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ÖRNEK BİR ÇAGDAŞ İSLAM BiLiMLERİ
ARAŞTIRMACISI: MUHAMMED HAMiDULLAH

Ar. Gör. Ramazan ALTlNAY*
'İslam bizden ne tamamen ruhanileşerek

melek olmamızı istemekte, ne
de tamamen maddileşerek şeytanlaş
mamızı. Çünkü; bu ikisinden yeteri
kadarını Allah zaten yaratmıştır. '
M. Hamidullah
Giriş

Bu çalışmada, İslam dünyasının yakından tanıdığı, çağdaş
İsHimi araştırmalara damgasını vurmuş olan, yaptığı derin, kapsanılı
ve dikkatli araştırmalarıyla 'XX: yüzyılın Taberi'si' 1 ünvanını alınaya
hak kazanan çağdaş İslam alimlerinden Muhammed Hamidullah'ın
yaşanı tarzı, dünya görüşü ile İslam bilimleri araştınnalarında örnek
olabilecek bir takım yönlerine işaret edilecektir. Yazılarının ayrıntılı
bir muhteva analizine ve eleştirisine girişrnek yerine, onun, yaşarken
ve yazarken nasıl bir tutum benimsediği ve ne amaçla yazdığı, bazı
eserlerinden yapılan alıntılada kısaca ortaya konulacaktır. Kanaatimize göre onun, çağdaş bir İslam bilimleri araştırmacısı ve özellikle
İslam tarihi tetkikçisi olarak yaşantı, ilke, yöntem, donanım ve en
önemlisi de bütün bilimsel faaliyetlerinin anıacı noktasında örnek
alınabilecek yönleri bulunmaktadır.

Y.Y.Ü., ilahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalı
İhsfuı Süreyya Sırma, "Paris Müslümanları Öksüz", Yeni Dünya Dergisi, İst.,
Mayıs-Haziran 1997, Yıl: 4, Sayı: 44, s. 49.
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Bu çalışma bir Hamidullah "biyografisi" ya da "bibliyografisi"
aksine onu, bu iki yönüyle ele almak veya tanımak isteyenlere bir ilk okuma niteliğini taşımaktadır. Çünkü uzmanlık alanı hukuk
olmasına rağmen, İslami bilimlerin çok çeşitli alanlarında eserler vermiş çok yönlü bir bilim adamı olduğundan, kanaatımızca Hamidullah
hakkında dört başı marnur bir eser yazmak oldukça güç bir şeydir, zira
o yalnız bir İslam devletler hukukçusu, İslam tarihçisi, siyerci, kültür
ve medeniyet tarihçisi, tefsirci, hadisçi, dil araştırmacısı veya bir düşünce adamı değildir. Hatta her yönü bir tarafa, yazılarının tam bir
bibliyografyasını yazmak bile zor bir iştir. Bütün bunlara, dünyanın
bir çok dilini, -yaklaşık on üçten fazla dili- bu dillerde eser verebilecek derecede bilen sıra dışı bir bilim adamı olduğunu ve sadece yazı
larıyla değil, yaşantısı ve dünya görüşü itibariyle de farklı bir insan
olduğunu vurgularsak, işin zorluğu kendiliğinden anlaşılır.
değildir,

Hayatı

XX. yüzyılda İslam dünyasının İslam bilimleri alanında yetiş
büyük ilim adamlarından biri olan M. Hamidullah, 16 Muharrem 1326/19 Ocak 1908 tarihinde Hindistan'ın Haydarabad-Deccan
kentinde doğdu. Yörenin en köklü, ilmi seviyesi yüksek ve dindar
ailesinin çocuğudur. Ailesi yüz yıllardan beri İslami alanlarda bilgin
yetiştirmiş, bu ilim geleneğinin verdiği fedakarlık duygusuyla binlerce
el yazması kitabı özel kütüphanelerinde muhafaza ederek bize kadar
gelmelerini sağlamış örnek bir Müslüman ailesidir. Aynı şehirde
Daru'l-Ulum medresesinde okudu. Yüksek öğrenimini Batı ve Doğu
bilimlerinin karşılaştırılmalı olarak okutulduğu "Osmaniye Üniversitesi"nde tamamladı. İslam Devletler Hukuku üzerinde bir mastır çalışması aldı ve bunun malzemelerini sağlamak üzere, otuzlu yıllarda,
Mekke, Medine, Sana, Şam, Kudüs, Kahire ve İstanbul kütüphanelerinde araştırmalarda bulundu. Osmaniye Üniversitesi, tezi tamamlamasının ardından, aynı hukuk alanında bir doktora tezi hazırlamak için
kendisini Almanya'nın Bonn şehı:indeki üniversiteye gönderdi. Burada doktorasını tamamlayarak Devletler Umumi Hukuku'nda 1933
yılında doktor unvanın~ ald~. Aynı konularda mesleki bilgisini ilerietmek üzere öğrenim ve araştırmalarını Paris'te sürdürdü. Paris'te kaldığı bu dönemlerde (1933-35), ünlü Fransız oryantalist M. Gaudefroy
Demombynes'in yanında adını ebedileştirecek meşhUr "Mecmuatu 'lVesai/d 's-Siyasiyye li 'l-Ahdi 'n-Nebevf ve '!-Hi/afeti 'r-Raşide" adlı
çalışmasını ilk haliyle (daha sonra genişletmiştir) tamamladı. Daha
tirdiği

2

Agm., s. 49.
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kendisine vermiş olduğu bitmez tükenmez enerjisiyle,
üzerine uzmanlaşmış olan Louis Massignon 'nun, College de
France'taki derslerini takip ettP. Bu esnada Kuzey Afrika şehirlerin
deki kütüphanelerde de çalışmalar yapan Hamidullah, ülkesine dönerek Osmaniye Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde profesör olarak 1947
yılına kadar hocalık yaptı. Kendisi yurt dışında bulunduğu bir sırada
(1947) Hindistan işgal kuvvetlerinin Haydarabad'ı işgali ve
Haydarabad nizarnlığına son vermeleri üzerine siyasi mülteci olarak
Fransa' da kaldı. Bu işgali protesto amacıyla bir müddet Fransa ve .
Avrupa'da yayınlar yaptı ise de, sonunda Paris'te heimatlos4 statüsünde yerleşip oturmak zorunda kaldı. Rusça dahil, Fransızca, Almanca,
İngilizce gibi bir çok Batı ve Arapça, Farsça ve Japonca gibi bir çok
Doğu dilini, bu dillerde eser yazacak derecede iyi bilir. 1954 yılından
başlamak üzere, 25 yıl boyunca İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 'nde faaliyete geçen "İslam Araştırmaları Enstitüsü"nde sözleşme li
misafir öğretim üyesi sıfatıyla dersler verdi. Yanısıra Ankara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi, Atatürk Üniversitesi ve diğer Türkiye üniversitelerinde dersler ve konferanslar vermiş, Türk dilinde te'llf ve tercüme yayınlar gerçekleştirmiştir. Türkiye içinde ve dışında bir çok
ilmi maksatlı seyahat yapmıştır. 5 •
sonra,

Allah'ın

Hallıle

Paris'te kurulu "ilmi Araştırmalar Milli Merkezi" (CNRS) üyesi
olarak ilmi çalışmalarda bulunarak araştırma ve yayınlar yaptı. Değer
li bilim adamının Fransızca, İngilizce, Almanca, Türkçe, MalayEndonez dilleri, Portekizce, Japonca, Boşnakça, Arapça ve Tamul
dillerinde kitapları ve makaleleri yayımlanmıştır • Hamidullah'ın yayın hayatına girişi 1924'te başlar. O günlerden bugüne, 40'a yakın
6

3

4

5

6

Agm., s. 49. Aynı oryantalistin teşvikiyle M. Hamidullah, "Le Saint Coran" adlı
tercümesini yapmıştır. Bkz: Agm., s. 49, (2. Dipnot).
Genelde vatanı olmayan kişiler için kullanılır. Hamidullah, Hindistan ile Pakistan'ın ayrılmasına siyasi olarak karşı çıkmış, bu yüzden daha sonraki gelişmeler
neticesinde Pakistan'ın ya da Hindistan'ın vatandaşlığını kabul etmeyerek FransaParis'e yerleşmiştir. Çünkü o, Hind kıtasının Hindistan ve Pakistan şeklinde iki
ayrı devlet olarak aynşmasının, bu bölgede hızla devam eden İslfuıılaşma sürecini
sekteye uğratacağını, husflmeti artıracağını düşünüyordu. Nitekim daha sonraki
gelişmeler, onun haklı olduğunu ortaya koymuştur.
Türkler'e ve Türkiye'ye karşı derin bir sevgi besleyen Hamidullah'ın, bir takım
problemlerden dolayı Türkiye'de sıkıntılar çektiğini belirtmeliyiz. Onun Türkler
ve Türkiye ile ilgili özel hissiyatını ifade ettiği satırlar için bkz: Muhammed
Hamidullah, İsll1m Peygamberi, tre. Prof. Dr. Salih Tuğ, İst. 1990, I, s. XV vd.
Muhammed Hamidullah, İsll1m Peygamberi, II, I 158, (Prof. Dr. Salih Tuğ'un
ilavesi).
Fransızca Kur'an
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eser ve 700 kadar da makale kaleme almıştır7 •
Yaşantısı

ile bütün Müslümanlara ve insanlığa örnek olabilecek
yönleri bulunan Hamidullah, İslam' a bakışı ve İslam ilimleri alanında
yaptığı araştırmalarıyla da bu alanda faaliyet gösteren bütün bilim
adamlarına davranışları, donanımları, tetklkleri, çalışma yöntemleri
açısından gerçekten örneklik teşkil edecek özelliklere sahip ender
bilim insanlarmdan biridir.
Ömrünü. tamamen İslam araştırmalarına adamış olan Ham'idullah,. hiç evlenmemiş, normal insanın ihtiyaç duyduğu bir çok gündelik ihtiyaç ve faaliyetlerden kendini soyutlamıştır. Hayatı kütüphaneler, ilim meclisleri, tebliğ faaliyetleri ve ilim seyahatleri arasmda
geçmiştir. Oldukça zahidane ve mütevazi bir yaşantıya sahiptir. Bunda
İslam kültürünün ve kendisinin Hint kıtasının çocuğu olmasının da
etkisi olabilir. Yemek kültürü ve gündelik hayat standardı açısından
çoğu insandan önemli ölçüde farklı bir yaşam tarzını benimsemiştir •
Paris'te, bir apartmanın çatı katında, tek oda denebilecek mütavazi bir
dairede, zarfiri ihtiyaçlarını karşıtayabilecek kadar malzemeyle, kendi
hayatıyla ve gündelik ihtiyaçlarıyla ilgili hiç kimsenin yardımını kabul
etmeden sürdürülen mütevazi bir hayat...
8

İslam ilimleri alanında yapmış olduğu araştırmaları dünya ilim
arenasında

ve özellikle Müslüman araştırmacılar tarafından çok yakından bilinen Hamidullah, çalışmaları dünyanın bir çok diline çevrilmiş ve o dillerde çok sayıda baskı yapmış, milyonlarca insan tarafından okunmuş olmasına rağmen hayatının yaşlılık döneminde büyük
bir maddi sıkıntı içine düşmüştür. Onun gibi bir alimin oldukça varlık
lı olması beklenirken, böyle bir duruma düşmesinin bir tek izahı olabilir: Bütün faaliyetlerini, sevalımı Allah'tan bekleyerek yapmış olması
dır. Böyle bir hayat büyük ölçüde kendi tercihi olmasına rağmen, son
zamanlarda Müslümanların ilgisizliğinden de yakındığını belirtelim.
Bilebildiğimiz kadarıyla, ömrünün 90 yılını geride bırakmış yaşlı bir

7
8

Hamidullah'ın yayınları ile ilgili seçme bir liste için bkz: Muhammed
Hamidullah, İsiilm Peygamberi, II, I 159-1169. (Prof. Dr. Salih Tuğ'un ilavesi).
Mesel§, günlük genel yiyeceği muz ve süttür. Çok nadir olarak yemek yediği,
.. iştirak ettiği davetlerde sadece çorba içerek kalktığı ya da mükellef sofralardan
sadece bir iki çeşidinden yediği bizzat görenler tarafından anlatılmaktadır. Haftanın günlerini, her gün ayrı bir iş yapmak üzere bölümlere ayırmış ve uzun yıllar
bunu taviz vermeden uygulamıştır. Pazartesi günü kütüphanede çalışmak, Salı
günleri İslam'a yeni giren veya girmek isteyen insanlara İslam'ı tanıtmak, Cuma
günlerini tamamen ibadete ayırmak gibi...(Aktaran, Prof. Dr. Sabri Hizmetli).
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insan olarak Paris'teki sıkıntılı günlerinden sonra9 , yakın zamanlarda 10
yeğeni ile Seyyid Hüseyin Nasr tarafından Amerika'ya götürülmüş ve
şu anda orada yaşamaktadır 11 • Kendisiyle irtibatı bulunan insanlardan
öğrendiğimize göre, artık bilimsel çalışmalar yapamamaktadır.
Bazı

Eserleri

Yüzyılımızda İslami ilim, sanat ve düşünce alanlarında ortaya

konan çalışmalar, geçmiş yüzyıllarda kaleme alınan eserlerden iki
noktada önemli farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıklardan birincisi, İslam 'ın zengin kültür mft;asını okunabilir ve anlaşılabilir bir dil ve
muhteva ile çağdaş insana sunmak, diğeri de İslam dünyası ve Müslümanların, insanlığın genel düşünce ve ilmi birikimine yaptıkları
katkının önemini ve mahiyetinitespit etmektir12 •
Eserlerinden bir çoğu Türkçe'ye tercüme edilen, çeşitli vesilelerle uzun zaman Türkiye'de bulunarak çok sayıda talebe yetiştiren,
bu münasebetle de İslami ilimler alanında yüksek tabsil yapmış çok
sayıda insanın kendisini yakından tanıma fırsatı bulduğu M.
Hamidullah, söz konusu her iki alanda da gerçekten kilometre taşı
sayılmaya değer eserler ortaya koymuş büyük bir İslam bilginidir.
Yaptığı derin, kapsamlı ve dikkatli araştırmalarıyla ortaya koyduğu,
bir çoğu alanlarında orijinal tespit ve buluşları içeren eserlerinin bundan sonraki zamanlarda da başvuru kaynağı olacağında şüphe yoktur.
Araplar'ın kendisine "Halede fi'l-Mektebe" · (Kütüphanelerin Köstebeği) dediği Hint kıtasının bu büyük İslam bilgininin araştırma ve
eserleri şimdiden klasikler arasına girmiş bulunmaktadır •
13

Hamidullah eserlerini, bizzat içinde yaşadığı ve yakından tanı
ve inanış biçimlerinin kendisine kazandırdığı bir
takım tecrübeler, değişik insan psikolojileri, toplum yapıları ve çeşitli
kültür evrenleri hakkındaki derin bilgisi dolayısıyla çoğu Müslüman
müelliften farklı bir üslupla kaleme ·almıştır. Oldukça basit ve anlaşılır
bir üslubu bulunan çoğu eserlerinin hedef kitlesi, İslam hakkında hiçdığı farklı dünyaların

