesiyle, saralı olduğu sonucuna ulaşınakla 
Dozy'nin bütün dinleri inkar eden bir yaklaşım sergilediğini savunmuştur. 

Müntesibin-i fenden Vasıf, imzasıyla gönderilen bir "Mektub" ise, 35 Batı'nın 

medeniyetini bize borçlu olmasına rağmen, biz güçsüz kalınca yalan yanlış düşünce
lerini Tarih-i islamiyyet adı altında neşrettiklerinden söz etmekte ve "ifade-i müter
cim" kısmı hariç, böyle bir kitabın Türkçe'ye çevrilmesinin yerinde olduğunu belirt
mektedir. Vasıf, yayımlanan bu tür eserlerin her birine mufassal reddiyeler yazılması 
gerektiğini çünkü bu çevirilerin Mekatib-i Aliye gibi okullardaki gençleri olumsuz 
etkileyeceğini de mektubuna eklemektedir. S1rat-1 Müstakim'e gelen okuyucu mek
tupları veya tercümeye yöneltilen eleştirilerde genelde Batı tarzı eğitim kurumlarının 
tartışmaya sokulması buralardaki bazı kimseleri rahatsız etmiştir. İbrahim Alaeddin'in 
"Evrak-ı Varide" adlı yazısı36 bu rahatsızlığı yansıtır mahiyettedir. Burada, Vasıfın, 
"Mekatib-,i Aliye talebesinin, Tarih-i islamiyyetneşrinden pek memnun ve ma'lümat-ı 
diniyyeden bi nasib oldukları" şeklindeki görüşüne atıfta bulunulmuş, birkaç kişi dı
şında Mekatib-i Aliyenin bu şaibeden uzak olduğu belirtilerek din karşıtı iddialarla ilişkili 
gösterilmeleri kmanmıştır. Mek.atib-i Aliye narnma otuz iki öğrenci de aynı gerekçelerle 

30 SM, ı, sayı24, 12 Muharrem 1327, s. 383-384. 
31 SM, Ili, sayı 74,22 Muharrem ı328, s. 346. 
32 SM, Ili, sayı 75,30 Muharrem ı328, s. 357-361. 
33 Müellifın Tarih-i islamiyyet'e yönelttiği eleştirileri ihtiva eden bu iki makalesi Dini Felsefi Musahabeler 

(İstanbul 1329) adlı eserinin ikinci musahabesi olmak üzere ayrıca rıeşredilmiştir (b k. s. 22-48). 
34 SM, Ili, sayı 78,21 Safer 1328, s. 411-413. 
35 SM, Ili, sayı 75,30 Muharrem 1328, s. 361-364. 
36 SM, Ili, sayı 77, ı4 Safer ı328, s. 394-395. 
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"Strat-t fvlüstakim Risi'tle-i Muhtereme-i Diniyyesine" başlıklı yazıda, 37 fıtne çıkar
mak için yayımlanan Tarih-i İslamiyet' e bazı aJimlerin cevap verdiğini hatırlattıktan 
sonra, MekiHib-i Aliye ve benzeri kurumların din karşıtı fıkirlerle ilişkilendirilmesinin 
yanlışlığına dikkat çekmiş; aldıkları eğitim sayesinde islam'ın kendi nazariarında 
daha da kıymetlendiğini ifade etmişlerdir. 

Bunların ardından Kazan'da neşredilen Beyanülhak mecmuasında yayımianmış 

bir yazı iktibas edilerek tartışma sürdürülmüş, "Ma'hüd Tarih-i islamiyyet Hakkın

da" başlıklı yazıda38 eserin temel iddiaları olan, islam 'ın Araplar'ın dini olduğu, Zer
düştlük, Müsevllik, Hıristiyanlık ve putperestlikten alındığı, hatta Antropomorfızm'
den etkilendiği, Kur'an'ın tertibinin keyfi olduğu gibi iddialar ele alınarak eserin tarihi 
gerçekiere uymadığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Yine Strat-t fvlüstakim'de N azmi 
imzalı "Ebü'z-Ziya Tevfik Efendi'ye" başlığıyla bir yazı neşredilmiş39 ve Ebü'z-Ziya 
Tevfik'in Tarih-i İslamiyyet tercümesinin yasaklanmasım protesto etmek için Tasvir-i 

E{kar'da yayımladığı (26 Şubat 191 O, sayı 267) makalesindeki bir iddiaya cevap 
verilmiştir. İtiraz, Ebü'z-Ziya Tevfik' in, şimdiye kadar Vehhabilik'e dair Türkçe'de 
böyle bir eserin yazılmadığı şeklindeki iddiasına yönelik olup, bu konuda dört ayrı 
esere işaret edilmiştir. Ebü'z-Ziya Tevfik'in protesto yazısını cevaplayan bir diğer kişi 
de "Ebü'z-Ziya Tevfik Efendi'ye" başlıklı yazısıyla Mehmed Akif'tir. 40 Akif, Ebü'z
Ziya Tevfik'i kitabın çevirisi hakkındaki kanaatlerini ve yasaklama işiyle meclisin 
gereksiz yere meşgul olduğu iddialarını cevaplandırnııştır. Akif ayrıca, din e h ücum 
ederek halk arasında fıtne çıkarması sebebiyle Abdullah Cevdet'in zahiren ehl-i iman
dan sayılamayacağını savunmuştur. Akif'in yazıdaki temel vurgusu ise, Ebü'z-Ziya 
Tevfik' in, "Dozy'nin sözleri hakikat, Abdullah Cevdet Efendi tercüman-ı hakikattir, 
hizmeti ise Rahmetullah'ın mücadelesi41 kadar büyüktür" şeklindeki kanaatin yanlış
lığı noktasınadır. Bunların ardından, Ebü'z-Ziya Tevfik' e en ciddi cevap, "Tarih-i İsla

miyyetEser-i Ma'hüduna Ebü'z-Ziya Tevfik Efendi'nin Yazdıkları Takriz Hakkında 
Tetkikat" başlığı ile ancak bu kez Strat-t M üstakim imzasıyla yayımlanmıştır. 42 Bu
rada Ebü'z-Ziya Tevfik'in görüşleri iktibas edilerek on altı noktada ayrıntılı biçimde 
cevaplandırılmıştır. iddialar, hükümetin yasaklama mercii olmadığı, yasaklama kara
rının islam'a ve fikir hürriyetine aykırı olduğu, bunun islam karşıtı yayınları engelle
mek yerine artıracağı, karar neticesi kitaba olan rağbetin arttığı, kararla bir Müslü
man'ın inancınınşaibe altında bırakıldığı, Abdullah Cevdet'in tercümeyle Müslüman
lar'a hizmeti hedeflediği, yasaklama kararına dair içtihatta hata edildiği, eserin islam'ı 

