
enel olarak tarih ve özel olarak ise günümüzle bağlantısı olan her türlü ola-
yın geçmişi olarak tarih, insanların her zaman ilgi ve merakının konusu
olmuştur. Yıllar önce bir yerde rastladığım şu cümlenin tezahürünü her

zaman görmüşümdür: “Belli bir yaşa geldikten sonra insanların okuyacağı kitaplar,
tarih kitaplarıdır.” Veya “Belli bir yaşa geldikten sonra insanlar sadece tarih kitap-
larını okurlar.” Okuduğum cümlenin hangisi olduğunun çok önemli olmadığını,
ancak her iki cümlenin de doğru olduğunu düşünüyorum. Geçmişin sorgulanması,
belki yaşlıların veya yaşı ilerledikçe her insanın, aslında kendi geçmişini araması
mıdır; yoksa yaşlılar şimdinin, geçmişin bir parçası olduğunu daha mı iyi idrak edi-
yorlar veya idrak aynel yakînden hakkel yakîne mi dönüşüyor veyahut da insanlı-
ğın problemlerini oradan daha mı iyi görebiliyorlar, bilmiyorum. Belki de hepsi…

Ama bu cârî gerçeğin ve tarihin popülaritesi ile güncelliğini her zaman koruması-
nın nedeni hususunda, çok şey söylenebilir: İnsanlar kaybettiklerini tarihte ararlar,
köklerini ve hatta kendilerini tarihte ararlar; kimliklerini tarihte ararlar, gelecekleri
inşa edebilmek için tarihe ihtiyaç duyarlar vs...

İster akademik isterse amatör gayelerle olsun, tarihin ilgi çeken alanlarından biri
de şüphesiz İslam Tarihi’dir. Bu tarihi döneme ilgi, sadece Allah Resulü’nün haya-
tını içermesi itibariyle değil, aynı zamanda İslam medeniyetinin serüvenini ve İslam
dünyasında bugün bile cereyan eden olayların ardındaki sebep ve sonuçları günü-
müze taşıması itibariyle olmalıdır. Buna göre, günümüzü ve geleceğimizi inşa eden
tarihtir ve öyleyse göz ardı edilemezdir. Günümüz İslam dünyasının ve Müslü-
manların sorunlarının tamamının nedeni ve arka yapıları, bu tarihi süreçte aran-
malıdır.

Şüphesiz tarihçilik de, bir meslek veya bir sanat veyahut da uğraşana göre adlandı-
rılabilecek bir okuma ve yazma alanı olarak da, bünyesinde çok çok sayıda prob-
lemleri barındırmaktadır. Bu, yazılması, saklanması, nakledilmesinden ibaret
değildir tabii ki. Anlama ve anlamlandırma; metnin veya binanın dili; tarihi olayın
cereyan ettiği zamanın, yazıya geçildiği dönemin ve onu aktaranların dönemlerinin
ve çağdaş araştırmacıların tesir ve müdahaleleri gibi daha birçok sorunu bünyesinde
taşımaktadır.

İlahiyat Fakülteleri İslam Tarihi Anabilim Dalı içerisinde ilk dönemlerden beri ya-
pılan tezler ve araştırmalar, çalışılması gereken birçok konu ve problemlerin de ol-
duğunun göstergesidir. Hem İslâmî ilimlerin birbirleriyle içiçelikten doğan
problemlerin birbirlerine geçmesi, hem ilk dönemlerden itibaren oluşan birçok
problemin varlığı ve birçok hususun “dinî” görülerek sadece din açısından ele alın-
maya çalışılması ve hem de Ortaçağın “dinsel” yapısının getirdiği tüm problemlerin
“dinî” görülmesi, İslam tarihi ve düşüncesi alanının bazı problemleri arasındadır.



Diğer yandan klasik milyonlarca eserin hâlen daha ele alınamamış olması, daha
birçok konuya hiç el atılamamış olması, İslam Tarihinin tüm alanlarında, oryan-
talistlerin bize oranla kat kat fazla sayıda çalışmalar yapmaları, gerek gayr-i Müs-
limlerin ve gerekse Müslümanların ele aldıkları birçok konunun yeniden ele
alınmasına duyulan ihtiyaç da, göz ardı edilemeyecek problemler yumağının
öteki bölümüdür.

Bunların yanında tarihçiler için çok sayıda İslam tarihi kaynağı ve alanları da bu-
lunmaktadır. Son yıllarda hızla yükselen bir “İslam öncesi dönem araştırmaları”na
şahit olmaktayız. Bu durumun, Kur’an’ın indiği dönem ve muhataplarını, dolayı-
sıyla Kur’an’ı doğru anlamaya sunacağı katkı açısından önemi inkâr edilemez. Bu ça-
lışmalar aynı zamanda İslam öncesi dönemin kaynağı olarak Kur’an üzerine yapılan
çalışmalardır da. Diğer yandan tefsir çalışmalarının bir kısmının da siyer alanına
yönelmesi İslam tarihçiliği adına katkıda bulunan çalışmalar olarak değerlendirile-
bilir.