9

10

·

11
12
13

Hamldullah'ı, 1996 yılı Ocak ayında Paris'te gördüğünü söyleyen İhsan Süreyya

S ırma, "O kadar çok ihtiyar/arnıştı ki, herkesin huzurunda kulağımı çekecek kadar
benimle samimi olan Hoca, maalesef beni tanımamıştı" demektedir. Bkz: S ırma,
Paris Müslümanları Öksüz, s. 49.
1997-1998-1999 yıllarını kastediyoruz.
İhsan Süreyya'nın verdiği bilgiye göre ABD'nin Filadelfiya eyiiletinde yaşamak
tadır. Bkz: Agm., s. 49.
Muhammed Hamidullah, İlk İsiilm Devleti, tre. Prof.Dr. İhsan Süreyya Sırma,
Beyan yay., İst. 1992, s. 7.
Muhammed Hamidullah, age., s. 7.
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bir bilgisi olmayan kişilerdir. Onun, hedef kitlesine göre gelişen bu
üslubunu dikkate almayan bazı Müslüman yazarlar tarafından haksız
yere eleştirilmiştir. İslam dünyasının neresine çağrılırsa, mazeret beyan etmeksizin koşan bu büyük a.lim, sadece masa başı çalışmalarıyla
yetinmemiş, İslami ilimierin çeşitli alanlarında araştırmalar yapmış,
dersler ve konferanslar vermiş, tebliğler sunmuştur. Bütün bu faaliyetleri gerçekleştirmek için bir çok seyahatlar yapmıştır. Kitap halinde
basılan bir kısım yazılarını bu dersler, konferanslar ve tebliğler oluş
turmuştur. Bu sebeplerden bir çok eserinde tekrarlar göze çarpmaktadır.
·
Günümüzde akademik araştırmalar uzmaniaşmayı gerekli kıl
makla birlikte, İslami ilimler bağlamında bütüncül yaklaşım da önemini koruyan bir yöntemdir. Nitekim bir tefsir bilimcisi, incelediği bir
konuyu hadis, hukuk ve tarih gibi diğer disiplinler bağlamında da
görmek durumundadır. Böyle bir bütünsel bakış olmadığı takdirde,
çoğu durumlarda ele alınan konu tarihsel bağlarnından kopar ve anlamını büyük ölçüde yitirir. Uzmaniaşmanın bir çok avantajına rağmen,
dezavantajlarının da bulunduğu bir gerçektir. Bir başka ifade ile İs
lam'ı, bir çok odası, kapısı, koridorlarıyla ve bütün bölümleriyle insicamlı kocaman bir saray gibi düşündüğümüzde, O'nun sadece bir
odasını teferruatıyla bilmekle, bütün sarayı bildiğimizi iddia etmek
sağhklı bir davranış olmasa gerektir. Hamidullah'ın, uzmanlık alanı
İslam hukuku olmasına rağmen İslam Tarihi, Hadis, Tefsir, Dil gibi
diğer ilimlerde de eserler kaleme alabilmesinden onun, İslam'a bir
araştırma alanı olarak bütünsel yaklaştığını anlamaktayız. Onun, günümüzde ender ilim adamlarında14 bulunan bu özelliği, İslam hakkında
araştırma yapanlara bir örnek teşkil edecek mahiyettedir. Çünkü İs
lam'a bütünsel bir bakışla yaklaşınayan bir müfessir, muhaddis, tarihçi
ya da diğer ilim alanlarında uzman olaı_ı her hangi bir ilim adamının
yeterince başarılı olması çok zordur. Hamidullah, uzmaniaşmanın en
yoğun bir şekilde bulunduğu Batı toplumunda yaşamasına rağmen,
İslam'a bu bütünsel bakışını hiç kaybetmemiş, eserlerine bunu aksettirmiştir. Disiplin, zühd ve samirniyet dolu çalışmalarındaki başarısı
nın bir sırrı da, 'bir şey hakkında çok şey bilip çok şey hakkında da
hiçbir şey bilmeme'ye sebep olan uzmaniaşmanın tehlikelerine düş
meden, İslam'ı bir bütün olarak görmesi olsa gerektir.
Eserlerini .yazarken,
3 14
'

'

Misel§; ~böyle'bir bütünsel

eğer

gerekli bilgiler varsa ilk kaynaklara

bakışa sahip olan çağdaş İslam araştınnacılarından
birisi de, M. Ham1dullah'tan, araştınnaları, dünya görüşleri, hedef kitleleri, amaçları ve ulaştıkları sonuçlar yönünden farklı olmakla beraberFazlur Rahm§n'dır.
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müracaat etmiş, kullandığı kaynaklar arasında basılı eserler yanında
dikkate değer sayıda el-yazması nüshaları, hatta ünik nüshaları kullanmış, bizzat tarihini yazdığı bölgeleri dolaşıp incelemiştir. Kitaplarında çeşitli vesilelerle belirttiği üzere, rasyonel açıklamalardan vazgeçmemiş, ama bu rasyonellik kuru bir rasyonellik değil, samirniyet
ve maneviyat dolu bir akılcılıktır. Çalışmalarına genel olarak bakıldı
ğında, bütünsellik, derinlik, rasyonellik, samirniyet ve züht gibi ilk
bakışta hepsinin aynı anda bir arada bulunması mümkün gözökmeyen
hususların nasıl anlamlı bir bütün oluşturduğu görülür.
Bu makalede Hamidullah'ın, İslam'a bütünsel bakışını aksettirrnek açısından İslam tarihi ile doğrudan ilgili bir kaç eserine, onun
diğer alanlarda da yetkin bir ilim adamı olduğunun kanıtı olarak ta
hadis ve hukuk alanındaki birer çalışmasına değinilecektir. Burada
hemen ifade edelim ki Hamidullah, İslami ilimierin değişik branşla
rında yazmış olduğu yazılarında, bir tarihçi gibi hareket etmekte, çalışmalarının çoğunda tarih metodunu kullanmakta, onu önemli bir
delil ve kaynak olarak görmektedir. Bize göre de bu yöntem, İslam
tarihinin içinde doğan ve gelişen bütün diğer İslaini ilimierin anlaşıl
masında iyi bir yöntemdir. Çünkü İslam'ın ve onu aniayıp pratize
eden Müslümanların ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel ve düşünsel
süreçlerinin doğup gelişimini bir tarih bilinci içinde kavramadan, bir
bütün olan İslam'ın her hangi bir uzvunda yapılacak araştırmanın anakronizme düşme ihtimalinden kurtulması mümkün gözükmemektedİr. Doğru bir tarih bilinci içinde kavranan İslam tarihi, diğer alanlarda
yapılacak çalışmalar için bir koruyuculuk vasfı üstlenecek, çeşitli ilim
dalları içinde ele alınan araştırmaları bağlaınından koparılmış anlamsız araştırmalar olmaktan kurtaracak, Müslümanlar'ın genelde avam
bazında, özelde entelektüel/akademik düzeyde içine düştükleri son bir
kaç yüzyıllık bunalım dönemini anlamada, bugünü anlamlandırmada
ve geleceğe yön verınede motor görevi lfa edecektir. Tarihin bu şem
siye olma vasfını Hamidullah' ın çoğu eserlerinde görmek mümkündür.
1. İslam Peygamberi
Hz. Peygamber'in

hayatını

ve faaliyetlerini konu

alması bakı

mından İslam Tarihi ilminin 'siyer/meğazi' disiplini içine giren "İslam

Peygamber"i, Muhammed
15

Hamidullah'ın Fransızca 15

olarak kaleme

Eserin Fransızca birinci neşri Paris, 1959, ikinci neşri, Beyrfit, 1974, üçüncü neşri,
Paris, 1978 ve dördüncü neşri, Paris, I 979 yıllarında yapılmıştır.
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aldığı

en hacimli eseridir. Türkçe 16 dahil olmak üzere Arapça, Urduca,
Hırvat-Sırp dili gibi bir çok dünya diline tercüme edilmiştir.
Hamidullah,

kitabın

Türkçe tercümesinin, "Türkçe Dördüncü

Baskı İçin Önsöz" kısmında çalışma planı ve metodunu belirtirken,

Rasülullah Muhammed'in hayatı ve faaliyetleri ile ilgili bilgilerin
kaynaklarda çok geniş bir biçimde yer aldığını, Şem'i (ö: 942) 17,
Makrizi (ö: 845Y 8 ve Zurkani (ö: 1122Y9 gibi klasik dönem kaynaklarından en geniş olanlarının bile bu biyografı konusunda seçme ve öz
bilgilerden ibaret olduğunu söyleyerek kendisinin· de bu konuda bir
seçme ve özetierne yoluna gittiğini ifade etmektedir.
Eseri yazma amacını, "Ben işin başında, RasUlullah 'ın hayatını
spesifik bir biçimde tetkik ve 'Siretu 'n-Nebi' üzerinde Fransızca yeni
bir kitap te 'lif etme gayesini gütmüyordum; asıl hedefim, diğer çalış
malarım için eksikliklerini tamamlamak ve kendi şahsi hayatımda
lüzumlu bilgileri geliştirmek olmuştu. Gerçekten de Kur 'an-ı Kerim 'de
yer alan bir tiyette, Rasillullah 'ın hayatında her bir Müslüman için
izinden yürünecek 'en iyi bir örnek' bulunduğu bize ifade edilmektedir. Ben ihtisas olarak 'İslam Devletler Hukuku' (Siyer) alanında
çalışmaktaydım ve bu araştırmalarım ile onun Devlet idaresi ve Devletler Hukuku alanında bize ne gibi 'örnekler' bıraktığına dair bilgi
toplamak istemiştim. Böylece elinizdeki bu kitabın ilk neşrine temel
teşkil eden malzemenin hazırlanması, ömrümün kırk yılını almış oldu;
bundan sonra önümde akıp giden yirmi yıl, te 'lif edebildiğim bu metni
her fırsatta gözden geçirmek ve geliştirmekle geçti" diyerek belirtmektedir.
Esas itibariyle hukuk alanında araştırmalar yapan bir tetkikçi sı
sahip olduğu özel tutum ve tabiat icabı, akla dayanmak sfuetiyle ispat edilememiş her hangi bir şeyi kabul etmesinin kendisinden

fatıyla

16

Eserin Türkçe'ye ilk tercüme girişimini merhum Sait Mutlu (ö: 1969) yapmıştır.
Kitabın birinci cildinin neşrini yaptıktan sonra mütercimin ani ölümü sebebiyle
tercüme işi tamamlanamamıştır. Yakın dostu ve arkadaşı, İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi profesörlerinden Salih Tuğ, yayınlanamayan ikinci cildin tercüme işini kısa zamanda tamamlayıp, l 969 yılında yayınianmasını sağlamıştır.
Salih Tuğ, 1978 ve 1979 Paris Fransızca baskılarını esas alarak Türkiye'de "İsliirn
·Peygamberi" adıyla tanınan bu kitabın gözden geçirilmiş ve geniş ilavelerle dolu
elimizdeki Türkçe tercümesini kısa zamanda yapmış ve kitap, 1400/1980 yılında
(İrfan yayınevi tarafından İstanbul'da) yayınlanmıştır. Daha sonra bir çok baskı
yapmıştır.

17

18
19

es-Sire ya da Subhu'l-Hudi'i, Mekke'de bulunan bir el yazması.
el-Haber ani'l-Beşer, el-Yazması: İstanbul-Ayasofya, No: 3362-66.
Şerhu Meviihibi'I-Ledfiniyye, Kahire.
.
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beklenmemesi gerektiğini belirten yazar, bu tabiatının bir sonucu olarak da bütün bu çalışmalarının, körü körüne bir tarihi bilgi peşinde
koşmak ve bunları gözler önüne serrnek şeklinde değil de, olayların
sebeplerini araştırmak ve bu sebeplerin ortaya çıkardığı neticelerin
gösterilmesi tarzında geliştiğini, Müslümanların ferdi olsun, sosyal
olsun, bütün davranışlarında takip edecekleri yol, iz ve kaidelerin, bu
yoldan gün ışığına en iyi bir biçimde çıkarılacağını savunmaktadır.
Böyle düşünüp çalışınakla mu'.cizeleri de inkar edip reddetmediğini
belirtmekte, fakat mu' cizeler tamamen Peygam-berler' e has olduğun
dan ve bir Müslüman'ın şahsi hayat ve gündelik davranışlarında dayanahileceği ve kendilerinden 'örnek olarak istifade edebileceği gerçekler
olamayacağından, Rası1lullah Muhammed (sav.)'in hayat ve faaliyetlerini açıklarken bu çeşit özel durumları doğrudan doğruya ele almamıştır.

Genel çalışma metodu planında, kullandığı kaynaklarda nakledilen bilgiler arasında bir tutarsızlık ve zıddiyet ile karşılaştığında
bunlar arasında bir tercih yapma ve hüküm verme durumunda kalmış
tır. Bir İslam hukuku tetkikçisi olarak mantığını kullanmak suretiyle
bunlardan hangisinin daha kabule şayan veya hangisinin akla daha
yakın olduğu konusunda tercihler yapmış; bu tercihi,"konunun parlaklık ve cazibesine, hatta Müslüman halk yığınlarının taşıdığı bazı anlayış ve mefhumlara aykırı düşse de, bu yolda yürürnede tereddüt etmemiştir.
Gerçeği ifade ve açıklama hususunda herhangi bir imtiyaz ve
tekele sahip olmadığının da farkında olarak, herhangi alelade bir insan
gibi kendisinin de yanılabileceğini peşinen kabUl etmektedir. Bunun
şuuruna varmış bir kimse olarak eserleri hakkında tenkitleri dört gözle
beklemiş; teklif edilen makul ve uygun düzeltmeleri derhal yapmıştır.
Bunun bir örneği olarak İslam Medeniyeti (İstanbul) adlı dergide yayınladığı 'Hz. Peygameber'in Süt Kardeşleri' adlı makaleyi vermektedir.20. "Benim muttali olabildiğim Türk dilinde yayınlanmış muhtelif
kitap veya makale şeklindeki diğer tenkit/er, bunlar kusurlu şeyler
olmamakla beraber, bana öyle görünüyor ki, daha çok bazı yanlış
anlama/ara dayanmaktadırmı, diyerek, bazı yanlış anlaşılmalardan da
şikayet etmektedir.