37 SM, III, sayı 78, 21 Safer ı328, s. 416-417. 
38 SM, IV, sayı80, S Rebiülevvel1328, s. 40. 
39 SM, III, sayı 78,21 Safer 1328, s. 410. 
40 SM, III, sayı 78, 21 Safer 1328, 409-41 O. 
41 Rahmetullah el-Hindi (ö. 1306/1889), ingiliz misyonerierin islam aleyhinde ki faaliyetlerini engel

leyip ve eleştirilerini cevaplamak üzere İzharü '1-hakk (Matbaa-i Amire, istanbul 1306/1889) adlı bir 
eser yazmış ve döneminde büyük bir ihtiyaca cevap vermiştir. Tercümeyi yayımlamakla Abdullah 
Cevdet'in de böyle teşebbüslere öncülük ettiği savunulmuştur. 

42 SM, IV, sayı 79,28 Safer 1328, s. 10-18. 

204 



Osmoni. Avdın!orınco Dozv'nin Tôri'h-1 lslômu;yet'ıne Yöneitilen Tenktler 

eleştirmediği, Abdullah Cevdet'in onu tercüme ederek reddiye yazılmasına zemin ha
zırlayıp kısmen itiraz ve açıklamalarda bulunduğu, bu tür eserleri tercüme edenlerin 
eskiden beri takdir edildiği43 gibi başlıklar altında sıralanmış ve her birisine cevaplar 
verilmiştir. ödemişii M. Refik de, "Ma'hüd TarTh-i İslamiyyet'e Dair" başlıklı yazısın
da,44 üç yüz milyon müslümanın kutsal değerlerine hücum edildiği, dinin kökünden 
yıkılınaya çalışıldığı bir ortamda alim ve tarihçiterin suskunluğundan şikayet ederek, 
Dozy'ye acilen cevap verilmemesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirmiştir. Ona göre, 
inançsız ve tarih bilgisi yetersiz bazı kişiler kitap sebebiyle geçmiş hakkında şüpheye 
düşebilecektiL Dolayısıyla belki kitabın iki misli hacminde bir reddiye ile, tehlikeye 
düşebileceklere yardım edilmiş olacaktır. Şayet ulema bunu yapmazsa Allah ve Müs
lümanlar nazarında sorumlu duruma düşecektir. 

Daha sonra Midhat Cemal'in "Rezil bir Eserin Müellif-i Mechül ve Mel'ünuna" 
başlıklı bir yazısı neşredilmiştir. 45 Dozy'ye ağır hakaretlerle başlayan yazıda, tercü
menin 1908'de matbuat alanında verilen serbestliğin geri alınmasına bile neden ola
bileceğine dikkat çekilmiş ve bu n eşidere zemin hazırlaması sebebiyle menfı bir geliş
me olduğu, toplumun dini değerleriyle alay eden bir eseri neşredenlere gereken ceza
nın verilmesi gerektiği görüşü savunulmuştur. Darü'l-fünün talebesi imzasıyla çıkan 
"Edebi Cinayetler" başlıklı bir başka yazıda ise, 46 eserin neşredilmesi hayli sert bir 
dille eleştirildikten sonra, eseri genç insanlara tavsiye etmeleri sebebiyle naşirle
rin cinayet işlernekten mahkum edilmesi gerektiği belirtilmiş, tercümenin milleti ze
hirlemek, onlara fenalık edip öldürmek amacıyla yapıldığı iddia edilmiştir. 

Yukarıda sözü edilen otuz iki öğrencinin imzasıyla Sırat-ı Müstakfm'de yayım

lanan yazı Mustafa Sabri Efendi'nin neşrettiği Beyi!mülhak mecmuasında da "Muh
terem Beyanülhak Ris§.le-i Diniyyesine" başlığı ile aynen neşredilmiştir. 47 Yazının 
ardından dergi adına yapılan açıklamada, mektubu destekler tarzda Mekatib-i aliye 
öğrencilerinin Dozy ve Abdullah Cevdet'in iddialarına kapılmayacaklarından emin 
oldukları dile getirilmiştir. Ayrıca dergide, reddiyelerden, yasaklama kararından ve 
halkın esere gösterdiği tepkilerden duyulan memnüniyet, "manzür-i d!deci iftiharımız 
olan tezahün1t-ı milliyye-i diyanetperverane, bizleri azim meserretle, ibtihaçlara müstağ
rak eylemiştir" sözleriyle dile getirilmiştir. Beyanülhak'taki reddiye yazmaya gerek kal
madığına dair açıklamaya rağmen bu yazıdan iki yıl sonra, Nevşehirli Hayreddin imza
sıyla "Doktor Dozy'yi Red" başlıklı dokuz sayılık bir tefrika yayımlanmıştır. 48 Yazıda 
"ifade-i mütercim "deki, "şimdiye kadar böyle tarafsız bir İslam tarihi yazılamadığı" 

43 Buna Katib Çelebi'nin "Hıristiyanlıga Dair" bir tercümesini örnek vermektedir. Bu tercüme muhtemelen 
yazma haldeki İrşadü'l-hayara ila tarihi'/- Yünan ue'r-Rüm ue·n-Nasara (Türk Tarih Kurumu Kütüpha
nesi, no. 15) adlı eserdir. 

44 SM, lll, sayı 73, 15 Muharrem 1328, s. 328. 
45 SM, lV, sayı 89, 10 Cemaziyelevvel 1328, s. 198-199. 
46 SM, lV, sayı 89,10 Cemaziyelevvel1328, s. 198. 
4 7 Beyanülhak, Il, sayı 49, 18 S afer 1328, s. 104 7-1048. 
48 Beyanülhak, Vll, sayı 163-172, 2 Recep 1330-6 Ramazan 1330. 