Şüphesiz Kur’ân-ı Kerim ve Allah Resulü’nün hadisleri ve sünnet, zaten başlangıç-
tan beri Siyerin en önemli ve sahih iki kaynağını teşkil etmektedirler. Kur’an az olsa
da, hadis külliyatının pek çok tarihi olayı ve Hz. Peygamber’le ilgili bilgileri içer-
diği malumdur. Bu bağlamda Kur’an ve Siyer ilişkisini ele alan çalışmalara ilaveten,
doğrudan hadis/sünnet ve siyer ilişkisini ele alan bazı çalışmalar da şimdiden gö-
rülmeye başladı bile.

Doğrudan siyer-meğâzî kitapları ve içeriklerine yönelik çok sayıda çalışma da ya-
pılmaktadır. İslam tarihinin diğer kaynakları arasında yer alan genel İslam tarihi
kitapları, çeşitli ilim dalında şöhrete ulaşmış bilginlerin, sahabe, tâbiîn, tebeu’t-tâ-
biînin, şairlerin, ediplerin, tabîblerin, dilcilerin, fakihlerin ve mutasavvıfların ha-
yatlarının yazıldığı tabakât ve terâcim kitapları ile vefayât kitapları da İslam
tarihçiliğinin önemli kaynakları arasındadır.

Diğer yandan lügat ve edebiyat, eyyâmu’l-Arab, ensab ve futûhât kitapları, şehir ve
bölge tarihleri, haraç ve emval kitapları, coğrafya kitapları, fiten ve melâhim kitap-
ları, şemail, şevâhid, hasâis ve delâilü’n-nübüvve kitapları ile mucizât türü eserlere
arkeolojik kalıntıları, müzelik malzemeleri, kitabeleri, vakfiyeleri, arşiv belgelerini,
yönetmelik, tüzük vs. ile süreli yayınları da eklememiz mümkündür.

Bu muazzam ve uçsuz bucaksız kitapların her biri bile teker teker çalışılsa, akade-
mik tezlere konu olsa yeridir. Bu yüzden bu çalışma alanındakilerin daha çok işi,
yükü ve sorumlulukları olduğu kanaatindeyiz.

Tabii akademik çalışmaların diğer bir boyutu da metodolojiye tahsis edilen çalış-
malardır ki, bu hususta tüm İslâmî ilimlerde zayıf olduğumuz söylenebilir. Bazı alan-
larda klasik âlimlerin üzerine çok fazla bir şey koyduğumuz söylenemez. Özellikle
bu hususta, metot ve yöntem açısından değilse bile diğer hususlarda İslam tarihçi-



liğinin diğer alanlara göre daha rahat olduğunu söylemek mümkündür. Ancak ya-
pılanların hiçbirinin, daha devede kulak bile olmadığını itiraf etmeliyiz.

Bu sorumluluğu bir parça olsun yerine getirmek için hazırlamaya çalıştığımız bu
özel sayı da, eğer başlangıçta hedeflediğimiz gibi olsaydı, makale yazma sözü ve-
renler, sözlerini yerine getirebilselerdi, aslında yukarıdaki alanların her birinden
değilse de, birçok makale çeşidiyle karşınıza çıkabilecekti; maalesef olmadı. Ama
hocalarımızın, çeşitli sorun ve sorumlulukları nedeniyle bize katkıda bulunama-
dıkları bu sorumlulukları, başka yer ve dönemlerde tabii olarak üstlenmekten kaç-
mayacakları açıktır.