Eser, Hamidullah'ın da belirttiği gibi, Peygamberimiz Hz.
Muhammed (sav.)'in hayatıyla ilgili olarak bir Müslüman'ın bireysel
20
21

Bkz: İslam Medetıiyeti Dergisi, İst., 1973, III/2.
Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi, I, XVIII-XX.
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ve toplumsal yaşantısında ve düşünüşünde örnek alabileceği bir çok
konuyu içermektedir. Hz. Peygamber'in dünyaya geldiği Arabistan ve
çevredeki devletlerden, Mekke'nin Hz. Peygamber'in tebliğ vazifesi
için bir merkez olarak seçimi, O'nun ecdadı, doğumu, çocukluğu,
gençliği, evliliği, Wihi tebliğ için görevlendirilmesi, bazı Müslümanların O'nun emriyle Habeşistan'a hicretleri, boykot hadisesi, mi'rac ve
mu'cizeler, Medine'ye hicret, orada toplumun teşkilatlandırılması, İlk
İslam devletinin anayasası, Mekke Kureyşlileri'yle münasebetler (Savaşlar, antlaşmalar), Mekke ve Medine çevresindeki kabileler, Hz.
Peygamber'in çeşitli ülke kral ve emirlerine gönderdiği dine davet
mektupları22 , Bizanslılarla, İranlılarla, Arap kabileleriyle, Yahudilerle,
Hıristiyanlarla ilişkiler, Hz. Peygamber'in özel hayatı, eğitim ve öğre
tim faaliyetleri, fen ilimleri ve bunların gelişmeleri, Hz. Peygamber'in başlangıçta sahip olduğu devlet anlayışı ve uygulamaları, amme
ile ilgili hükümet işleri ve bunların icrası, adli, idari, askeri, siyasi
teşkilatlar, Hz. Peygamber'in takip ettiği siya~etin temel umdeleri,
devrin sosyal yapısı ve.Hz. Peygamber'in irtihali, toprağa verilmesi ve
hilafet ıneselesine varıncaya kadar bütün konuları ayrıntılarıyla
Din'in, aklın, mantığın, İslam tarih ve kültür mirasının belgeleri ve
ilmin ışığında ele alarak incelemiş ve eseri okuyanların da dikkatini
çekec~ğigibi, bir çok konuda yeni ve orijinal tespitlerde bulunmuş, bir
çok müphem konuyu açıklığa kavuşturınuştur.
Hamidullah, asıl konuya geçmeden önce, "İs/dm Peygamber'inin Hayatını Niçin Tetkik Ediyoruz?" başlığı altında, bu eserin
yazılış amacını net bir şekilde belirtmiştir: "İnsan hayatı iki büyük
ayırım taşımaktadır: Maddf ve manevf. Bu iki alan arasında ayarlı bir
denge meydana getirmek, böylesine muvdzeneli bir hayatın yaşanan
bir.örneğini diğer insanlara vermek, şufanf insanlara hid{tyet yolunu
göstermeye çalışan biri için herhalde id_eal bir şey olacaktır.
Tarihte, hayatları taklfd ve takip edilmeye değer iyi bir örnek
. teşkil eden çok sayıda hükümdar, alim, velf ve diğer bir çok büyük
şahsiyetler görülmektedir. Vefatının üzerinden on dört asır kadar bir
zaman geçmiş ve bu arada, ilim inanılmaz gelişmeler kaydetmiş ve
hayatımızın şart ve durumları, anlayışları bile derin değişikiere uğ
rr;ımış. q{cluğu günümüzde, acaba niçin Muhammed (Aleyhi 's-Saldtu
; y~),~$e!tjm)}t:ı.~qj?çıtını tetkfk ediyoruz? Bir Müslüman için bu sudlin
basiltir:'J:t(Jyatta, o rehberiri (RasUlullah) gösterdiği yol takip

' ceviibz
22

Hamlduilah bu meictl.ıpiarctıln önemli olan altı tanesini ayrı bir kitap halinde incelemiştir. Biz, o kitabı da kısaca bu çalışmada tanıttık.
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edilmezse Müslüman olunamaz".
Eserlerinin genel özelliklerinden bahsederken de belirttiğimiz
üzere Müslüman halk yığınlarını ve hedef kitlesini dikkate alan yazar,
Hz. Peygamber'in vasıfları ve gerçekleştirmiş olduğu şeyin büyüklüğü, getirdiği ilahi öğreti, din ve vahiy olgusu hakkında "Henüz Peygamber 'in hayat hikayesinin teferruatını (Sire) bilmeyen bir kimse için
evvela şu gerçekleri göstermek faydalı olacaktır: Onun öğrettiği şey
ler, bizzat kendisinin nezareti altında kaleme alınmış ve daha sonraki .
nesiller için tamamen itimada şayan bir şekilde muhafaza edilmiştir.
Çeşitli büyük dinleri insanlara tebliğ edip anlatan diğer peygamberler
arasında Muhammed (sav.), Allah 'tan zaman zaman almış olduğu
vahiyleri ve diğer ilahi emirleri sadece etrafındaki insanlara tebliğ
etmek ve aniatmakla değil ve fakat aynı zamanda bunları ktitiplerine
yazıyla tespit ettirmek ve kendisine iman edip bağlanan sahabe arasında dağıtabilmesi için bunları çağaltmak şeklinde tedbirler almakla
temayüz eder. Bu öğreti/ip anlatılanların muhafazası, aynı vahiy metin/erinin ibadet esnasında okunması şeklinde, Müslümanların dini bir
vazifesi haline getirilerek sağlanmıştır. Bu durumda ilahi menşe/i
tiyetlerin ezberlenmesi mecbUriyeti doğuyordu. Bu vahiylerin, yani
Kur 'an 'ı Kerim 'in yazılı nüshalarını meydana getirecek surette ve
aynı zamanda bunların baştan sona ezberlenmesi şeklindeki bu tatbikat Icesilmeksizin sürdürüldü; yazıyla tespit ve ezber, bu iki usul, ilahi
tebliğin vahyedildiği asıl dilde ve dosdoğru bir biçimde, diğer nesillere aktarılabilmesi için birbirlerini tamamlayacak bir biçimde devam
ettirildi. Kur 'an 'ı Kerim 'in bu metni, Tevrat ve İncil 'in ikisi bir arada
teşkil ettiğinden daha hacimlidir. O halde, insan hayatının her alanı
için bunun çok sayıda emirler ve talimatlar ihtiva etmesine şaşmama
lıyız.

Muhammed (sav.), Allah 'ın Elçisi olma şerefini inhisarında budair bir beyanda bulunmamış, aksine kendisinden evvel
Allah 'ın bütün milletiere benzer Resuller gönderdiğini ifade etmiştir.
Adem, Nuh, İbrahim, Musa, Dtivud, İsa gibi bunlardan bazılarının
adlarını vermiş ve isimlerini zikretmediği daha bir çoklarının gelip
geçmiş bulunduğunu ifade etmiştir. Onun söylediği şey, bunların fonksiyonunun, ezeli ve ebedi gerçeğin yeniden inşası ile daha eski peygamberler tarafindan insanlara tebliğ edilip öğretiimiş ve fakatAdem
ile Havva 'nın soyundan gelenlerin üzücü tarihlerinde yer alan harpler
ve inkılaplar sonucu bozulup kaybolmuş bütün şeylerin yeniden ihya
edilip canlandırılması olduğudur. Muhammed (sav.), bizzat onun getirdiği ilahi tebliğin, kendisinden sonra Allah 'ın yeni bir peygamber
lundurduğuna
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göndermesine ihtiyaç duymayacağı bir şekilde el değmemiş ve bozulmamış olarak kalacağına dair inanış üzerinde ısrarla durmuştur.
Gerçekten de, bugün Kur'an-ı Kerim ile onun sahfh Hadis 'lerini içine
alan kitaplar, kendi aslf dili ile aynen elimiz altında bulunmaktadır.
İlahi tebliğe başlamasının ilk gününden itibaren Muhammed

(sav.), bütün dünyaya hitap ediyordu; kendisini hiç bir şekilde sadece
bir milletle yahut her hangi bir belli asırla sınırlandırmıyordu; ırk ve
sınıf farklılıklarını tanımıyordu. İslam açısından, insanların mutlak
eşitliği ve ancak gönülden gelerek yaptığı işler dolayısıyla takva bakımından bazı fert/erin üstün olabileceği, köklü bir kaidedir.
'Mutlak kötü insan ' gibi 'mutlak iyi insan ', beşer topluluğunda
ancak nadir istisnalardır ve ekseriyet, 'vasat insan ' tabakasına toplanmıştır. Muhammed (sav.), kendisini, insanlar arasındaki 'melek'
tabiatlılarla sınırlandırmamıştır: Onun tebliği esas itibarıyla insanların büyük eleseriyelini teşkil eden vasat, ortalama insana hitap etmektedir. Kur'an'daki bir dyette yer alan ifadeye görel3 insanın peşinde
koşacağı asıl şey '... Bu dünyada ve ahirette iyilik, güzellik. .. ' olmalı
dır.

İnsanlık tarihinde, büyük hükümdar/ar, büyük fatih/er, büyük
reformcu/ar, büyük veliler vs. eksik olmamıştır; fakat ekseriya bunların her biri, kendilerine has alanlarda bir değer sahibi olmuşlardır.
Bütün bu çeşitli vas~fların bir arada, tek bir insanda toplanması, işte
bu Muhammed (sav.) 'da görülür, sadece pek nadir bir olay değil,
fakat aynı zamanda onun öğrettik/erine inanmış kimseler tarafindan
kendi hayatlarında da yaşanabilme imkanına sahip bir öğretim olayı
teşkil eder. Bunun yönü ise, hayat olayları içinde dengelenmiş tir.

Reformculuk vasJim belirtmek bakımından Muhammed (sav.) 'm
her zaman için güçlü kuvvetli bir din olan ve kayıpları ise, gün başına
düşen ortalama kazançlarıyla mukayese edildiğinde hemen hemen bir
• hiç tutan günümüz dünyasının ileri gelen büyük dinlerinden İslam
dininin muallimi ve mübelliği olduğunu söylemek yeterlidir. Allah 'ın
sevgili bir kulu ve sahip kılındığı doktrinleri yaşayan, gerçekleştiren
bir kimse olması vasfz bakımından görüyoruz ki, onun hayatı kusursuzluk ve tam bir masumiyet içindedir. Sosyal bir teşkilalçı olarak tam
bir karışıklık ve vuruşma hali yaşayan bir ülkede o, bir hiç ile işe baş
lamış ve on sene içinde Irak ve Filistin 'in güney bölgeleri de dahil
bütün Arap Yarımadasının tamamını kapsayan alanda üç milyon ki-

23

Bakara: 2/20 ı.
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lometrekareden fazla bir devlet kurma sonucuna ulaşmıştır...
Muhammed (sav.) kendisini, Mü 'minlere tatbikini emrettiği kaidelerin
üstünde asla görmemiştir. Tamamen aksine o, namaz kılmış, oruç
tutmuş ve etrafindaki sahabllerine verilmesini emrettiği zekat miktarı
nı çok aşan nisbetlerde tasadduktiı bulunmuştur. ... O, ister harp zamanında olsun, ister sulh, düşmaniarına karşı dosdoğru ve hatta merhametli, yumuşak davranmış tır.
Öğrettiği şeylere gelince o, insan hayatının bütün görünüş
leriyle ilgilenmiştir: İnanışlar, ruhi-manevi alan, ahlak, iktisat, siyaset, hülasa ister ferdi veya ·toplumsal, ruhi veya dünyevi olsun, her
alanda kaideler getirmiştir. Bütün bunların da ötesinde, ayrıca kendi
şahsında en güzel örneği de bize bırakmıştır. İşte bütün bu durumlar
karşısında, hüküm vermeden önce, onun hayatını tetkik etmemiz gerekmektedir " 24, diyerek, İslil.m Peygamber'inin hayatını niçin araştır
mak gerektiğini, öz bir şekilde ortaya koymuştur.
Hamidullah'ın

bu eseri, Hz. Peygamber (sav.)'in siresiyle ilgili
günümüzde yazılan ilmi eserler standardındadır. İşiediği konularla
ilgili verdiği bilgileri hep ilk kaynaklardan almaya özen göstermiş ve
bunu dipnotlar halinde kitabında belirtmiştir2 • Kur' fuı, Hadis, Şiir
dahil tarihe malzeme sağlayan ulaşabildiği her türlü kaynaktan yararlanmıştır26 .
5

Eser hakkında son olarak şunu ifade edelim ki, ülkemizde ve İs
lam aleminde konuya dair yazılan eserler içerisinde mümtaz bir yere
sahiptir. Konuları derli toplu, İslam'ı hiç bilmeyen insanların idraklerine sunan bir üslupla kaleme alınmıştır. Gerek Hz. Peygamber dönemi araştırmacıları, gerekse onun hayatını örnek ittihaz etmek isteyen
Müslümanlar için ve gerekse onun hayatı hakkında bilgi sahibi olmale
isteyen her türden insanın ilgisini çekecek, onlara doğru ve sağlam
bilgi verecek nitelikte bir eserdir. Ayrıca yazarın, yukarıda da ifade
ettiğimiz üzere eserini, Rasülullah' ın hayatını spesifik bir biçimde
tetkik ve 'Siretu'n-Nebi' üzerinde Fransızca yeni bir kitap te' lif etme
gayesini güderek yazmadığını; asıl hedefinin, diğer çalışmaları için
eksikliklerini tamamlamak ve kendi şahsi hayatmda lüzumlu bilgileri geliştirmek olduğunu belirtmesi, bu alanda ve İslami ilimierin çeşitli

24
25

26

Hamidullah, İsiilm Peygamberi, s.3-1.
Bu hususu kendisi şöyle ifade eder: "Her hal ü karda biz, istifade ettiğimiz kaynakları, kitabımızın sayfa diplerinde notlar halinde vermiş bulunuyoruz". Bkz:
Hamidullah, age., s. I L
Hamldullah, age., s. 8-11.
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kollarında çalışan

akademisyenlere, çalışmalarının amacı açısından da
önemli bir hatırlatınada bulunmaktadır: "Gerçekten de Kur 'dn-ı Ke.,rfm 'de yer alan bir dyette, Rasitlullah 'zn hayatında her bir Müslüman
için izinden yürünecek 'en iyi bir örnek' bulunduğu bize ifade edi/mektedir"27.

2. Mecmuatu'I-Vesaiki's-Siyasiyye li'I-Ahdi'n-Nebevi ve'IHilafeti'r-R.aşide

Bilimsel tarih çalışmalarının malzemesini geçmişe ait hc;;ı Luı ii.ı
belge oluşturmaktadır. Her dönemin tarihini de, ancak o döneme ait
belgeler en iyi yansıtırlar. "el-Vesaiku's-Siyasiyye", Muhammed
Hamidullah'ın bitmez tükenınez çabaları sonucunda oluşan ve gelişen,
Hz. Peygamber ve Hulefiii Riişidin dönemi idari-siyası belgelerini
ihtiva eden ve ait olduğu dönemleri en iyi aydınlatan gerçekten paha
biçilmez belge hazineleri değerinde bir eserdiı-2 8 .
Haınidullah, eserinin birinci basımının önsözüııde bu belgeleri
ve taşıdıkları önemi veclz bir şekilde açıklamıştır. Hz. Peygaınber
dönemi, dünyanın siyasi, dini, ekonomik ve öteki alaıılarla ilgili tarihinde önemli sonuçları bulunan bir dönemdir. Her haııgi bir çağdaki
siyasi durumun, ancak bu dönemle ilgili -tarihi gerçeklerin en önemli
kaynaklarından olan- resmi belgelere baş vurulmak suretiyle anlaşıl
ması mümkün olduğuna göre, Hz. Peygaınber dönemini de, doğru bir
biçimde anlayabilmek için onun dönemiyle ılgiii belgelerin bir araya
getirilmesi zorunludur.