205 



lslôm Aroştrrmolorı Dergrsr 

iddiasına karşı, bu eserin islam tarihi değil, islam'a bir reddiye veya hicviye olduğu, 
ayrıca mütercimin, Buhari'nin el-Cami'u 's-sahlh'i konusunda Dozy'den daha aşı
rı değerlendirmelerde bulunduğu ifade edilmiştir. Yazar Abdullah Cevdet'in sağlıklı bir 
islam tarihi kaynağı olmadığı şeklindeki iddiasına hadis kaynaklarına işaret ederek, 
Müslümanlığın namaz ve oruçla değil davranışla olduğu iddiasına da, Batılı araştır
macıların ibadetlerin faydasına dair görüşlerini aktararak cevap vermiştir. Tefrikada 
üzerinde d urulan bir başka konu da, Dozy'nin hac mekanlarının isimlerinin İbranice·
den geldiği; Kabe dahil birçok mekanın Yahudiliğe ait kutsal yerler olduğu iddiasıdır. 
Yazar bu iddiaya İbrahim! geleneğe işaretle cevap vermiş, dolayısıyla benzerliklerin, 
islam'ın Yahudilik'ten muharref olduğu tezini ispatlamayacağını ortaya koymuştur. 
Son olarak Sılfizade Mehmed Tevfik Beyanülhak'ta, 49 hayli ağır bir üslupla kaleme 
aldığı yazıda, Abdullah Cevdet imzalı "hezeyanın" üç yüz milyon Müslüman 'ın 
islami duygularına açık hakaret içerdiğini, eserin neşri faaliyetinin isyan ve tuğyan 
olduğunu, ilgililerin cezalandırılması gerektiğini savunmuştur. 

Makaletüründeki tepkilerin ardından, Tarih-i İslamiyyet'in yayımından bir bu
çuk yıl sonra Sırat-ı Müstakfm dergisinde Manastırlı İsmail Hakkı tarafından otuz 
sayı halinde tefrika edilen, 50 daha sonra da Hak k u e Hakikat (İstanbul ı 32 9 [ı 33 ı 1 

ı 9 ı 3], 242 s.) adıyla kitaplaştırılan çalışma, eserin ilk ve en ciddi tenkitidir. Müellif, 
Dozy'nin, Allah ve Kur'an hakkındaki temel iddialarının yanı sıra, Hz. Peygamber' i 
aşağıladığını, mütercimin de 's.a.' yazmakla bunların mesuliyetinden kurtulamaya
cağını söylemiştir. Ayırca Manastırlı, mütercimin, Dozy'nin iddialarını gerçek kabul 
edip onları savunmasını Kur'an ve mütevatir sünnete aykırı bulmaktadır. Hz. Pey
gamber'in doğumu, çocukluğu, çobanlık yapması, kervanlara katılması, Hz. Hatice ile 
evliliği, oğullarının yaşamayış sebepleri, peygamberliği, ümmi oluşu ve Kur'an'ı ken
disinin yazdığı gibi iddialar Manastırlı'nın ayrıntılı biçimde ele aldığı diğer konulardır. 
Bunların yanında çalışmada Hz. Peygamber'in sinirli ve saralı olduğu, büyük olayla
rın onun dikkatini çekmediği, sanatla ilgilenmediği, dini düşüncelere kapılmaya yat
kın olduğu gibi kişiliği ile ilgili iddialara da cevap vermeyi ihmal etmemiştir. Yöntem 
konusunda Dozy'ye yönelttiği temel eleştiri ise, onun islam kaynaklarını bırakıp 
Sprenger'i esas alması konusundadır. 

TarTh-i İslamiyyet'e yönelik ikinci müstakil tenkit Dozy'nin eserinin neşrinden 
hayli uzun bir süre sonra yayımlanan İsmail Fenni Ertuğrul'un hazırladığı İzale-i 
Şükuk'tur (İstanbul ı 928, 253 s.). Müellifiyi derecede Fransızca ve İngilizce bilmesi 
sayesinde, hem eserin Fransızca'sını mütalaa etmiş hem de tartıştığı konularda diğer 
müsteşriklerin çalışmalarını incelemiştir. İsmail Fenni eserinde, TarTh-i İslamiyyet'in 

başlığına uygun bir islam tarihi olmadığını, sadece bazı tarihi olaylarla ilgili aleyhte 
görüşler ihtiva ettiğini, mürereimin ise açıkça küfür ifadelerinin yer aldığı konularda 
susup, Hz. Peygamber'in isminin geçtiği yerlerde "s.a." ifadesini kullanmasının tutarsız 

49 Beyanülhak, VII, sayı ı 70, 2ı Şaban ı330, s. 2994-2995. 
50 S Muharrem ı 328, lll, sayı 72 ile ı 6 Şevval ı 328, V, sayı ı ı ı arasında. 
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olduğunu belirtir. Hz. Peygamber'in bazı şahsi tasarrufları, Bahira ve Nastüra ile gö
rüşmesi, Arap kabilelerinin korkudan iman ettikleri, kırtas olayı, Kur'an'ın üslübu
nun düzensiz olması, bazı ayetlerin Hz. ömer'in arzusu doğrultusunda nazil olması 
gibi konularizale-i Şükuk'ta üzerinde durulan diğer iddialardır. İsmail Fenni, müelli
fın bahsi geçen iddialarına dair kanaatlerini bazı Batılı araştırmacıların ilgili konular
daki görüşlerini de zikrederek geniş biçimde incelemenin yanında, hadisler hakkında 
Avrupa'da ortaya atılan tenkitler, mevzü hadisler, rica! tenkidi gibi hadis ilmine dair 
konulara da yer vermiştir. 

Bu iki müstakil eser dışında, bir tıp doktoru olan Mehmet Ali Derman, sadece Hz. 
Peygamber ile ilgili iddiaları cevaplamak üzere Tarfh-i İslamiyyet'i, Hz. Peygamber' e 
Dil Uzatan Dr. Duzi, Dr. Şiprenger ve Dr. Muir'e Cevabımız (Garanti Matbaası 1972, 

48 s.) adlı eserinde eleştiri konusu yapmıştır. Eserde öncelikle dinin beşeri bir ihtiyaç 
olduğu, insanların medenileştikçe dinden uzaklaşmaya müsait hale geldiği, dolayısıy
la dinin bu boşluğu doldurduğu, İslamiyet'in sadece Arapların değil, insanlığın dini 
olduğu gibi hususları incelemiş, bazı Batılılar'ın görüşlerini aktarmış, daha sonra Hz. 
Peygamber'in "sara" veya "histeri-i adeli" müptelası olduğu iddiasını, Dozy yanında 
Sprenger ve Muir'in görüşlerini de dikkate alıp geniş şekilde cevaplandırmıştır. 