“İslam Tarihi” özel sayısı, yukarıdaki sayılan alan ve çalışma türlerinden birkaçının
örneklerini sunmakta, bu bağlamda on adet çalışma içermektedir. İlk başta yer alan
“Siyer Literatürünün Güvenilirliği Problemi” başlıklı makale, siyer metinlerine karşı
bilhassa hadisçiler tarafından gösterilen olumsuz yaklaşım ve siyer müelliflerinin
tenkitçiliği üzerinde durmaktadır. “Sosyal Tarih Yazıcılığında Sorunlar ve Çözüm
Önerileri -İlk Dönem İslâm Toplumu Özelinde-” başlıklı makale, ülkemizde maa-
lesef örnekleri az olan fakat son yıllarda sayılarında artış görülen sosyal tarihçilikle
alâkalıdır. Yazar, İslâm tarihçiliğinde sosyal tarih yazıcılığını, ilk dönem İslâm top-
lumu özelinde incelemeye ve bazı problemleri gündeme getirmeye çalışmaktadır.
Diğer bir yazar, “Savunmacı Yaklaşımla Siyer Yazan Seyyid Emir Ali’nin Gelenek-
sel Siyer Çizgisinden Ayrıldığı Hususlar” adlı makalesinde, oryantalist yaklaşıma
reddiye sadedinde siyer yazan S. Emir Ali’nin içine düştüğü savunmacı veya apolo-
jik yaklaşımı örneklendirmeye çalışmıştır. “Rivayetler Bize Ne Söyler? İsnad Do-
kümantasyonu Tekniği ve Taberî Örnekliği” adlı makale, klasik dönem İslam
tarihçilerinin rivayetleri ele alış/sunuş biçimlerinin aslında rastgele bir sıralama ol-
madığını Taberi üzerinden örneklendirmeye çalışmaktadır. Yazar, “Tarih Yazıcılı-
ğında Nesnelliğin İmkanı: Kitabü’t-tahrîş/Dirâr b. ‘Amr Örneği”, makalesinde, Dirâr
b. ‘Amr’ın (ö. 200/815) Kitâbü’t-tahrîş adlı eserinden yola çıkarak dini grupların gö-
rüşlerinin tarihi gerçekliğini sorgulamaktadır. “Rasulullah’ın Yolculuklarının Tab-
loyla Zaman ve Mekân Boyutu” adlı makalesinde yazar, Rasûlullah’ın seferlerini,
gittiği yerleri ve yolculuk sürelerini tabloya dönüştürerek, olayları, okuyucunun
zihninde daha kalıcı hâle getirmek gayesiyle tarih araştırmalarına bir örnekleme
yapmıştır. “İlahiyat Fakültesi Dergilerindeki İslam Tarihi Makalelerinin Belge Ta-
rihçiliği Açısından Değerlendirilmesi -Ankara, Marmara ve Atatürk İlahiyat Fakülte
Dergileri-” başlıklı makale, ülkemizin üç eski ve önemli İlahiyat Fakültesi dergile-
rinde yayımlanan İslam Tarihi alanında yapılmış olan çalışmaların belge tarihçiliği
açısından değerlendirmesini yapmayı hedeflemiştir. Yazar çalışmasında belge kul-
lanımını çeşitli açılardan grafik tablolarına da dökmüştür. “Osmanlı’da Eşkıyalık
Meselesi ve Sözlü Tarih Işığında Bir Âlim Ailesinin İkamet Macerası” başlıklı ma-
kale, âlim bir aile hakkındaki anlatıların, eşkıyalığın yol açtığı sonuçlarla irtibat-
landırılarak değerlendirilmesi üzerine kurulmuştur.



Bu araştırma makalelerine ilaveten sayımızda, iki de çeviri yer almaktadır. Biri “Asr-ı
Saâdette Müslümanlığın Medeniyete Hizmetleri” adlı Tâhirülmevlevî’nin bir makale-
sinin sadeleştirmesi, diğeri de, “Medine Tarih Ekolünün İlk Temsilcisi: Urve b. Zü-
beyr” başlıklı tercümedir. Bu tercüme, çevirenin ilk dipnotunda da belirttiği gibi, daha
önce yapılmış birkaç çeviriye katkı sadedindedir.

Bu özel sayının hazırlanmasında öncelikle makaleleriyle katkıda bulunan meslektaş-
larıma şükranlarımı arz ediyorum; bu sayı onlar sebebiyle, verdikleri sözü yerine ge-
tirmeleri sayesinde gün yüzüne çıktı. Yine büyük bir teşekkürüm, makaleleri bazen
birkaç kez değerlendirmek suretiyle katkılarını bizlerden esirgemeyen değerli
hakem/danışman hocalarımızadır. Ayrıca sayıları organize ederek takibini titizlikle
sürdüren İslâmî Araştırmalar Dergisi editörü sayın Müfit Selim Saruhan’a ve zahmetle
yazıların takip sürecini yürüten sayın Ayfer Koç hanımefendiye ve tüm dergi çalışan-
larına teşekkürlerimi sunuyorum.

Ama diğer bir teşekkürüm de bizzat “İslâmî Araştırmalar” dergisine. Çıktığı günden
beri en başta, özellikle ve titizlikle takip ettiğim, bende, zihin dünyamda çok özel ve
önemli bir yeri olan, Türkiye’deki akademik, sahih ve eleştirel İslam düşüncesine en
büyük katkılarda bulunan İslâmî Araştırmalar’a müteşekkirim. Bu dergi, benim naza-
rımda çıktığı günden beri hiç popüler olmadı, akademinin/bilimsel düşüncenin en
güçlü dergisiydi ve akademik önceliğine “takva”sını kattı. Akademik/bilimsel dünya ve
zihinle diğer dünyanın en büyük ayrımı, bu derginin tüm sayılarında takip edilebilir.
Tabii bu özelliklerin sadece bu dergide olduğunu iddia etmiyorum, ama ilahiyat fa-
külteleri dergileri dışında bildiğim kadarıyla ilk, öncü ve halen aynı…

Sevgi ve Saygılarımla.
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