Mekke Kureyşlileri'nin İslam'dan önce kent siyaseti konusunda
bir deneyimi olmadığını belirten Hamidullah, yazılı siyasi örgütlenmelerini mümkün kılacak biçimde, medeniyet ve kültür sahibi bir
hükümet sancağı altında toplanma şansları da olmadığını ifade etmektedir. "Onların kendileriyle komşu kabileler arasında bazı sözleşme ve
anlaşmaları yazmış olmalarını inkar etmiyoruz. Ancak bunlar çok
sınırlı sayıdadır. İs/dm zuhur edince, Arap yarımadasında yayılmış
bulunan güçler, bir tek merkezde toplandı. Düzene ve örgütlü bir idareye sahip devlet kuruldu, bu devlet ile -Fdris (Sasaniler), Bizans 'ta
(Bizans/Rum) ve sömürgeleri gibi- komşu memleketler arasmda siyasi
ilişkiler kuruldu. Bu devletin kuruluşunun üstünden henüz on yıl geçmeden, Acem (İran), Irak, Suriye, Filistin, Mısır ve öteki ülkelere hageniş
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şat

oldu. Bu durum, bu siyasi

ilişkileri

dile getiren

'yazılar'

{kütüb)

yazılmasını gerektirdi. İşte bu yazılar, bu haberlerin bir dönüşümünü

bize yansıtan belgelerdir".
Sözlü rivayetin, İslam'ın ilk dönemlerinde dayanılan biricik temel olmadığı bugün artık iyice gün yüzüne çıkmış bulunmaktadır.
Çünkü Müslümanlara, kul (insan) hakkı bulunan her belgeyi yazınala
rı ve tanık tutmaları emredilmiştir: "Bu, Allah katında en doğru, şahit
lik için en sağlam ve şüphelenmemizden en uzak olan durumdurm 9 •
İşte bu yüzden Hz. Peygamber, kabile ve meliklerle yaptığı mektuplaşmaların yanısıra, bütün ittifakları ve anlaşmaları yazdırdı. Hatta,
Mü'minlerin Bıniri Hz. Ömer'in yanında bir sandık dolusu antlaşma
ve belge olduğu, ancak bu belgelerin Hicretin 82. Yılındaki
"Cemacim" olayında divan yangını sırasında yandığı rivayet edilmektedir. Bu yangından kurtulanlar, zamanın acımasızlığına ve Tatar saldırılarına maruz kalmıştır.
Hamidullah'ın bu önemli ve şimdiden İslam klasikleri arasına
girmeyi hak etmiş eserinde yer alan belgelerle ilgili değerlendirme
lerini önemli gördüğümüz için uzun bir alıntı ile veriyoruz: "Gerçekten de, bu belgelerin yalnızca iki veya üç tanesinin aslı bize gelebilmiştir. Bunların ilki, Hz. Peygamber 'in Mukavkıs 'a mektubudur (Bkz.
49 no 'lu belge). Bunu, Fransız Müsteşrik Barthelemy, Mısır 'daki
Ahmim yakınındaki bir kilisede bulmuştur. İkincisi, Hz. Peygamber 'in
el-Münzir b. Sava 'ya yazdığı mektubtur (Bkz. 57 no 'lu belge); bunun
bir fotoğrafını Alman müsteşrik Fleischer yayınladı. Üçüncüsü, Hz.
Peygamber 'in Necaşf'ye yazdığı (Bkz: 21 no 'lu belge) ve İngiliz müsteşrik Denlop 'un yayınlamaya niyetlendiği mektuptur. İlk iki as/ın
sıhhatini Hindistan 'da 1936 yılı Haziran ayında yayınlanan 'Mecellei Osmaniyye 'de araştırdık. Ayrıca, İngilizce 'İslamic Culture' dergisinde de bir makale yaymZadık (Haydarabad, 1939, October/Ekim
ayı). Bunlar için, okuyucuyu bu derlernede eklenen fotokopilere bakabilir. Belgelerin çoğunun aslı kaybolmuş olmakla birlikte, hadis
ravileri ve tarihçi/er, bu der/emeye eklenen 'Kaynaklar Listesi' nden
anlaşılacağı üzere uygun bir bölümü bize korumuştur. Açıktır ki bu
belgelere duyulan ilgi eskidir. Raviler ve yazarlar, çoğu kez falan
mektubu/yazıyı kendisine yazılanfilan ailedeki aslından naklettiklerini
belirtir. Sanıyorum ki, bu konuyu özel olarak ilk ele alan Hicretin
üçüncü yüz yılında Hint'li göçmen Ebu Ca'fer ed-Deybulf'nin ortaya
koyduğu 'Amr b. Hazm' mecmuasıdır. Bu mecmua elden ele çok do-
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laşmakla birlikte örneğin, bu belgelerin İbn Sa'd'ın Tabaktit'ındaki
rivayetinde bulunan bazı kapalı yönlerinin açıklanması gerekir.
İmam ez-Zührf'nin (ö: 124/742) sağlığındayaygın bir kitap daha vardır. Bunu, Yezid b. Ebf Habib el-Mısrz, ülkesinin güvenilir kişi
leriyle İbn Şihab ez-Zührf ye göndermiş!i. Zührf bu yazıyı tanımış ve
inkar etmiştir. Ancak ne bu kitap, ne el-Heysem b. Adf'nin, ne de
Medainf'nin eserleri bize gelmiştir. Bu sonuncunun 'Rusulu'n-Nebf'
kitabını, İbn Hacer, İsabe 'de (2/205, 264, 864, 3/1018) belirtir.
Müsteşrikler

ile

bazı doğulular

da bu belgeler/e bir nebze ilgi-

lenmiştir. İbn Sa'd'ın Tabakat'ı tam olarak yayınianmadan önce Al-

man müsteşrik Welhausen, Hz. Peygamber 'in mektuplarını ve ona
gelen heyetleri içeren iki bölümünü Almanca ya çevirerek ve açıkla
malar ekleyerek yayınlamış, ayrıca Hz. Peygamber 'in Muhacirler,
Ensar ve Yahudiler arasında yazdığı ahdi (anayasa) özel biçimde
incelemiş tir.
Ayrıca Avrupalıların yazdıkları İs/Cim tarihi kitaplarında da, bu
belgelerden bazılarının çevirisini veya hatırlatma yaptıklarını görüyoruz. Sprenger Almanca Siyer-i Nebf'sinde veya Caetani'nin Annali
del!' Islam adlı eserinde ve başkalarında olduğu gibi, Caetani, Hz.
Peygamber 'in hükümdar/ara gönderdiği mektupları özel biçimde araştırmıştır. Bunun dışında 'Kaynaklar' kısmında ismi verilen Batı
dillerindeki başka kitaplar da vardır.

Hintçe iki kitap yaygındu.3°. Yazarları, Hz. Peygamber 'in belgelerini alfabetik veya tarihi sırayla toplamaleta ve Hintçe ye çevirmekte
büyük çaba harcamıştır. Pek çok gerekli şeyi bırakmış/arsa da, öncelik erdemine sahiptirler.
Hz. Peygamber ve Hulefa-i

Raşidfn

dönemine ait olarak topla-

dığım belgelerin Fransızca ya çevirisini yayın/adım. Buna tarihi değerleriyle ve bu çağdaki siyasi durumları anlamak için çıkarılabilecek

sonuçlarla ilgili uzun bir araştırma ekledim. Bununla, 1935 'te Paris
Üniversitesi 'nden "doktora" payesini aldım. Şimdi, daha sonra bulduğum metinleri ekleyerek, bu belgelerin asıl (özgün) metinlerini yayınlıyorum. Bunun için, iki derlemenin metin numaraları birbirinin
aynı değildir.

Derlemeyi, iki bölüme ayırdık: Birinci bölüm, Hz. Peygamber
dönemiyle ilgili belgeleri içerirken, ikinci bölüm Helefa-i Raşidfn
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dönemine ait olanları kapsar. Sonra her ikisini de
durumlar açısından çeşitli alt bölümlere ayırdık.

coğrafi

veya siyasi

Hz. Peygamber 'in Hicret 'ten önceki dönemi hazırlık ve tecrübe
dönemiydi. Mekke 'de ki İslam topluluğunun o sırada bir devlet olduğunu söylemek doğru değildir, çünkü siycısi ~ir varlığı idari bir örgütü
yoktu. İslam devletinin temelini atan daha sonra büyük etkisi bulunacak olan iki Akabe bey 'ati dışında dış siyaset adı verilecek bir duruma
bu dönemde rastlanmaz. Şu kadar var ki, bu bey'afler bir kağıda yazılmadılar, gizlice yapıldı/ar. Bu iki bey 'at Müslümanların Medine
halkıyla ilgileri konusundadır, amaçları Hicret ve (1) numaralı belgede vereceğimiz anayasanın belirlenmesidir.
Hz. Peygamber Medine ye hicret edince, burada bir kaç Yahudi
kabilesi buldu, onlarla anlaşma yaptı. Bir federasyon devletine girdiler, başkan Hz. Muhammed idi. Hem Medine 'deki hem de Hayber,
Teyma ve başka yerdeki Yahudilerle ilgili belgeleri, aralarındaki güçlü bağlar dolayısıyla, hep aynı yerde verdik.
Mekke Müslümanlarının hicreti ve Medine 'de İslam devletinin
Müslümanlar ile Kureyş arasındaki ilişkilerin bozulmasına
yol açtı. Aralarında savaşlar çıktı; Bedir, Uhud, Hendek, Hudeybiye
ve Mekke 'nin Fethi olayları meydana geldi. Bu durumlarla ilgili belgeleri özel bir bölümde topladık
kurulması,

Müslümanların Rum (Bizans), Fars (Sasani) ve onların yönetimi altındaki Habeşistan, Gassanfler, Bahreyn halkı ve Umman, Yemen, Necran, Hadramevt, Mehra ve ötekiler/e ilişkiler ancak
Hudeybiye 'den sonra başladı. Bunları iki bölümde verdik.

Bilindiği

gibi Rum (Bizans)

imparatorluğunu

ve Fars (Sasani)

Kisrası 'nı Hz. Peygamber İslam 'a davet edince, karşı çıktılar ve bu
çağrıyı reddettiler. Hz. Peygamber .doğrudan bu iki büyük yöneticinin
yönetimi altındaki hükümdar (mu!Uk) ve emir/ere (umera) mektup
yazdı. Bunların bir bölümü çağrıya cevap verdi, bir bölümü ise, yüz
çevirdi ve yok oldu.

Arap kabileleriyle ilgili bölümü inceleyen/er, Hz. Peygamber 'in
hedefinin, onlar ile Kureyş 'in arasını açmak, Mekke yi İslam 'ı kabul
etmiş veya Müslümanlarla anlaşma yapmış kabileler/e kuşatmış oldu. ğunu görecektir. Hz. Peygamber 'in hicretten sonra yaptığı siyasi eylem Medine ile Cuheyne, Damra ve Gıfar gibi sahil boyu arasında
oturan kabileler/e antlaşmaydı. Bu kabile/erin yurt/arı, Kureyş 'in yaz
aylarında Suriye ve Mısır yolculuk güzergahlarındaydı. Hz. Peygamber bu güzergahı kapattı. Kendisine bu kabilelerden müttefikleri yar-
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dım etti. Ayrıca Hz. Peygamber Mekke çevresinde oturan Huzaa,
Eslem ve başka kabileler/e de anlaşma yaptı. Kureyş sıkıştı, Müslümanlarla savaştı, kırıldı ve sonunda boyun eğdi. Bu kabileler/e ilgili
bütün belgeleri, bu sıraya göre birleştirdik Daha sonra Hz. Peygamber'in Yemen ve Yername riddeti (dinden dönüş) sırasında valilerine
gönderdiği yazılarını verdik. Bunlara aynı dönemle ilgili Ebu Bekir 'in
yazdığı belgeleri ekledik.

Hz. Peygamber Hicretin onuncu yılı sonunda 'Veda Haccı 'nı
Arafat 'ta, Cebelu 'r-Ra/:ımet 'te meşhur hutbesini okudu. Bu
hutbede, Müslümanların haklarını ve temel görevleri açıkladı. Önemli
olup da açıklamadığı hiç bir şey bırakmadı. Müslümanlar 'a Allah 'ın
şu buyruğunu müjdeledi: 'Bugün size dininizi tamam/adım, size olan
nimetimi de tamam/adım. Din olarak ta size İslam 'ı seçtim' '31• Bu çok
önemli ve anlamlı hutbeyi Hz. Peygamber 'le ilgili dönemin sonuna
ekledik.

yapınca

İkinci kısım, Hulefa-i Raşidin dönemidir. Bu dönemle ilgili belgeleri, iki bölümde topladık. Birinci bölüm Bizans, ikinci bölüm Fars
devletiyle ilgilidir. Okuyucu Vakıdi ile Ezdi'ninfetihlerle ilgili olarak
zikrettiği pek çok belgeden yoksun kalacaksa da, doğrudan konumuzia
ilgili olmadığı için onları terkettik. Hulefa-i Raşidin dönemini, tamamen maksadı tamamlamak ve açıklamak için zikrettik. Ayrıca güvenilir kitaplarda bulamadıklarımızı da almadık. Belki de böylece bizden
sonra bu konuyla ilgilenecek olanların yükünü hafifZetmiş olduk.
Kitabın

sonunda bir ek olarak, Hz. Peygamber 'e nisbet edilen
bazı yazıları naklettik Hıristiyan/ara, Mecusilere ait ahid/eri gibi.
Bunların benzeri çoktur, neredeyse hiç biri sahih değildir. Zikrettiklerimizi, tamamen uydurma ve kurgulamanın bir örneği olarak verdik. "32
Hamidullah, "Buradaki amacımız, belgelerin ayrıntılı bir eleş
tirisini ve onların tarihi değerlerini sunmak değil, bilakis bu derlernemizi okuyacak/ara, onların değefierini gerçek anlamda bilmelerine
yardım edecek bazı noktaları sunmakla yetiniyoruz "33 diyerek, eseri
· yazmadaki asıl amacını kısaca belirtmiştir.
Yazar, hemen önsözden sonra,

31
32

33

"Çeşitli

Riwiyetler"

başlığı

al-

Mllide: 5/3.
Hamidullah, Mecmilatu'l-Veslliku's-Siylisiyye li'/- Ahdi'n-Nebev'i ve'l-Hilllfeti'r-Riişide, V. Basım, Dfuu'n-Nefllis, Beyrfit 1405/1985, s. 23-28.
Haınidullah, el-Veslliku's-Siylisiyye, s. 28-29.
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tında,

bugün bilimsel çalışmalarda genellikle bulunan "Kaynaklar ve
bahsi diyebileceğimiz kısımda, belgelerin yer aldığı
kaynaklar ve rivayetlerle ilgili olarak "Hz. Peygamber dönemi belgeleriyle ilgili en önemli kaynağımız, İbn Sa 'd'ın Tabakat adlı eseridir.
Hulefai Raşidfn döneminin anlaşmalarını ve yazılarını, özellikle
Taberi 'nin Tarih 'inde ve Belazürf 'nin Futuhu '!-Buldan 'ında buluyoruz. Şu kadar var ki, Taberi'nin Tarih 'i değerli bir te 'lif olmakla birlikte, bazı eleştiriye açık ve güvenilmez rivayetleri de verir, bit derlemenin 21., 98. ve diğer belgelerinin gösterdiği gibi. İbn Sa'd'ın
Tabakat 'nda yazar, mümkün olduğunca malzeme toplamaya çalışmış
tır, eleştiri ve süzmeyle ilgilenmemiştir. Ebu Ubeyd el-Kasım b.
Sellam 'ın el-Emval 'i ise, en iyi kaynaklarımızdandır. Ne var ki, okuyucunun ilk belgede göreceği gibi, bazen söz arasında bir-iki cümleyi
terk eder. Ebu Yusuf'un Kitabu 'l-Harac 'ı ile İbn Hişam 'ın Sire 'si, en
eski, en ihtiyatlı ve en güvenilir kaynaklarımızdır.
Araştırmalar"