Müstakil makale veya kitapların yanında çoğunluğu islam tarihine dair olmak 
üzere birçok çalışmada Dozy'ye atıflar görmek mümkündür. Hatta islam aleyhine 
neşredilen ilk tercümelerden olması dolayısıyla, hemen her çalışmada onun iddiaları
na yer verildiği vakidir. Mesela Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi, Dozy'nin tercü
mesinden kısa süre sonra yayımlanan Tarih-i İslam (I-II, istanbul 1908) adlı eseri
nin,51 "Kariin-i Kiramla Hasbihal" başlıklı girişinde Dozy'ye yapılan itirazların yetersiz 
ve ilmilikten uzaklığına işaret etmiştir. Daha sonra da gayr-i müslim münekkit ve 
müverrihlerin islam'a dair fikirlerini ayrı bir başlıkta ele alarak, onların düşüncelerin
deki benzerlik ve farklılıklara işaret etmiş ve onların fikri temelini, ilim ve fen prensip
lerinden başka esasın olmadığı, mucize ve tabiat üstü olayların uydurma ve hayal 
mahsülü olduğu, dinler ile tarihi,hadiseler arasında illet ve gaye itibariyle bir farkın 
bulunmadığı, dinde sembol ve işaretlerle anlatılan hususların ilmi ve fenni prensiplerle 
ifade edilmesi gerektiği, islam'ın bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiği gibi düşün
celerin oluşturduğunu savunmuştur. 52 

Kıvamüddin b. Nür Muhammed [Burslan] Şumnu'daki Medresetü'n-Nüvvab'ın 
ıslahı gayesiyle yazdığı et-Ta 'dfl (Şumnu 1339/1923, 4 7 s.) adlı raporunda, Avrupalı 
münekkitlerce ileri sürülen "islam'ın mani-i terakki olduğu" tezine cevap verirken, 
Dozy'nin Hz. Peygamber' e nisbet ettiği hastalıklar, onun Arap dilini iyi kullanamadığı, 
ifade-i meramda aciz kaldığı, Kur'an'da sarf-nahiv hataları bulunduğu gibi iddialarında 

51 Filibeli, Ma'arifVekaleti'nce kurulan 'Tarih-i islam Encümeni' adlı komisyona başkanlık etmişse de heyet 
dağılınca Tarih-i islam' ı kendisi yazmak durumunda kalmıştır. Eser ayrıca Ziya Nur tarafından gerıişleti
lerek yeni Türkçe harflerle İslam Tarihi adıyla neşredilmiştir (I-II, üçdal Neşriyat, istanbul 1974). 

52 Filibeli, a.g. e., s. 1 O 1. 
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son derece tarafgir ve insaf ölçülerini zorlayan bir tutum sergilediğini ifade etmiştir. 
Kısmen alaycı bir üslupla ele aldığı bu iddiaların ardından bunlara Avrupa'da kimse
nin katılmayacağını, zaten eserin Avrupalılar için değil, Müslümanlar'ı saptırmak ve 
onların bu fikirleri kabul hususundaki tepkilerini ölçmek üzere yazıldığını ileri sür
müştür. Medreselerin ıslahı ile ilgili raporda, Dozy'den hareketle Batı'da yapılan araş
tırmaların da dikkate alınması gerektiğinin belirtilmesi önemli bir husustur. Daha geç 
bir dönemde yazılan Abdurrahman Zapsu·nun Büyük islam Tarihi de (I-II, istanbul 
1955-195 7), Dozy ve eserine geniş yer veren bir çalışmadır. Zap su, hem Dozy'yi 
hem de Caetani'yi hayli sert ve gayr-i ilmi bir şekilde değerlendirmiştir. 

Tfiıih-i İslfimiyyet'i Savunan Yazılar 

Tercüme hakkındaki ilk müspet yazı içtihad dergisinde yayımlanmış;53 burada 
çalışmanın önemi vurgulanmıştır. Eser," Efadıl-ı ulema-i müsteşriklnden merhum 

Doktor Dozy'nin kıymetli eseri Doktor Abdullah Cevdet Bey tarafından bir hayli 

tahkikat ve havaşl ilavesiyle Türkçe'ye tercüme olunmuştur. Biz bu kitabın de

rece-i ehemmiyet ve nafi'iyyetini ta' riften aciziz. Bu kitap her müslim için, bu 

derecelerde vacibü 'l-mütala 'a, bu derecelerde 'azlmü 'l-istifadedir" sözleri ile övü
lerek Dozy'nin, islam tarihinin muhtelif dönemlerini tarafsız bir şekilde tasvir ettiği 
söylenmiştir. Tercüme aleyhinde çok sayıda yazı yayımlanıp, hakkında yasaklama 
kararı verilince, yine içtihad'da (Şubat 191 O) bir yazı neşredilerek, iki yıl boyunca 
yaşanan gelişmeleri özetleyen kısa girişin ardından Ebü'z-Ziya Tevfik'in eser ve mü
tercimi savunan ve eleştirileri cevaplayan "Tarih-i islamiyyet" adlı makalesine yer 
verilmiştir. Ebu'z-Ziya Tevfik, eserin matbuat kanununun 35. maddesi gereği Osmanlı 
topraklarına girişinin yasaklanması kararının verilmesi üzerine kaleme aldığı yazısın
da, öncelikle karar metni ile ilgili hatalara daha sonra Abdullah Cevdet'in Müslüman
lığı hususundaki şüphelereve kitabın faydalarına işaret etmiştir. Eserin islam'a karşı 
kasıtlı tenkitlerde bulunması durumunda bile bunun kötü bir şey olmadığı, bu vesi
leyle eseri terkike arz ettiği, Hind alt kıtasındaki Rahmetllllah gibi kimselerin çıkarak 
ona reddiyeler yazmasına imkan sağladığı ifade edilmiştir. Geçmiş dönemlerde de sa
pık fırkalar bulunmasına rağmen onlara karşı yasaklama ve cezalandırma yollarına 
başvurulmayıp, gereken cevabı verme işinin mütekellimine bırakıldığı belirtilerek, 
Tarih-i islamiyyet'te de aynı yönteme başvurulabileceğini, mesela Musa Kazım'ın 
başkanlığında Rumeli Kazaskerliği muavini Asım, is mail Hakkı, Ahmed Mahir, Ubey-
dullah ve lv1ehmed Zihni Efendi'lerden oluşan bir heyete havaleederek bir reddiye 
yazılmasına zemin hazırlanabileceğini ifade etmiştir. 