Bu derlemede, genel olarak kaynakların tarihen en eski rivayetini ve lafzi, tertibi ve öteki farklılıkların hepsini de dikkate alarak her
belgeyi vermeye çalıştık. Dikkatle inceleyen/er, bu farklılıkların çoğu
nun, rivayetin aniamca veya 'fa' ve 'vav 'gibi bir bağ/aç yerine, başka
bir bağiacı kullanmaktan olduğunu görecektir. Bu gibi farklılıkların
önemli sonuç doğurduğu durumlar pek azdır. Bu belgelerde bazı kelimelerin önce veya sonra verilmesi gibi sıra değişikliği de görüyoruz.
Pek çok belgenin tam olarak, ancak bazı kaynaklarda zileredildiğini belirtmeliyiz. Öte/d kaynaklar, bunların bir kısmını zikretmekte

veya içerdiği hükümlere işaret etmekle yetinir. Her belgeden önce,
belgenin geçtiği kaynakları verdik. 'Krş ' (karşılaştırznız) sözcüğüyle
metnin tam olarak verilmediği kaynaklara işaret ettik, "34 diyerek, bir
nevi çalışmasının güvenirliği ve bilimselliğini değerlendirme ve eleş
tirme imkanı vermektedir.
"Belgelerin Dili" başlığı altında ise, yaşayan her dilin, her çağ
da belirginleşen bir özellik kazandığını belirten Hamidullah, bu siyasiidari belgelerin çağdaşı Arap dilinin en sağlam kanıtının, yazım biçiminde bile her türlü uydurma ve tahriften korunmuş olarale günümüze
kadar gelen Kur'an-ı Kerim olduğunu hatırlatmaktadır. Manaca rivayet olmasaydı, Hz. Peygamber'in sünnetinin de bu türe katılabileceği
ni ifade etmektedir.
Kullanımdan düşmüş

34

Hamldullah, age., s. 29.

veya

anlamı değişmiş bazı

sözcükleri
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gördüğünde,

bu sözcükleri içeren belgelerin doğruluğunu kabule eği
lim göstermektedir. Sözgelimi 'hak' sözcüğünün, (90 numaralı belgede) 'sıhhat' ya da 'insanın hak ettiği' anlamı yerine, 'zekat' anlamında
kullanıldığını, aynı şekilde 'kitab' sözcüğünün de (ı numaralı belgede) 'tasnif veya 'yazılan' yerine, 'farz' anlamında kullanıldığını belirtmektedir.
Öte yandan, az kullanılan veya eski sözcük içeren her yazının
sahih olması gerekmediğine de işaret eden yazar, Arap edebiyatı tarihinde, az kullanılan (garib) sözcükleri bilmekle övünmek için 'dilcilik
taslayanların' garib ve kural dışı (şaz) sözcükler kullanılan cümleler
uydurduklarına dikkat çekmektedir.
O'na göre, o çağdaki Arap inşa, cümle kurma ve kompozisyon
biçimi selisti, fasihti, özlüydü (cami'), kısaydı (mani), uzatma ve zorlamadan uzaktı. Bunun için, bu çağa nispet edilen bazı yazışmalarda
gereksiz söz sanatları görülürse, sılılıatİ konusundaki şüphe artar. Örneğin, Yakidi'nin naklettiği biçimiyle Mukavkıs'la yapılan yazışma
metinleri (5ı ve 52 numaralı belgeler) ile 9ı numaralı belgenin ilk
bölümü böyledir. Bunun aksine RasiUullah'ın Medine halkına ahdini,
Eyle ve Taif anlaşmalarını içeren belgelerin (3 ı ve ı 8 ı numaralı belgelerin) asil bir Arapça üslfibunda oluşu, sılılıatine inanmaya yöneiten
bir durumdur 5• Belgelerin sılılıatİnİ tespit etmede Arapça'nın
vokabülarizasyonunu (çağlara göre kelimelerinin anlamlarının deği
şiklik arz etmesini) bilmenin önemine işaret eden yazar, yanısıra dilin
belgelerin sılılıatİnİ belirlemede önemli, fakat yeterli olmadığını da
vurgulamaktadır. Hamidullah'ın burada, çağımızdaki tarih anlayışının
gereklerine uyarak, tarih ilminin faydalandığı bilimlerden olan "Etnolojim6nin alt kolu durumundaki "Filoloji"yi yardıma çağırdığını görüyoruz.

"Uydurma ve Sıhhatin Ölçüsü" başlığı altında ise, belgelerin
genel bir takım izahlarda bulunmaktadır: "Genel
olarak sanıyoruz ki, Hz. Peygamber 'in Müslüman olan ya da bağlılık
belirten kabUelere yazdığı ve yalnızca dini görevlerin yapılması isteğini içeren mektuplar sahihtir. Çünkü uydurma olabilecek hiç bir unsur yoktur. Zira kimsenin bunları uydurmaya ihtiyacı yoktur. Bu gibi
yazıların bazısı bir kabflenin ötekine karşı övünmesi için uydurulmuş
sıhhati hakkında
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Hamidullah, age., s. 30.
Bu konuda bkz: Kütük:oğlu, Mübahat S., Tarih Araştırmalannda Usa/, İst. 1994,
s. ll; Halkın, Leon-E., Tarih Tenkitlinin Unsur/an, (tre. Bahaeddin Yediyıldız),
TTK. yay., Ankara 1989, s.35-38.
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olsa, böyle bir uydurma onların üslii.bunda etkisini gösterirdi. Ancak
bu belgeler, yalnızca eman (güven) vermeyi ve farzların yerine getirilmesini içerir. Görevleri değil, yalnızca hakları içeren veya Hz. Peygamber döneminde olmayan şeyler bulunan belgeleri uydurma sayı
yoruz. Hz. Peygamber'in Hıristiyan/ara, Yahudilere ve Medtsilere
yazdığı iddiaedilen bazı ahid/er gibi"31 •
ve onların içerdiği belgelere, modern tametoduyla bakan Haınidullah, belki ihtiyatsız bazı
tarihçiterin de, tarihte zikredilenlere uygun biçimde bazı belgeler uydurmuş olabileceğini vurgulaınakta ve buna şu örneği vermektedir:
"Eski kitaplarda, Hz. Peygamber 'in Necaşf ile, kendisini Ümmü
Habfb 'le evlendirmesi ve Müslüman göçmenleri Medfne )1e geri göndermesi için yazıştığını görüyoruz. Bu iki mektubun metin/erini, geç
dönem eserlerinde buluyoruz. Bu durum da bizi, bu iki belgenin (2425 numaralı belgeler) uydurma olduğuna inandırır". Yazar, bunun
ötesinde uzun belgelerin tahrife daha elverişli olduğunu söyler. Çünkü
rivayette temel duyınaktır. Bunun için, daha uzun ınetinlerin, daha
fazla farklılıklar taşıması mümkündür. Farklılık yanlış okuma ile ilgili
de olabilir. Nitekim bunu 72 numaralı belgede, bütün yazma nüshaların 'el-Ekber b. Abdilkays'ın adını vermekte birleştiğiyle örnekleyen
yazar, "Bunun adını ise Enstib ya da Rica! (Biyografi) kitaplarında
görmüyoruz. Belki de bu, Hz. Peygamber'e.gelen Abdülkays heyeti
içinde adı geçen 'L71keyz b. Abdi/kays 'tan bozma olabilirm 8 demektedir. Yanısıra, insanların kendi arzuları ve kötü beklentileri dolayısıyla
asli ınetinlere eklemeler yapmış olabileceklerine de işaret eden
Haınidullah, bunun, bazı durumlarda araştırmacı tarafından açıkça
anlaşılabileceğini, ama bazı durumlarda aslını, eleten ayırmanın zor
olduğunu belirtmektedir.
Tarihi

kaynaklanınıza

rihçiliğin eleştirel

Haınidulllah, eserinin girişinde araştırmasının amacı, metodu,
ve topladığı belgelerin değeri konusunda okuyucuların dikkatine
işte bu hususları arz etmiştir. Yazarın kendi ifadeleriyle, hakkında
bilgi vermeye çalıştığımız bu eserinin bizdeki baskısı, 5. baskıdır.
Yazar, devam eden araştırınaları neticesinde gün ışığına çıkardığı her
yeni belgeyi, yeni baskılarında kitabına eklemiştir. Hatta ''İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Basımın önsözleri" kısmında şöyle demektedir:
"Bu derlemenin ilk basımından beri, Hz. Peygamber dönemi be/gele. rini araştırmaya devam ettik. Onlarca belge bulduk. Daha önceki
planı

37

38

Kitabın "Ekler" böltimtinde, bunlardan örnekler zikredilmiştir. Bkz: Hamidullalı,
el-Vesliiku's-Siylisiyye, s. 549-566.
Hamldullalı, age., s. 31-33.
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verilen belgelerin yeni kaynaklarını elde ettik... Birinci basonra Necaşi'ye yazılan mektubun aslını bulduk... İkinci basımdan sonra ortaya çıkan en önemli olay, Hz. Peygamber 'in
Kisra ya yazdığı mektubun aslının elde edi/işidir... Üçüncü basımdan
sonra ortaya çıkan en önemli durum, Hz. Peygamber 'in Rum/Bizans
büyüğü Hirakl 'e ve Umman yöneticileri Culenda 'nın oğulları Ceyfer
ile Abd'e yazdığı iki mektubun aslının bulunuşudur" • Bundan anlaşı
lan 1405/1985 yılı basırnlı bu tanıttığımız 5. baskı, öncekilere nazaran
pek çok yeni belgeyi ve dolayısıyla gerek Hz. Peygamber, gerekse
Hulefai Raşidin döneminin tarihini aydınlatrnada bir çok yeni malzerneyi içermektedir.
sımdan

39

İçerisinde yer alan belgelerin genel olarak Hz. Peygamber
Dönemi ve Hulefai Raşidin Dönemi idari ve siyasi belgeleri şeklinde
ikiye ayrılan eserin Hz. Peygamber dönemine ait belgeleri, konuları
açısından şöyle bir sınıflamaya tabi tutulabilir: Diplomatik Mektuplar,
Andlaşrnalar, Atama Karamarneleri, İdari Genelge ve Talirnatlar,
Iktanameler, Siyasi-Sosyal Hutbe ve Konuşmalar, Güvence (Ernan)
Yazıları, Alım-Satım Sözleşmeleri, Vakfıyeler, Ganirnet Bölüşüm
Belgeleri, Fidye Belgeleri, Ehl-i Kitab ve Mecfisilere Ahidnarneler/
İmtiyaznarneler.

Hulefai Raşidin Dönemine ait belgeler ise aşağıdaki konuları
içerir: Yeni Antlaşmalar veya Eski Antlaşmaların Yenilenişi, İslam' a
Çağrı, Vali Atarnaları, Görevlerinin Sayımı ve İşleri Yürütürken Uyrnaları Gerekli Esaslar, Arazi, Gelir veya Başlıca Varlıklardan A'talar
(İhsanlar), Ernan (Güven) ve Tavsiye Yazıları, Belirli Kişiler Hakkın
daki Bazı istisnai Durumlar, Değişik Konular: Hz. Peygamber'in
Mektuplarına Cevaplar"0 •

3. Hz. Peygamber'in Altı Orjinal Diplomatik Mektubu

Hz. Peygamber ve Hulefai Raşidin dönemi idari-siyasi belgeleriyle ilgili kapsamlı ve değerli çalışmaları olduğuna işaret ettiğimiz
Hamidullah, bu eserinde "el-Vesaiku 's-Siyasiyye"de ve diğer neşriyat
larında zikretrniş olduğu beJgelerden altı tanesini -ki bunlar hem tarihi
rivayetlerde ve hem de günürnü~de gerek Doğu'da gerekse Batı'da

39
40

Hamidullah, age., s. 21,22,18,1 I.
Hamidullah'ın bu son derece kıymetli eserinin Hz. Peygamber dönemine ait olan
belgeler kısmı, Doç. Dr. Vecdi Akyüz tarafından, "el-Vesliiku's-Siylisiyye-Hz. Peygamber DOneminin Siylisf-İdlir1 Belgeleri" adıyla Türkçe'ye çevrilerek, Kitabevi yayınları arasında basılmıştır.
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meşhur

almış

olan ve tartışılan belgelerdir- deyim yerindeyse mercek altına
ve bu altı belgeyi enine boyuna ve derinliğine incelemiştir.

Bu belgeler, Hz. Peygamber'in Mukavkıs (Mısır meliki)'a, elAhsa valisi el-Münzir'e, Necaşi (Habeşistan kralı)'ye, Herakliyus
(Bizans imparatoru)'a, Kisra (İran hükümdarı)'ya ve Uman meliki
Ceyfer ve Abd'e gönderilen mektuplarıdır.
son eserlerinden biri olan kitap, 1985 yılında
Fransızca olarale Paris'te yayınlanmış, Türkçeye de çevrilmiştir. • .
Eser, adı geçen şahıslara gönderilen mektupların ''paleografik ve tarihi'' incelemesini konu edinmektedir. Hz. Peygamber'in komşu devlet
başkanlarına gönderdiği mektupların son zamanlarda ortaya çıkarılmış
orijinal nüshalarını konu edinmekte, buna ilave olarak, Arap yazısının
çok nefis bir üslupla yazılmış tarihini de kapsamaktadır. Yazar, keşfe
dilen bu orijinal nüshaların betimlemesinin yanı sıra, bunların sahte
olup olmadıklarını da tartışaralc, konuya açıklılc kazandırmaya çalış
M.

Hamidullah'ın

41

maktadır.

Biz yazarın kitap hakkında "Giriş" kısmında verdiği bir takım
önemli bilgileri aktararak, bu eserin kıymeti ve değerine ilişkin tespitleri, yazarın kendi dilinden aktarmak istiyoruz: "Allah 'ın dünyaya
gönderdiği son Resulü 'nün bir mit (efsane) olmaması ve her gün daha
gür ve daha bereketli bir hakikat olarak devam etmesi insanlık için ne
büyük bir saadettir... Bu kitapta onun, çağdaşı olan bazı hükümdar/ara, kendilerine ilahi buyruğu iletmek ve onları İslam 'ı kabule davet
etmek amacı ile gönderdiği altı orijinal mektup ele alınmaktadır".
Bu mektuplar son zamanlarda art arda ve aşağıdaki sıraya göre
1852'de, Mısır'lı el-Mukavkıs'a gönderilen mektubun orijinali, 1863'te, Bahreyn'li Münzir'e gönderilen mektubun oriji!lali, 1940'ta, Habeşistan'lı Necaşi'ye gönderilen mektubun orijinali,
1947'de, Bizans'lı Herakliyus'a gönderilen mektubun orijinali,
1969'da, İran'lı Kisra'ya gönderilen mektubun orijinali, 1980'de,
Uman'lı Ceyfer ve Abd'e gönderilen mektubun orijinali.
keşfedilmişlerdir:

"Bu orijinaller otantik (asıl nüsha) midir? Her araştırmacı
kendi usul ve kriterlerini kullanacaktır. Ancak varocakları sonuçlar,
bu vesfkaların her biriyle ilgili konularda tabfi ki aynı olmayacaktır.
Öte yandan, ilimdeki gelişme bizim, meselenin bazı tezahürlerini de
halletmemize yardım edecektir.
41

Muhammed Hamidullah, Hz. Peygamber'in Altı Orijinal Diplomatik Mektubu,
(tre. Mehmet Yazgan), İst., 1998.
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Hz. Peygamber 'in ortaya çıkarılan mektuplarının fetkiki ile ilgilenen ilk ben değilim. Onun ashabından ve sağlığında İsldm devletinin
yüksek düzeyde memurlarından olan, Ensar 'dan Amr b. Hazm, bu
çalışmaya daha o zamanlar başlamış ve belki de bu alanda ilk olan ve
RasUlullah 'ın 20 kadar mektubundan oluşan bir derleme kaleme almıştı. Bu eser, İbn Tu!un 'un 'İ'lamu 's-Sailin an Kütübi Seyyidi 'lMürselin' adlı kitabının hdşiyesinde günümüze kadar muhafaza edilmiştir... 1928 'de Osmaniye Üniversitesi 'nin iki fakültesinde birden
öğrenci idim: Diniyat (İslam İlahiyatı) ve Hukuk fakültelerinde. Temdyülüm beni daha o zamandan amme hukukuna itiyordu. Edebiyat
fakültesinde mevcut olan Tarihi ve Siyasi Bilimler Öğrenci Derneği,
benim 'Peygamber 'in Diplomatik Mektupları' hakkında bir tebliğ
sunmamı severek kabul etti. Bu konuşma daha sonra gelişerek, benim,
Paris Üniversitesi'ndeki doktora tezim oldu ve iki cilt halinde yayın
landı (Paris 1935). a) Hz. Peygamber ve Hulefai Raşidin devrinde
İslam diplomasisi üzerine vesfkalar. b) İslam diplomasisi hakkında
vesfklardan derleme/er.
Bu çalışmayı, bir kaç yıl sonra, sadece ikinci ciltteki tercüme
Arapça metinleri kapsayan bir üçüncü cilt takip etti: 'elVesaiku's-Siyasiyye fi'l-Ahd (daha sonra li'l-Ahd) 'in-Nebevf ve'lHilafeti 'r-Raşide (Kahire 1942)... Bonn ve Sorbonne 'deki dortora
tezlerimden sonra, konuya duyduğum ilgi hiç te azalmadı... " 42 •
edilmiş

Şüphesiz

Hamidullah, bu mektuplar üzerindeki bütün şüpheleri
giderdiğini iddia etmemektedir. Ancak kitap okununca görülecektir ki,
burada ele aldığı vesikalardan bazılarının sıhhatinden şüphe etmenin
artık yersiz olduğu söylenebilecektir.

4. Makaleler/ İlk İslam Devleti
Bu eser,

Hamidullah'ın çeşitli

zamanlarda yapmış

olduğu

ve ilk

İslam devleti çerçevesinde az bilinen gerçekleri dile getirdiği beş ö-

nemli araştırmasının bir araya getirilmesiyle oluşmuştur. "Hz. Peygamber Zamanında Medine'nin Sosyal Yapısı, İlk Dönem İslam DevIetinin Kuruluş ve Organları, Akdeniz Çevresi Müslümanlarının Tarih
ilmine Katkıları, Orta Çağda Müslümanların Petrol Hakkındaki Bilgileri, Kristof Colomb'dan Önce Müslümanların Amerika Kıtasını Keş
fi" başlıklarını taşıyan ve gerçekten ilginç ve değerli bilgileri içeren bu

42

Daha sonra yazar, konuyla ilgili 18'den fazla bilimsel makale, kitap, tebliğ vb.
Bkz: Hamidullah, age., s. 15-17.

yayınlamıştır.
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makaleler, dilimize kazandırılmıştır

43

Yazar, birinci makalede, Medine'nin İslam'dan hemen önceki
sosyal yapısını ele almakta, coğrafi ve kronolojik çerçevesini çizmektedir. Hamidullah, bir çok kez İsl§.pı'ın beşiği olan bu mübarek beldeyi dolaşıp, görerek incelemesinin verdiği avantajla dün ile bugünü çok
güzel bir şekilde kompoze etmektedir. O dönemlerdeki Medille halkı
nın değişik kesimleri arasındaki iç ilişkileri ve toplumun dışarıyla olan
pasifilişkilerini ele almakta, Medine Araplarının dini durumu hakkın
da bilgi vermektedir. Arkasından sosyal hayata girmekte, çeşitli meslekler, zanaat, ziraat durumlarından ve sulama usullerinden bahsetmektedir. Ticaretin can damarını oluşturan ithalat ve ihracat pazarları
nı, o dönemde kullanılan ölçü ve tartı, para birimleriyle ilgili bilgiler
vererek, adeta o dönemde yaşanan hayatı canlı bir şekilde ortaya
koymaktadır.

İlk İslam Devleti'ni konu alan ikinci makalesinde, "İslô.miyet'in
siyasi birlik olarak mevcudiyeti on dört asrı buluyor. Çok erken bir
devirde Müslüman/ar, dünyanın dört bir tarafina yayılmış/ar, fakat
iktidar birliğini uzun zaman muhafaza edememişleridir. Onlar, gerçekten hatırı sayılacak devletler kurmuş/ardır; her birinin doğumun
dan ölümüne kadar özel tarihleri vardır. Ben burada, bunlardan ilkini
araştırmakla yetiniyorum" diyerek söze başlamakta, Hz. Peygamber
ve ilk üç halife devrini kapsayan bu ilk İslam devletinin menşeini,
gelişimini, Medine'de devletin kuruluşunu ve yıldırım hızıyla yayılı
şını işlerken, İslam devletinin yükselişinin ve çok hızlı yayılışının
sebeplerini izah etmektedir. Burada, yükselişin sebebi iktisadi mesele
mi?, sorusuna, "Kanô.atıma göre ekonomik problemierin -yani Arabistan 'daki sefa/et ve hayat şartlarının yokluğunun- İslamiyet 'in bu çıkı
şına sebep olduğunu düşünmek gülünçtür. Yer yüzünde kara bir sefaZet içinde yaşayan çok sayıda bölgeler ve halklar, mesela sahralarda
yaşayanlar olmuş ve hala da vardır ki, tabialtan hiç bir nasip alamamışlardır. Bunlar, kendi mesut komşu/arına nazaran ne bir din ne de
bir devlet kurabilmişlerdir. Kültürsüz ve gelirsiz olan bu insanlar
tarihte hiç bir zaman Hz. Muhammed'in gerçekleştirdiğinin bir parçasını dahi yapamamış-lardır. Ganfmete olan tamahın ve ihtirasın bu
yükselişe sebep olduğunu düşünmek de aynı derecede gülünçtür. Hz.
Muhammed ve halifeleri muhataplarının mallarını değil kalplerini
istiyorlardı... " diyerek cevap vermektedir. İslam Devleti'nin yükseli-

43

Muhammed Hamidullah, Makaleleri İlk İslam Devleti, (tre. İhsan Süreyya Sır
ma), İst., 1992.
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şinin sebebini komşuların zayıflığı ve iç karışıklığına bağlayanlara da,
"Bizans ve Meddin arasındaki savaşlar, bu yükselişi daha az açıklar.
Şayet ikinci dünya savaşının sonunda Yemen ve Etiyopya aynı anda
savaştan çok yorgun olan Amerika ve Rusya ya harp ilan etmiş olsalardı, onları yenmekte ne kadar şanslı olurlardı? VII Asrın bedevfleri,
Bizans ve Sasanilere karşı bunlardan daha iyi durumda değillerdi.
Hatta tarih bize göstermiştir ki, Bizans ve İranlılar, müşterek düşman
ları olan Müslümanlarla savaşmak için ittifak ediyorlardı. Şüphesiz
Bizanslı/ar ve İranlılar, İslam 'ın doğuşunda, yapılan harpler neticesinde askeri yönden zayıf düşmüŞ/erdi, fakat bir atasözünde de dendiği
gibi, 'FiZ çökmüş olsa bile, ayakta duran koyundan daha yüksektir'.
Arapların dünyanın iki büyük devletinin sahip oldukları silahları elde
etmek için ne mçıddi imkanları ne de bunları imal edecek tabii kaynakları vardı. Bu devirdeki savaşlarda bir Müslüman askerinin, her zaman dört veya daha fazla hasımZa çarpıştığı görüldü" şeklinde cevap
vermektedir.

Yazar, Hz. Peygamber hakkında müsteşriklerce ileri sürülen bir
veya sara gibi) itharnları sağlam delillerle çürütmekte;
onun başarısında samirniyetİn yattığını, getirdiği öğretinin kesinlikle
ne bir efsane ne de arkeologların uydurması olduğunu, zira hayatının
çok iyi bilindiğini ifade etmektedir. Yanısıra İslam'ın başarısında belirleyici olduğuna inandığı kendi mülahazalarını serd etmekte, "Hz.
Peygamber 'in öğretisi bir bütündür ve insan hayatının hiç bir yönünü
ihmal etmemektedir. O, hiç bir zaman 'Allah 'a ait olanı Allah 'a,
Sezar'a ait olanı Sezar'a verin' demez. Bilakis Kur 'an-ı Kerfm 44 Müslümanlara düstur olarak şunu vermekte: 'Ey Rabb 'imiz, bize dünyada
da iyi hal ver, ahirette de iyi hal ver'. Onun için din, siyaset ve ahlak
hepsi aynı derecede endişe konusu olmakta. Böyle geniş bir sentezin
sebebi de aynı şekilde kapsamlı olur" diyerek, İslam'ın bu baş döndürücü yayılış ve yükselişinin sebeplerini maddeler halinde o dönemlerdeki din-iktidar çekişmesinin doğurduğu yönetim karmaşasına, mevcut dinininsanları tatmin etmemesine, Hz. Peygamber'in mütevaziliği
ve Kur'an mesajının netliğine, Araplar'ın idare ve sosyal yaşantı bakımından adeta dünyanın bir minyatürüne benzerneleri sebebiyle aralarındaki anlaşmazlıkları aşıp bir uzlaşmaya götürecek yolun etnik
temele dayanan çözüm yolları olmadığını vurgulayarak Hz. Peygamber' in getirdiği öğretinin milliyetçilik esasından daha başka bir şey
araması lazım geldiğine, bütün kutsal kitaplar içerisinde Kur'an' ın
takım (hastalık

45

44
45

Bakara: 2/201.
Nisa: 4/5.
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insanın yer yüzünde varlığını devam ettirmesinin maddi şeylere. de
önem vererek mümkün olduğunu kabul etmesinin bir istisna teşkil
ettiğine ve psikolojik bir sebep olarak da ne kadar büyük olursa olsunlar hiç bir kralın Allah' ın Resullerinden biri kadar hürmet görmediği
ne vurgu yapmaktadır •
46

Yazar, ilk İslam devletiyle ilgili bir çok hususu çeşitli ilim kol(Hukuk, Hadis, Siyer, Botanik gibi) daha anlaşılır ve ilma edici bir şekilde ortaya koymaktadır. Sünnet'in Müslümanlar için bağlayıcı bir kaynak olduğunu benimsemekle, bu konuda- ·
ki bazı modem yaklaşımlardan ayrıldığı da gözlenmektedir47 •
larındaki donanımıyla

Üçüncü makalede Akdeniz çevresi Müslj.imanların tarih ilmine
katkılarını ele almaktadır. Bumeyanda Araplar'da İslam'dan önce de
tarihin önemli olduğunu delilleriyle ortaya koymaktadır. Müslümanlarda tarih ilminin ve metodolojisinin yerleşmesinde Kur'an'ın payına
değinerek, O'nun Müslümanların düşüncesine devamlılık ve evrensellik kavramını yerleştirdiğini ifade etmektedir ki, bugün insanlık bütünsel ve devamlılık arz eden bir tarih anlayışının önemini yeni yeni
kavramış bulunuyor. Yanısıra modem tarih araştırmalarının bir veeizesi olarak her tarih uzmanının kabili edebileceği tarih metodolojisinin
"tarih şahitlikler/e yazılır" temel kaidesini ilk defa tarih ilmine taşı
yanların Müslümanlar olduklarına işaret etmektedir48 • Müslüman tarihçilerin, özellikle Said el-Endelüsi (ö: 1070) ve İbn Haldun (ö:
1406)'un tarih felsefesine katkılarına işaret etmektedir.
·
Dördüncü makalede yazar, "neft", "Qar" ve "Qatiran" kelimelerinden hareketle Müslümanların, Hz. Peygamber döneminden itibaren
petrolü bildiklerini ve çeşitli durumlarda kullandıklarını tarihi delilleriyle anlatarak, özgün bir araştırmaya daha imza atmaktadır. 49 •
Kitabın

son makalesinde ise, Kristof Colomb'dan önce Müslümanların Amerika kıtasını keşfettiklerine dair iddialarını bir takım
rivayetler ışığında ele almaktadır. Örneğin "Brazil" kelimesinin ne
Avrupa ne de Amerika kökenli olmadığını, bu kelimenin aslen bir
herberi kabilesi olan "Birzala"dan geldiğini savunmaktadır •
0