Ayrıca eserin neşrinden dört yıl sonra İzmirli Mehmet Şükrü Muallim Doktor 

Dozy 'nin Tarih-i İslamiyyet Ün van lı Kitabı ve Mütercimi Hakkında Tenvlr-i Efkar 

(İstanbul: Matbaa-i içtihad 1328, 23 s.) adlı küçük hacimli bir çalışma hazırlamış ve 
burada mütercim aleyhinde yazılanlara ışık tutacağı düşüncesiyle bir önsözün ardından 

53 İçtihad, yıl 2, sayı 8, Haziran 1908, s. 315. 
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Ebü'z-Ziya Tevfik'in yazısını yayımlamıştır. Bunların dışında tercümenin neşrinden 
beş yıl sonra Mısırlı Abdülaziz Çaviş54 (Hilal-i Osman i, 18 Safer 1331/2 7 Ocak 1913, s. 
2) "Ulemay-ı islam 'a Açık Bir Mektub" başlıklı bir yazı neşrederek, Abdullah Cevdet'
in, Dozy'nin kanaatine asla katılmadığına, çevirinin Hz. Peygamber' e yönelik tenkit
leri ulemanın dikkatlerine sunup, cevap verilmesini sağlamak üzere yayımlandığına 
işaret ederek mürereimi savunmaya çalışmıştır. 55 

Eserin neşredildiği yıllarda yayımlanan bu yazılardan yirmi iki yıl sonra içtihad 

dergisinde tartışmaların yoğun olduğu döneme, yapılan eleştirilere ve Meclis-i Yüke
la'nın yasaklama kararına atıfta bulunulduktan sonra kitabın "aforoz" edildiğinden 
söz edilerek, Tarih-i islamiyyet'ten naklen islam tarihinin en cazip ve canlı sayfala
rının okuyuculara sunulacağı söylenmesine rağmen, Hz. Peygamber'in irtihali56 ile 
Zeyd ve Zeyneb vak'ası57 başlıklarıyla Latinize edilmiş58 iki yazı dışında herhangi bir 
bölüm yayımlanmamış, iki yıl sonra da Abdullah Cevdet'in ölümüyle (ö. 1932) 
içtihad'ın yayını sona ermiştir. 59 

Tarih-i İsliimiyyet ve Hadis Tartışmalan 

Hadis problemlerinin tartışıldığı bir eser olmaması dolayısıyla TarTh-i islamiyyet, 

müsteşriklerin hadis anlayışları açısından zengin bir kaynak değildir. Eserde sünnet 
tartışmaianna bir bölüm veya başlık altında değil, gerek görüldükçe yer verilmiştir. 
Bu bebeple özellikle makale türundeki reddiyeler, ağırlıklı olarak onun genel iddiala
rına cevap vermeye çalışmış, hadise dair görüşlerine fazla temas etmemişlerdir. 

Dozy İslamiyeri eleştirirken genelde Hz. Peygamber, vahiy ve Kur'an'a dair id
dialara yer vererek, diğer esasları bu yolla kolay bir şekilde sarsmayı hedeflemiştir. O, 
dininikinci esasının sünnet olduğuna işaret ederken, Kur'an'ın yetersizliğini savun
muş ve Doğu milletlerinin bir din "müessisinden" hayatlarırün her safhası ve ayrıntısı 
hakkında rafsilatlı bilgi edinmek istediklerini, sünnete bu noktada ihtiyaç duyulduğu
nu belirtmiştir. Ona göre hadislerin Hz. Peygamber zamanında yazılması mümkün 
olduğu halde, umumiyetle anane yoluyla korunmuş, yazılmaları ancak hicri II. asırda 
yaygınlaşmıştır. Bu durumu şayan-1 teessüf kabul eden Dozy'ye göre, şayet hadisler 
Emeviler döneminde topianmaya başlansaydı uydurma hadisler daha az olurdu. 
Böylelikle Dozy, ilk hadis mecmualarının, Abbas! hanedanını desteklemek üzere, de
ğiş tirilen ya da uydurulan hadislerden oluşturulduğunu benimsemektedir.60 

54 Hayatı için bk. Muhammed Eroğlu, "Abdülaziz Çaviş", DİA, I, ı87-ı88. 
55 Muhtemelen bu yazı sebebiyle kendisi de Tarih-i İs1amiyyettartışmalarının içine çekilmiş; mucizeler ko

nusunda Dozy'nin görüşünü destekler mahiyette açıklamalar yapması sebebiyle İsmail Fennitarafından 
eleştirilmiştir (b k. İsmail Kara, Türkiye'de İslamcılık Düşüncesi, ll, ı68). 

56 içti had, ıs Haziran 1930, sayı299, s. 5407-5408. 
57 İçtihad, ı Temmuz 1930, sayı 300, s. 5416. Bu nüshada "kıssa-i ifk" hakkındaki bölümün ikti-

bas edileceği söylenmesine rağmen bu bölüm yayımlanmamış, yerine bu hadiseye yer verilmiştir. 
58 içtihad ı Şubat 1929 (266. sayı) tarihinden itibaren Latin harfleri ile neşredilmeye başlanmıştır. 
59 Abdullah Cevdet'in ölümü ve derginin hatıra sayısı için b k. İçtihad, yıl 28, sayı 358, s. 5863-5902. 
60 Tarih·i islamiyyet, I, s. 161-162. 

209 



Dozy'ye göre bir usulü'd-din veya siyasi durum savunulmak istendiği takdirde 
uydurulmuş bir hadis ortaya atmak son derece kolaydır. Yine ona göre, altı yüz bin 
hadisten seçilerek meydana getirilen Sahih-i Buhartde uygulanan tenkit yöntemle
ri, bütünü ile zahiri deliliere [senet tenkidi] dayandığı için yeterli değildir. Bir taraftan 
Buhar!' nin eserini kısmen tezkiye eder bir tavır sergilerken diğer yandan da güvenilir 
yolla gelen bilgilerde dahi utanılacak unsurların bulunduğunu savunan Dozy, tarihi 
ves!kaların hadislerde geçen bazı olayları desteklediğini doğrulamakla birlikte, uydur
maların hadis kitaplarına kolaylıkla girdiğini savunmuştur. 6 ı Bununla birlikte o, ha
dis rivayet geleneğinin zahiren birbirinden nakletme esasına dayandığını, Batılı araş
tırmacılarm da bu yöntemi kullanması ve dikkate alması gerektiğini savunmuş tur. 
Esasen Dozy'ye göre imanlarına zarar vermeksizin Müslümanlar'ın hadisin muhte
vasını ve diğer deliliere uyup uymadığını [sıhhat-i batıniyyesi, kıymet-i zatiyyesi] 
tespitleri mümkün değildir. 62 Sınırlı ölçüde de olsa İsmail Fenni'nin dışında herhangi 
bir münekkit Dozy'nin hadisle alakalı bu iddialarını ele alıp eleştirmemiştir. 63 

İsmail Fenni bu iddialara, İslam alimlerinin hadislerin sahihini zayıfından ayırınada 
gerekli çalışmaları yaptıklarını ifade ederek cevap vermiş, "usülü'l-hadis" ve "furüü'l
hadis" ilimlerinin bu amaçla kurulduğunu ifade etmiştir. Ona göre Dozy, ravi renkidinin 
esası olan ve özellikleravinin adalet ve zabtını tespitte kullanılan, "bir hadisin ma'küle 
mübayin veya menkül e muhalif yahut usUle münakız olduğunu gördüğün vakit bil ki o 
mevzüdur" ilkesini bilmemektedir. Oysa bu Dozy'nin metin tenkidi yapılmadığı iddiasını 
çürütmektedir. Yine rica! tenkldine dair eserler, sadece sen ed tenkidi ile sınırlı kalınmadı
ğını ispatlayarı delillerle doludur. Buralarda yer alan birçok örnekte münekkitler Kur'an'a, 
Allah'ın şan ve celaline, tenzihe, hürmet-i dine, isınet-i enbiyaya uymayan pekçok ravi
nin rivayetini senedine bakmaksızın terk etmişlerdir. 64 

Özellikle makaletüründeki reddiyelerde Dozy'den daha çok eleştirilen Abdullah 
Cevdet'e yöneltilen tenkitlerin hadisi de ilgilendiren en önemli yönü, onun ayet ve 
hadisler hakkındaki bilgisizliğidiL "Haleka'llahü Ademe 'ala süretih" 65 şeklindeki 

61 Tarih-i İslamiyyet, I, 165. 
62 Batılı tenkit yöntemlerinin bir müslüman tarafından sağlıklı biçimde uygulanmasının imkansızlığına işa

ret eden bu yaklaşımın esası, pozitivist temelli, deney ve gözlemi esas alan bu maddeci yöntemi, ilahi ira
deye dayalı bir inanca sahip kimselerin uygulamasının imkansızlığı düşüncesine dayanmaktadır. i smail 
Fennl'ye göre bu iddialar Sprenger ve Muir'e aittir (İzale-i Şükük, s. 109-11 O). Nitekim İsmail Hak
kı da (l-fa kk u e .Yaklkat, s. 77 -79) İsmail Fenni de (izale-l Şükük, s. 184 185) bu etkileşim se be· 
biyle reddiyelerinde bu iki müsteşrikin görüşlerine yer vermişlerdir. 

63 Tarih-i İslamiyyet, I, 163. İsmail Fennl burada Avrupa tenkit yönteminin kimleri ve ne şekilde ya
lancı sıfatıyla rüsvay ettiği sorusunu sormuş ve Avrupalı araştırmacıların istedikleri kadar hadisler 
hakkında araştırma yapabileceklerini, bize ise ulema-i dinimizin bu alandaki araştırmalarının kat! 
geleceğini ileri sürmüştür (İzafe·i Şükük. s. 111-112). 

64 Yukarıdaki iddiaları ileri sürmesine rağmen esasen bunları Dozy'nin de bildiğini, hatta tahkik ve terklkin 
böylesinin hiçbir millette görülmediğini muhtelifkereler itiraf ettiğini söyleyen İsmail Fennl, kısaca da olsa 
ilgili eserleri inceleme ve bu bilgilere ulaşma imkanı bulamayanların itmi'nanı için bu bilgileri verdiğini 
ifade eder (İzale-i Şükük, s. ll O). 

65 Buhar!, "İsti'zan" 1; Müslim, "Birr" 115, "Cennet" 28; Müsned, II, 244,251,315,323,434,463, 
519. Çeviri de Abdullah Cevdet'in antropomorfızm iddiasıyla da bağlantılı olarak işaret ettiği ve hadis 
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ri vayeti ayet sanması yanında, Dozy'nin, eseri dolayısıyla Müslüman sayılması ge
rektiği iddiası ile ilgili olarak yer verdiği, "ed-Dinü el-mu'amele,"66 "Hayrü'n-nas en
fe'uhum li'n-nas," 67 "Talebü'l-'ilmi sEi'aten hayrun min 'ibadeti elfı senetin"68 gibi 
sözleri sahih hadismiş gibi Hz. Peygamber' e nisbet ettiği ve onları yerinde kullan
madığı gerekçesiyle eleştiriimiştiL 

Nevşehirli Hayreddin de, hadis kaynaklarının bir tarih kaynağı olması yönüne 
dikkat çekerek, Dozy'nin Müslümanların yazdığı tarih kitaplarının hurafelerle dolu 
olduğu iddiasının bütünüyle iftira olduğunu belirtmiştir. Ayrıca o, muteber ve mevsılk 
olmayan bazı eserlerdeki "Dünya öküzün boynuzları üstündedir" veya "Dünya balı
ğın sırtındadır" gibi Kur'an'a aykırı (Fatır 35/41) sözlerden hareketle dinin hurafe 
sayılamayacağını söylemiş ve Sahfhayn'ın, tarihi bilgiler açısından da en güvenilir 
kaynak olduğuna dikkat çekmiştir. 