46
47
48
49
50

Muhammed Hamidullah, Makaleler/ İlk İslam Devleti, s. 36-52.
Hamldu Ilah, age., s. 67.
Hamidullah, age., s. 72-76.
Hamidullah, age., s. 85-90.
Hamidullah, age., s. 94 vd. Hamidullah'ın İslfun tarihi ile ilgili olarak tanıttığımız
bu üç esrinin dışında, kitap ve makale düzeyinde daha bir çok çalışması bulunmaktadır. Bunlardan bir kısmı şunlardır: 1-İsUim'a Giriş: Hamidullah, 20'den
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fazla dile çevrilerek bir çok insanın ihtidasına vesile olan (Sırma, Agm., s. 49.) bu
eserini, İsifull hakkında giderek artan, kesin ve güvenilir bilgi elde edinme ihtiyacına cevap vermek üzere ya.Zdığını belirtmektedir. Müslümanların dini, tarihi, kültürü ve gündelik hayatı bu kitapta özlü ve net bir şekilde sunulmuştur. incelediği
alanın sade bir panoramasını sunmaktan başka gaye gütmeyen bu eser, İsifull düşüncesi konusunda objektif bir bilgi edinmek isteyenlere de yeterli ve gerekli bilgileri sunabilecek niteliktedir. Eseri, İsifull hakkında bilgisi olmayanlara uygun
hazırlanmış bir tür "ilmihal" olarak değerlendirmek te mümkündür. Gerçek İs
lfull'dan haberdar olmayanların çoğunlukta bulunduğu bölgelerde yaşamanın verdiği tecrübeyle yazar, bir çok eserinde tekrar ettiği bilgileri burada da tekrardan
kaçınmamıştır. Çünkü onun hedef kitlesi bellidir. Aslında onun hemen hemen bütün yazılarında böyle bir amaç güttüğü söylenebilir (Muhammed Hamidullah, İs
lllm'a Giriş, (tre. Cemal Aydın), Ankara, 1996). 2-Hz. Peygamber'in Savaşları:
Hamidullah'ın bu eseri, ilk olarak Londra yakınındald Woking şehrinde, her ay
çıkmakta olan "Islamic Review" adlı derginin 1952 yılı Eylül, Aralık ve 1953 yılı
Haziran, Temmuz, Eylül ve Ekim sayılarında tefrika halinde İngilizce neşredil
miştir. 19-53 yılında bazı resim ve haritalarında değişiklikler yapılarak yeniden
yayınlanmıştır. Bazı düzeltmeler ve ilavelerle 1963 yılında bir neşri daha yapıl
mıştır. Türkçe'ye de çevrilen eser (Muhammed Hamidullah, Hazreti Peygamberin Savaşları, tre. Salih Tuğ, Yağmur yay., İst. 1991.), aynı zamanda Farsça'ya
(Rıza, Seyyid Gulfull, Tahran, 1376/1956. "Reslil Ekrem der Meydllnı Cenk" adıyla), Arapça'ya (Sertavi el-Bağdadi tarafından) da tercüme edilmiş ve türundeki
bir çok esere ilham kaynağı olmuştur. Hamidullah bu eserini kaleme alırken sadece kaynaklarda zikredilen bilgilerden bir derleme yapmamış, yanısıra Hz. Peygamber'in savaşlarının cereyan ettiği yerleri defalarca gidip görmüş ve incelemelerde bulunmuştur. Bunu kendisi şöyle ifade etmektedir: "İşte benim tasavvurum.
Bütün bu savaşların cereyan etmiş olduğu bölge veya meydanları bizzat ziyaret ile
klasik tarih kitaplarında toplanmış olan malzemeyi kendi yerlerinde yeni baştan
değerlendirme şeklinde hulasa edilebilir" Hamidullah, age., s. 12. (İkinci Yayın
İçin Önsöz kısmı). Kitabın giriş kısmında verilen genel malumattan sonra ele alı
nan ana konular şunlardır: Bedir savaşı, Uhud savaşı, Hendek savaşı, Mekke'nin
Fethi, Huneyn ve Taif savaşları, Yahudilerle yapılan savaşlar, Hayher'in fethi, Hz.
Peygamber devrinde istihbarat (Haber alma ve casusluk), Hz. Peygamber zamanında denizlerde yapılan savaşlar, Hz. Peygamber zamanında devletin askerlik
teşkilatı. 3-İsUim'ın Doğuşu: İsifull'ın Doğuşu, Hamidullah'ın 1980 yılının Mart
ayında Bahawalpur'daki İslamia Üniversitesi'nde verdiği on iki konferansın içeriğini, anlaşılır ve sade bir dille sunma girişimidir. yazı lı notl ara dahi başvurulma
dan verilen bu konferanslar, zamanımızın en tanınmış İsifull alimlerinden birisinin, İsifull'ın ilk dönemi konusundaki ömür boyu süren tetkiklerinin ve düşüncele
rinin bir ürünüdür. Bu konferanslarda yazar, İslfuni öğretilerin temel esaslarını aydınlığa kavuşturmaya; İsifull'ın fikri ve kurumsal tarihinin teşekkülünü
anahatlarıyla ortaya koymaya çalışmaktadır. Engin bilgi birikimine dayanan
Hamidullah, sıradan bir izleyicinin dahi anlayabileceği bir tarzda, İslfulli düşünce
nin, toplum ve devletin, İslfulli kuralları uygulamaya dönüştürmek için tesis edilen
kurumların doğuş ve gelişimini açıklamaktadır. Kolay anlaşılır bir Urduca ve eş
siz derecede samimi ve sade bir üslupla verilen konferanslar akademik terimlerden ve bilgiçlikten çarpıcı biçimde uzaktır. Yazar, İsifull tarihinin ilk dönemindeki
-bir din olarak, bir topluluk (ümmet) olarak, bir devlet olarak, düşünsel bir gelenek olarak- tekamülü bütüncül bir biçimde başarıyla resmetmektedir. Teybe kay-
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dediten bu konferanslar daha sonra "Hutblit-i

Balıawalpur

ransları) başlığıyla yayınlandı. Konferansların

gözden

(Bahawalpur Konfebir baskısı 1985
yılında islami Araştırma Enstitüsü tarafından gerçekleştirildi. O zamandan beri
konferanslar bir çok baskı yaptı. Uyandırdığı ilgi ve takdir, Hamidullah'ın bilginliğine, özellikle Güney Asya alt kıtasında verilen çleğerin bir göstergesidir. Türkiye'de de (Muhammed Hamidullah, İsliim'm Doğuşu, tre. Murat Çiftkaya, Beyan
yay., İst. 1997.) yayınlanan eserin, aynı ilgi ve değere ulaşacağına inanıyoruz. Eserin ana başlıkları şunlardır: Kur'.fuı Tarihi, Hadis Tarihi, Fıkıh Tarihi, Fıkıh ve
İctihad, Milletlerarası Hukuk, Din, Devlet ve İdare, Savunma, Eğitim Sistemi,
Kanun Yapımı ve Yargı, Gelirler ve Takvim, İslam'ın Tebliği. 4-Rasôlullah
Muhammed: Hamidullah'ın bu kitabı her ne kadar İngilizce kaleme alınmış olsa
da, ilk neşri Türkçe yapılmıştır. (Muhammed Hamidullah, RasU/ııllalı
Muhammed, tre. Salih Tuğ, İst. 1412/1992, İkinci baskı) İslam elçisinin hayatı ve
faaliyeti üzerine özel bir tetkiki içeren eserde, özetle ele alınan bazı konular hakkında daha geniş bilgi İslam Peygamberi, İslam'a Giriş, Hz. Peygamber'in Savaş
ları, İslam'da Devlet İdaresi adlı eserlerinde bulunmaktadır. Eseri, diğer eserlerinden ayıran önemli özelliklerinden birisi, İslam'ın zuhflru esnasında varolan Mecflsilik, Brahmanizm, Budizm, Siibiilik, Yahu dilik ve Hıristiyanlık gibi diğer dinlerden de bahsetmesidir. En son kısımda, niçin Hz. Ali'nin halife seçilmediğine dair
kendi değerlendirmelerini içeren bilgiler vardır. S-İslam Tarihine Giriş:
Hamidullah'ın bu kitabı, Erzurum İslami İlimler Fakültesi'nde 1976 yılında verilen Arapça derslerden oluşmuş, önce "İslam Tarihi Dersleri" adıyla teksir halinde
yayınlanmış, daha sonra da bir takım düzenleme ve redaksiyon ile basılmıştır
(Muhammed Hamidullah, İslam Tariizine Giriş, tre. Ruhi Özcan, Redaksiyon,
düzenleme ve yay. Hazırlık, Vecdi Akyüz, Beyan yay., İst. ts). Eser ders hüviyetinde olmakla birlikte, -özellikle basit anlatımı ve sorularıyla- genel okuyucu için
de ilgi çekici yaniara sahiptir. İrticalen verilen derslerden oluştuğu için müelliftarafından konulmuş dipnotlar bulunmamaktadır, ancak miltercim kitaba dipnot ilavelerinde bulunmuştur. Adından da anlaşıldığı üzere İslam tarihine bir giriş mesiibesinde bulunan eserde hem alanla ilgili araştırma yapacaklar, hem de İslam tarihi
hakkında malumat sahibi olmak isteyenler için son derece değerli ve anlaşılır bilgiler bulunmaktadır. Eserin genel konu başlıkları ise şunlardır: İslam tarihi kavramı, Tarih, takvim ve İslam tarihi, Arap Yarımadasına gönderilen nebiler ve İs
lam'dan önce Mekke, Hz. Muhammed'in doğumu ve Mekke'nin siyasi durumu,
Hz. Peygamber'in hayatının siyasi yönü ve Mekke devri, Medine'ye hicret ve sonuçları, Mekke müşrikleri ve Medine Yahudileri ile İlişkiler, Hz. Muhammed'in
veratı ve Hilafet meselesi, Hz. Ebu Bekr'in halife seçilmesi ve bazı uygulamalar,
Hz. Ebfl Bekr'in halifeliğinin meşruiyeti. 6-İsliim Müesseselerine Giriş: M.
Hamidullah'ın İslam tarihi ile ilgili küçük hacimli kitaplarından biri olan bu eser,
esasen 1974-1975 ders yılında İslami İlimler Fakültesi'nde kendisinin irticiilen
vermiş olduğu "İsllim MUessese/eri Tarihi" derslerinin sistematik bir şekilde bir
araya getirilmiş tercümelerinden meydana gelmiştir. İhsan Süreyya Sırma, miltercim olarak katıldığı bu derslerle ilgili bu notları İslami ilimlerle uğraşan tüm ilgililere yararlı olacağı kaniiati ile Türkçe'ye çevirmiştir (Muhammed Hamldullah, İs
Ilim Maesseselerine Giriş, tre. Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, Beyan yay., İst.
1992, s. 7, Sunuş kısmı). Eserde genel olarak şu konular bulunmaktadır: Dil konusu, Arapça, Hacc ve Ka'be, Dfuıı'n-Nedve, Nesi' takvimi, cami, gelişimi ve fonksiyonu, imamet, hilafet, hilafet tartışmaları, halifenin seçimi, Hz. Ömer' in halife
tayin edilmesi, Mi'rac ile ilgili tartışmalara cevap, Hz. Osman'ın halife seçilmesi,
geçirilmiş
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5oİslam Fıkhı ve Roma Hukuku

Roma Hukuku'nun İslam Hukuku'na tesir edip etmediğini, etti
ise ne oranda olduğunu araştıran bu eser, aslında Muhammed
Hamidullah, C. H. Bousquet (Fransız müsteşriki) ve C. A. Nallino'ya
(İtalyan müsteşriki) ait üç makaleden oluşmaktadıiii.
Hacmi küçük, ilmi kıymeti büyük olan bu eserin, hepsi iyi birer
urunu olan makalelerden oluştuğu görülmektedir.
Hamidullah, tarih, siyer, hadis, t~fsir vb. İslami İlimler'in bir çok sahasında eserler vermiştir. Ancak hayatını anlatırken de değindiğimiz
gibi onun mastır ve doktora çalışmaları Hukuk alanındadır. İşte
Hamidullah'ın bu çalışması, doktora alanı ile ilgili ürünlerden biridir.
araştırma

"İslam Hukuku Üzerine Roma Hukuku'nun Te'siri"52 adını taşıyan

makalesinde Hamidullah, şöyle bir giriş yapmaktadır: "Hukuk
sistemlerinin de, diğer beşer kanun ve müesseseleri gibi kendisinden
evvel gelenlerin tesirinde kaldıkları ve muiisırlarının da tesirleri altında kalmış olmaları tabii bir hadisedir. Eğer İslam hukuku da Roma
hukukunun yahut kendisinden evvel gelmiş olan başka bir hukuk sisteminin şu veya bu şekilde ve herhangi bir derecede tesiri altında

51
52

Vergi, Yahudi oyunu. Hamidullah bu kitabında yukarıda ismini verdiğimiz konularla ilgili, kaynaklardan yaptığı dikkatli araştırmaları neticesinde ilginç, özgün
(Mesela, halife seçiminin Kureyş'ten olması meselesi ile ilgili olarak şunları söylemektedir: "Bu konuda hz. Omer 'in dikkate değer bir sözü vardır. O, diyor ki,
'Şayet EbU Huzeyfe 'nin kölesi Salim hayatta olsaydı, onu hallfo tayin ederdim. '
Hz. Peygamber'in bu büyük sahabfsi, Müseylemetü'l-Kezzab savaşında şehid
düşmüştü. Ve o, Kureyş 'ten değildi. Görüldüğü gibi, Hz. Omer, Kureyş 'ten olmayan bir şahsı, -hayatta olsaydı- derhal Hz. Peygamber (sav.) 'in hallfosi seçeceğini
belirtmektedir". Bkz: Hamidullah, age., s.l29). ve önemli değerlendirmelerde bulunmaktadır. Hamidullah, yazdığı konularla ilgili -bunu hemen bütün kitapları için
de söylemek mümkündür- yerleri bizzat gidip müş§hede etmiş ve incelemiştir.
Ağırlıklı olarak İslfun müesseselerinin incelendiği kitapta, İslfun'dan önce varolan
müesseselerle başlanmış, İslfuni dönemde ise, ilk müessese kabul edilen "Cfuni"
ilk olarak ele alınmıştır. Konular işlenirken, bir bilimsel tarihçiden beklendiği gibi
belgeler üzerine yorumlar yapılmış, belgelerin bulunmadığı yerlerde ise, kendisinin bizzat tahmini olduğunu ifade ederek bir görüş belirttiğini görüyoruz
(Hamidullah, İslam Müesseselerine Giriş, s. 43). Hilafet, fitne dönemi olayları ve
Hz. Osman'ın öldürülmesi olaylarında klasik sünni görüşe hemen hemen aynen
katılan yazarın, bazen orjinal ifade ve değerlendirmelerine de rastlamak mümkündür. "Halifenin Seçimi" başlığı altında, sosyal mükaveleden bahsetmektedir. Burada onun, Batı siyaset felsefesindeki çeşitli devlet görüşlerinin farkında olduğunu
görmekteyiz (Hamidullah, age., s. 1 ı 6-1 ı 7).
Hamidullah, M.-Bousquet, C.H.-Nallino, C.A., İslam fikhı ve Roma Hukuku,
(tre. Kemal Kuşçu), Yağmur yay., İst. 1964.
Kitapta Hamidullah'ın bu makalesi 7.-22. Sayfalar arasında yer almaktadır.
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kalmış

ise bunda şaşılacak bir şey yoktur. Fakat böyle bir tesirin varlığı ve şümfilü uzun ve dikkatli araştırmalar sonunda söylenebilir, o
halde bile netice bir ihtimalden başka bir şey olamaz. Zira bir hukuk
sistemi ancak binlerce faktörün tesiri altında asırlar boyunca inkişaf
eder ve buna yardım eden ve mühim bir kısmının ilmf if.fetlerinde şüp
he olmayan hukukçu/arın, yabancı kaynaklardan kopya edi/diğine
dair hiç bir vesfka bırakmamış olduklarını gördüğümüz zaman,
müşkilat artar, meğerki bu kopya nisbeten ikinci derecede olan hususlar için bir memleketin adetlerinden alınmış olsun".
Bu açıklamalardan sonra Hamidullah, Batılılar tarafından İslam
hukuk sisteminin menşei konusunda ortaya atılan meşhur faraziyelerden birini zikretmektedir. iddia şudur: "Tahmin, daha doğrusu zarfiret
İslam hukukunun genel prensiplerinin ve mutat Midelerinin Arap örf
ve adelinden ziyade Roma/Bizans imparatorluğunun hukukundan baş
ka bir şey olmamasını gerektiriyor... Roma hukuku mekteplerinin,
Roma hukuku kitaplarının, kolejlerde okumaya başladıkları andan
itibaren Roma hukuku ile meşbfi olan hakim ve memurların bulunduğu
bir memlekette (Müslümanların memleketinde) bütün bu, ihtimamla
hazırlanmış fikirler ve Mideler sisteminin, Roma hukukunun son safhalarının esas prensiplerine hayret edilecek bir tür ve benzerlik/e
birden bire meydana geldiği düşünülecek olursa şu neticeye varmamak mümkün değildir ki, bu sistem (Müslüman hukuk sistemi) Roma
şark (Bizans) imparatorluğu hukukunun Arap hakimiyetinin (idaresinin) siyasi şartlarına intibak ettiri/miş Roma hukukundan başka bir
şey değildi".