Dozy'nin ileri sürdüğü ve hadis problemleri ile dolaylı biçimde ilgisi bulunan ve 
münekkitlerce cevap verilen bir başka husus da dinin değişen ve değişmeyen yönü
dür. Dozy'ye göre, dinin bütün hususlarını 'tanzim eden' tek bir kişi (Peygamber) 
olduğu için İslam'da büyük bir donukluk vardır. Dozy'ye göre bu donukluk ölüm de
mektir. Çünkü insanlığın yükümlü kılındığı en temel sorumluluk sürekli ilerlemedir. 69 

Görüldüğü üzeredinin esasını teşkil eden Kur'an'ı, bunun tatbiki olan Hz. Peygam
ber'in hayatını ve bu yaşantıyı sonraki nesillere aktaran hadisleri belirli bir zamanla 
(tarihsel b ağlam) sınırlı tutan bu yaklaşım esasen bütün dinleri hedef almaktadır ve 
bu yönüyle pozitivist bakışı yansıtmaktadır. 

kaynaklarında merfu kaydıyla yer alan "Haleka'llahü Ademe 'ala süretih"' şeklindeki rivayeri ayet 
zannetmesine ve aynı sözün Te u rat'ta yer aldığına ("Tekvin", l, 2 7) atıfta bulunulmuştur. ifade, 
Teurat'ta Abdullah Cevdet'in kullandığı gibi, "Haleka"llahü'l-insane 'ala süretih" şeklindedir. 

66 Nasırüddin el-Elban\, Silsiletü'l-ehadisi'd-da'Ife ue'l-meudu'a, Mektebetü'l-Maarif, Riyad 141711996, 
V, ll. Elbani rivayet hakkında, mevzü hadisiere dair kaynaklarda dahi yer almayan uydurma bir 
sözdür demiştir. 

67 Sehavi, Mekasidu'l-hasene, Bağdad 1375/1956, s. 440 (Sehav\ burada, "el-Mü'minü ye'lefü ve 
la hayra fımen la ye "lefü ve la yü 'lef'' şeklindeki zayıf hadisin sonuna idrac yapılmış olduğunu, ri
vayetin muhtelif tariklerinde bu ilavenin bulunmadığını ifade etmektedir). Ali el-Muttak\ el-Hindi, 
Kenzü'l-'ummal, Müessesetü'r-Risale, Beyrut 1985, XV, 777 (hadis no. 43065), Muhammed b. Mu
hammed et-1tablusi (ö. 1177), el-Keşfü'l-ilahi 'an şedidi'd-da'fue'l-meudu' ue'l-uah1, Mekke 1408/1, 
364; Aclüni, Keşfü 'l-hafa ', Dam ihyai'l-Kutuhi'l-Arabiyye, Beyrut 1351. I, 393. Trablüsi ri vaye
tin mevzü olduğunu, Aclüni de manası doğru olmakla birlikte bu sözün hadis olduğunu söyleyen 
kirnseyi görroediğini belirtmiştir. 

68 Bu ifadelerle hiçbir hadis kaynağında geçmemektedir. Buna en yakın rivayet İbn Abbas "tan nakledi
len, "Talebü'l-'ilmi sa'aten hayrun min kıyami leyletin ve talebü'l-'ilmi yevmen hayrun min sı
yami seLiseti eşhurin" şeklinde olup, sözün ravilerinden Neşhel b. Sa'\d kezzab kabul edilmiştir 
(Deylemi, el-Firdevs bi me'suri'l-hitab, Beyrut 1986, II, 441). Buna yakın bir başka ifade de, "Men 
harace yetlubü baben mine'!-'ilmi li yentefı'a bihi ve yü'allimehü gayrahü ketebe'l-lahü lehü bi külli 
hatvetin 'ibadete elfi senetin" şeklinde olup (İbnü'l-Arrak, Tenz1hü'ş-şer1'ati'l-merfü'a 'ani'l-ahbari'ş
şeni'ati'l-meudu'a, Kahire 1378, I, 280; ibnü'l-Cevzi, el-'İlelü '1-mütenahiye {i'l-ehad1si'l-vahiye, 
Mektebetü'l-Kahire, Beyrut 1983, I, 76). Bu rivayetlerin ilki dışındakilerin muhaddislerce sahih ka
bul edilmediği aşikardır. Buna rağmen Abdullah Cevdet' in, görüşünü desteklemek için bunları hadis 
olarak kullanması dikkat çekicidir. 

69 Tarih-i İslamiyyet, s. ı 77. 
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Dozy'nin bu iddialarına İsmail Fenni, Kur'an'ın, Hz. Peygamber'in yazdığı bir 
kitap değil, "vahy-i ilahi ve mucize-i daime" olduğuna işaretle cevap vermektedir. 
Ayrıca İsmail Fenni dinin, ahiakın ve hukukun bir kişi tarafından düzenlenmesinin 
imkansızlığını hatırlatır. islam'ın "gayr-i kabil-i tağylr" olmasına gelince, dinin esası 
tevhiddir ve Allah Tealazaman ve mekandan münezzeh olmakla ona ait olan bütün 
akaidin de zorunlu olarak değişmemesi gerekir. ibadetlere dair ahkam islam'da mü
kemmele ulaştığı için değişmesine gerek kalmamıştır. Kaldı ki bu ibadetterin her biri
nin maddi, manevi ve içtimal birtakım faydaları vardır. Dünya işleriyle ilgili hükümle
re gelince, bunlar "münakehat, mu'amelat" ve "uküba:" olmak üzere başlıca üç kıs
ma aynlırlar. Kur'an'ın dörtte üçü geçmiş ümmetierin :t!walini anlatan ayetler, bir kıs
mı "ahkam-ı ameliyye" ile ilgili, bir kısım hükümler ise örfve adetlere dayanır. Ayrıca 
içtihat vazifesi, hakkında nas bulunmayan konularla sınırlı olmayıp, örfve adete da
yanan hükümler de zaman içerisindeki değişikliklere bağlı olarak müctehidin tasarru
funa bırakılmıştır. 70 D inin zaman ve mekana bağlı olarak değişime açık bu kısımları 
sayesinde yeni meselelere kolaylıkla çözüm bulunabilir. 

Sonuç 

1908 'de İkinci Meşrutiyet'in ilanı ile birlikte neşriyat alanında bir fikir hürriyeti 
ortamı oluşmuş, TarTh-i İslamiyyet (Kahire 1908) bu müspet ortamdan istifade ile 
yayımlanmıştır. Batılı araştırmacıların islam'a yönelik kanaatlerini ifade etmesi ve is
lam'ı temelden eleştiren Türkçe ilk eser olması açısından tercüme hayli sert ve uzun 
süren tartışmalara neden olmuştur. Her ne kadar Abdullah Cevdet, Dozy'yi efadil-i 
'ulema-i müsteşrikinden, eserini "vacibü'l-mütala'a" saymışsa da alanındaki diğer ça
lışmalara nisbetle TarTh-i İslamiyyet, fazla iddia sahibi olmayıp, daha önce müsteş
riklerce ileri sürülen görüşleri popüler tarzda ifade eder niteliktedir. Nitekim eser Batı 
şarkiyat geleneğinde, esaslı yer işgal eden çalışmalar arasında geçmemektedir. Bununla 
birlikte tercümesi Osmanlı toplumunda büyük infıal uyandırmış, özellikle Abdullah 
Cevdet'in "ifade-i Mütercim" başlığıyla yazdığı önsöz ciddi tenkide uğramıştır. öte 
yandan Tarlh-i islamiyyet neşri, dini eleştiren çalışmalara karşı reddiye geleneğinin 
başlatılması çağrılarının sıkça yapılmasına da zemin hazırlamıştır. Bu çağrılar sırasın
da sadece bu esere cevap verilmesi değil, tercüme edilsin veya edilmesin Batı'da yazı
lan benzeri bütün çalışmalara ciddi tenkitlerin hazırlanması; medrese programlarının 
buna uygun hale getirilmesi önerilmiştir. 

Yapılan tenkitlere bakıldığında, müsteşriklerin çalışmalarının medrese ulemasın
dan çok, Doğu ve Batı'yı tanıyan ve islamcılık hareketi içerisinde yer alanlar nezdin
de yankı bulduğu görülmektedir. Dolayısıyla tartışmalara katılanlar genelde modern 

70 izale-işükük, s. 137-ı38. 
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Batı düşüncesinden haberdar, mektepli münevver şahsiyetlerdiL Müsteşriklere karşı 
ciddi ve nitelikli reddiyeler de daha ziyade onlar tarafından yapılmıştır. Yine, günün 
ihtiyaçlarını karşılamış olmakla beraber, özellikle makale türüncieki kısa tenkitler, 
birkaçı dışında hamasl, aceleci ve derinlikten uzak bir görünüm arz etmektedir. 

Osmanlı toplumunun çok sesli bir fikri ortama geçişi sürecinin başında yayımlan
ması, esere karşı toplumun her kesiminden yoğun eleştirilerin yöneltilmesine neden 
olmuş, bunun üzerine eserin Osmanlı topraklarına girişi, neşrinden iki yıl sonra hü
kümet kararıyla yasaklanmıştır. Hatta bu yasaklamanın da etkisiyle Dozy ve Abdul
lah Cevdet değişik kesimler tarafından din karşıtı hareketlerin sembolü haline getiril
miştir. Tarfh-i İslamiyyet'e, S1rat-l Müstakfm ve İctihad gibi muhalif oluşumları 
temsil eden dergilerde yazılan reddiye ve cevaplar nispeten duygusal ve sathidir, 
Müstakil eser türünde Manastırlı İsmail Hakkı ve İsmail Fennl geniş çaplı birer reddi
ye yazmıştır. Daha geç bir dönemde yazması ve Batı dillerine de aşina olması sebe
biyle İsmail Fenni eserinde, Manastırlı İsmail Hakkı'ya göre konuları daha ayrıntılı ve 
ciddi tarzda ele almıştır. Tercümenin neşrine yakın yıllarda yazılan reddiyeler Dozy'
nin Kur'an ve Hz. Peygamber' e yönelik iddialarına ağırlık vermekle yetinmiştir. Bu 
durum Batı'daki tezlerin Osmanlı aydınlarınca zamanla daha net bir şekilde aniaşıl
masıyla izah edilebilir. 

Tarlh -i İslamiy yet reddiyelerinde dini n esasını oluşturan, Kur' an' ın mevsükiye
ti, Hz. Muhammed'in peygamberliği, İslam'ın mani-i terakki olup olmadığı gibi temel 
konulara dair iddialar dışındaki hususlar uzun bir dönem fazla dikkat çekmemiştir. öte 
yandan neredeyse bütün reddiyeler gerek müellife gerekse mütercime ağır tenkitler 
yöneiten bir üslüp ile yazılmıştır. Ayrıca tenkitlerin önemli bir kısmında Dozy veya 
Abdullah Cevdet'in iddialarına, diğer müsteşriklerin görüşlerinden de istifade edilerek, 
savunmacı bir yaklaşımla cevap verilmiştir. Bu durum aydın kesimde görülen Batılı
laşma eğilimlerinin bir sonucu olarak değerlendirilebilir. 

Tarfh-i İslamiyyet'in neşrini savunan az sayıdaki yazının ise, başlangıçtaki vur
gusu müellifve eserinin ilm! değeri noktasına iken, zamanla bu vurgu kay bo lmuştur. 
Hatta eleştirileri hafifletmek amacıyla, mürereimin kitabın fikirlerine katılmadığı, bu 
fikirleri ilgililere tanıtmak için eseri tercüme ettiği bile söylenmiştir. Matbuat alanında
ki serbestliğin henüz tanınmasının da etkisi ile, tercümeyi savunan yayın organları
nın sayısı son derece az olmuş, savunmalar neredeyse Ebü'z-Ziya Tevfik'in yasakla
ma kararına dair renkidi ile sınırlı kalmıştır. 

Bugünkü tecrübelerle bakıldığında, Dozy'nin Tarfh-i İslamiyyet'te değindiği ve 
Batılı araştırmacıların İslam'a yaklaşımını gösteren birçok husus bulunmakla birlikte, 
reddiyelerde ancak sınırlı sayıda konu üzerinde durulmuştur. Hadise dair iddialar kar
şısındaki yaklaşımlarda bu durumu açıkça görmek mümkündür. Fakat herşeye rağmen 
Tarfh-i İslamiyyet tercümesi, Osmanlı aydını ve din adamlarının müsteşriklerin is
lam'a yönelik tenkitlerini algılamaları ve karşılığında tepkilerini ortaya koymaları ba
kımından bir ilki temsil etmesi sebebiyle büyük önem taşımaktadır. 

213 