Makalenin ana temasını bu iddiaya cevap teşkil etmektedir. Bu
meyanda kısaca, islam hukukunun temelinin bütünü ile Kur' an ve
Sünnet' e dayandığı, yani ilahi olduğu bildirilmekte, söz konusu her iki
hukuk sisteminde de Latince ve Arapça hemen hemen aynı anlamı
ifade eden ıstılahlar olmasına53 rağmen, mantıkta, felsefede, coğrafya
da ve skolastik teolojide olduğunun aksine, ne Yunanca'dan ne de
Latince'den alınmış (Arapçalaştırılmış) bir kelimeye bütün İslam hukukunun başlangıcında dahi rastlanmadığını belirtmektedir. Yanısıra
yukarıda ismini saydığımız ilim alanlarında islam alemine bir çok
çeviriler yapıldığı halde, hukuk alanında Roma hukukuna ait eserlerin
çevirilerinin yapılmadığını, Meşhur Müslüman hukukçularının hemen
53

Hamidullah bunlardan bazılarını Arapça ve Latince olarak şöylece verir: Fı
kıh=(Juris) prudence; fetv§.=responsa prudentium; icm§.=consensus; §.det= usus;
örf ehli Medine=consuetodo populi romani; illetu'ş-şer'=ratio legis; rey=opinio;
maslahatu §.mme=salus populi vb.
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hemen hepsinin, eski Roma
söylemektedir.

toprağı

olmayan yerlerde ortaya çıktığını

Roma hukukunda dini inanç ve ibadetlere dair

kanunların

bu-

lunmadığını, buna karşın İslam hukukunda din konusunun kesinlikle
dışarıda bırakılınadığı

belirtilerek, Roma hukukunda kanunların şahıs

laır-eşya-kaza şeklinde üçe bölünmesine karşın İslam hukukunda

ibadat-ukfibat-muameHlt şeklinde bir genel tasnifın yer aldığını
belirterek, iki hukuk sistemi arasında hukukun ana konularında temel
farklılıkların bulunduğunu söylemektedir.
Netice olarak, İslam hukukunda fark edilebilen yabancı tesirlerinde Romalıların hissesinin özel hiç bir önemi bulunmadığı, İslam
hukukunun, gelişmesini yabancı kaynaklara borçlu bulunduğu kısmı
nın yüzde biri (%1)ni dahi teşkil etmediğini ileri sürmektedir.

6. Muhtasar Hadis Tarihi ve Sahife-i Hemmam b.

Mii:uıeb-

bih
Hamidullah'ın

hadis ilmi ve kitabeti
54

sayılabilecek
yılda

alanında bir

dönüm noktası
Türkçe'ye tercümesi aynı

bu değerli araştırmasının
( 196 7) iki değerli ilim adamı tarafından yapılmıştır.
Hamidullah'ın alanında

giren bu değerli çalış
masından önce "Hadislerin Toplanması ve Yazı İle Tespiti" meselesi,
üzerinde en çok tartışılan ve özellikle müsteşriklerin en çok saldırdık
ları alanlardan biriydi. Fakat gerek Doğulu araştırmacılar ve gerekse
Batılı müsteşriklerden hemen hiç biri bu mevzuda derin bir araştırma
ya girişmemiş, seleften kalma bazı malumatı ve bu malumata bağlı bir
takım görüşleri tekrarlamışlardır. Mesela, geçen asrın Batılı müsteş
riklerinden Sprenger' in ilk yazılı hadis sahifelerini tespit ettiği ve uzunca bir makale halinde yayınladığı, bunun da -yine Batılı müsteşrik
lerce- büyük bir buluş olduğu ileri sürülmüşse de, adı geçen makale
gözden geçirildiği zaman5S, onun h. V. Asır müelliflerinden el-Hatib
54

55

klasikler

arasına

Eserin ilk basımı Arapça olarak, Mecelletu'l-Mecma'il-İlml tarafından Şiim, 1953
yılında; ikinci basımı, Arap Akademisi, Şam, 1954; Üçüncü basımı, HaydarabadDekkan, 1955 (Urduca); Dördüncü basımı, Haydarabad-Dekkan, 1956 (Urduca);
Beşinci basımı, Paris Kültür Merkezi, Paris, 1961 (İngilizce) yapılmıştır. Bkz:
Muhammed Hamldullah, Hemmlim b. Manebbih'in Slihifesi, (tre. Dr. Talat
Koçyiğit), Ankara 1967, s. 8; Muhammed Hamldullah, Muhtasar Hadis Tarihi ve
Slihife-i Hemm/im b. Manebbih, (tre. Kemal Kuşçu), İst. 1967, s. 3.
Sprenger, A., On the Origin and progres of writing dowin histarical fects among
the Musalmans, Journal of Asiatic Society, 1856, s. 303-325 (Talat Koçyiğit'in,
Hernınarn b. Münebbih'in Sahifesi'ne yazdığı önsözden naklen).
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el-Bağdadi'nin

özeti olduğu görülmüştür. el-Hatib'in
bu eseri, ancak 1949 senesinde Şam'da neşredil
diği için, Sprenger'in bu faaliyetinin, kendi zamanına göre meçhul
olan hadis kitabetine ait bazı hususları ortaya koyması bakımından
garip karşılanmaması gerekir.
bir

eserının

"Takyidu'l-İlm" adlı

Sprenger' den sonra hadislerin toplanması ve yazılması konusunda yeni bir ilerleme kaydedilmiş değildir. Hatta "Muhammedanische Studien" adlı iki ciltlik eserinin ikinci cildini hadis meselelerine
ayırmış olan Goldziher'de de bazı yanıltıcı fikirlerden fazla bir şey
görülmez. Görüldüğü gibi hadislerin yazı ile tespiti konusu üzerinde
sadra şifa çok az tartışma yapılmış ve tahammül, rivayet, ravi ve metinlerin cerh ve ta' dili vb. metotlarla başlı başına bir ilim haline gelen
hadis problemleri içerisinde en önemli nokta, yani tespit ve takyid işi
karanlıklar içinde kalmıştır. Bu sebeble, bilhassa asrımızdan önceki
dönemlerde, İslam'ın Kur'an'dan sonra ilk mühim kaynağını teşkil
eden "Hadis Külliyiitı"ının hiç bir değer ifade etmediği ve itimada
şayan dini bir kaynak olamayacağı konusu, hücumlarını İslam'a yöneltmek hususunda birbirleriyle yarış edercesine faaliyet gösteren
müsteşriklerin serbestçe at oynartıkları bir alan olmuştur.
Bilindiği üzere halen elde mevcut hadis koleksiyonları
"haddesenii", "ahbaranii" ve "semi'tu" terimleriyle, şiiahi bir rivayet
metodu üzerine te'lif edildiklerini açıkça gösterir. Bu bakımdan hadislerin muhafaza için tevdi edildikleri yer sadece hafızadır. Halbuki
hafıza nisyan ile maluldür. Hz. Peygamber'den bu yolla alınıp muha. faza edilen bir hadis, m. hicri asırda hadis koleksiyonlarının vücut
bulmasıyla kitaba girmiş olsa bile, ilk üç asırda hafızadan rivayet edilmesi ve bu arada onu nakleden her bir ravinin bir kelimesini dahi
unutması, yahut tebdil veya tağyir etmesi, hadisin Hz. Peygamber'in
ağzından işitildiği şekilde muhafaza edilmediğini göstermeye yeterlidir. Bu takdirde hadis, Hz. Peygamber'in sözü olmaktan çıkar ve onu
nakleden ravinin sözünün de karıştığı bir rivayet durumuna gelir.
Batılı yazarların

hadisler hakkındaki bu çeşit görüşleri gerçekle
ve bu, şifahi gibi görünen hadis rivayetinin arka
planında yazıya ve kitaba dayanan bir hadis tahammül metodunun
varlığını anlayamamış olmalarıyla, İslam'ın bu ana kaynağını çürüğe
çıkarma gayretlerinin doğal bir sonucundan başka bir şey değildir.

taban tabana

zıttır

İşte Hamidullah' ın bu değerli çalışması, yukarıda işaret edilen
meseleyi tam bir açıklığa kavuşturmuştur. Hz. Peygamber'in hadislerinin İslam teşri' indeki ehemmiyetinin daha sahabe döneminde ve
Peygamber hayatta iken anlaşılmış olmasını garip karşılamamak gere-
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kir. Çünkü nazil olan Kur'an ayetleri zaman zaman Rasulullah'a itaati56, onun getirdiği şeylere uymayı, nehyettiği şeylerden sakınınayı 57
emreden hükümler getirmiştir. Şüphe yok ki, Resul'e itaat veya emir
ve nehiylerine uyma aslında, onun sünnetine ve sünnetin sözle ifade
edilmiş şekli olan hadislere, daha doğrusu bu hadislerle gelen emir ve
nehiylere itaat ve uymadan ibarettir. Bu husus daha Hz. Peygamber
hayatta iken sahabe tarafından anlaşılmış ve onun hadislerini işitmek
ve sonra da bu işittiklerini muhafaza edebilmek için onlar büyük gayret sarf etmişlerdir. Gerçi sahabenin çoğu okuma yazma bilmiyordu,
fakat büyük değer verdikleri hadisleri, unutma afetine karşı koruyabilmek için aralarında alışkanlık haline getirdikleri müzakere usulü,
hafızalarının bu konuda daima canlı ve parlak kalmasını sağlıyordu.
Hamidullah'ın da belirttiği üzere, Hz. Peygamber'in takip ettiği eğitim
politikası okuma yazma bilen sahabe sayısının çok kısa bir zaman
içinde artmasını sağlamış ve bu suretle yazı, küçük çapta dahi olsa
hadislerin korunmasmda hafızanın yardımcısı olmuştur.
Hamidullah'ın bu değerli eserinde de belirttiği üzere, Hz.
Peygamber hayatta iken ashab tarafından münferİt olarak yazılan
hadislerin yekununun bir hayli kabarık olduğu görülmektedir. Onun
ifadesine göre "Peygamber asrında yazılan hadis sayısının yirmi bini
geçtiği söylenebilir"58

Hadis yazan sahabilerden en meşhurları Abdullah b. Aınr (ö:
65/685), Enes b. Malik (ö:93/712) ve bu tanıttığımız eserin asıl konusunu teşkil eden Ebu Hurayra (ö.58/678)'dır. Bir fakih olarak Ebu
Hurayra, gerek Hulefii-i Raşidin ve gerekse Abdullah b. Mes'ud, Hz.
Aişe, Abdullah b. Ömer ve benzerlerinin işgal ettikleri yüksek mevkileri tutamaz. Ancak şahsi mütalaaları bir tarafa bırakılacak olursa, o,
gördüklerinin ve işittiklerinin önemi bakımından şüphe yoktur ki,
Rasülullah'm hadisleri konusunda yüksek kıymette bir kaynak, itimada şayan bir serçeşmedir 9 •
Ebu Hurayra'nın, güçlü bir hafızasmın yanısıra Hz. Peygamber'in hadislerini yazdığına dair haberler kaynaklarımızda çeşitli vesilelerle kaydedilmiş bulunmaktadır • Ancak onun tarafından rivayet
edilen hadislerin yazı ile tespit edildiğini gösteren -tabiri caizse- oriji60

56 Nisa: 4/58.
57 Haşr: 59/7.
58
59
60

Yardım, Ali, Hadis-II, İzmir 1984, s. 20.
Hamidullah, Mulıtasar Hadis Tarilıi, s. 51.
Bkz: İbn Abdilberr, Ebu Ömer Yusuf b. Abdiilah el-Kurtubi, Ciimiu Beyô.ni'l-İim
ve Fadlilıf, (et-Tıbaatu'l-Müniriyye), Mısır ts., s. 74.
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eden bu durum, değerli ilim adamı
önce mücerret bir rivayet olarak telakki
edilebiliyordu. EbU Hurayra'nın rivayet etmiş olduğu 138 kadar hadisi
ihtiva eden ve talebesi Hernınarn b. Münebbih tarafından yazılan ve
"Sahifetu Hemmiim b. Münebbih" adıyla meşhur broşür, EbU
Hurayra'dan yazılan hadis kitaplarının en önemlisini teşkil etmektedir.
İşte Abdullah b. Amr'ın "es-Sahifetu's-Sadıka" adlı meşhur kitabına
karşılık, "es-Sahifetu's-Sahiha" ismiyle de şöhret bulan bu kitap zamanıınıza kadar muhafaza edilmiş ve 1953 yılında Hamidullah tara- ·
fından Şam ve Berlin'deki iki nüshası bulunarak neşredilmiştir. Böylelikle hadis kitabetiyle ilgili bu çeşit malzemeler toplandığı zaman,
Hz. Peygamber'den zamanımıza intikal etmiş olan ve ilk devirlerdeki
hadis imamları tarafından sahih oldukları tevsik edilmiş bulunan hadislerin, nasıl kitabete dayanan bir metotla rivayet edildikleri görülecek ve dolayısıyla müsteşriklerin hadislerin ilk dönemde yazılmadık
ları, buna karşın h. m. asırda yazıya geçirildiklerine dair mesnetsiz
iddialarına susturucu cevaplar verilmiş olacaktır. İşte değerli İslam
alimi Hamidullah, bu kapıyı ilk aralayanlardan birisi olarak bu tanıttı
ğımız kitabını neşretmiştir. Onun bu kitabı, daha şimdiden hadis ilmiyle meşgul olanların, özellikle hadis kitabeti konusunda başvuru
kaynağı durumuna gelmiş bulunmaktadır.
naliyle

karşılaştırıldığına işaret

Hamidullah'ın çalışmasından

61

Eser'in asıl önemini "Hemmam b. Münebbih'in Sahifesi" teşkil
etmekle beraber yazar, yanısıra son derece ilmi ve anlaşılır bir üslupla
muhtasar ve nefis bir hadis tarihi de bize sunmaktadır6 •
2

Sonuç
Ayrıntılı bir muhteva analizine ve eleştirisine girişıneden bazı
temel eseriefinden hareketle genel hatlarıyla hayatı, yaşam tarzı, dünya görüşü, çalışma metodu ve amacına işaret etmeye çalıştığımız
Hamidullah'ın, Arapça, Urduca, İngilizce, Fransızca, Türkçe, Almanca vb. dillerde kaleme almış olduğu kitap, makale, ders notları ve çeşitli kongrelerde sunduğu tebliğleri de dahil daha bir çok çalışması
bulunmaktadır. Tarihle doğrudan ilgili olarak ele aldığımız bir kaç
eserinde modem tarihçiliğin yöntemlerini, çağdaş bilim adamı titizlili-
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Berlin el yazması Arapça el yazmaları kataloğunda 1384 ve I 797 numarayı taşı
maktadır. Şam el yazması ise yazılış tarihi itibariyle dalıa eski ve dalıa tamdır.
Hamidullalı'ın ifadesiyle "güneşin aya olan parlaklığının üstünlüğü kadar üstündür". Bunlara Fuat Sezgin ve Tayyib Okiç'in buldukları nüshalar da eklenirse, bu
kitabın dört orijinal nüshasının bulunduğu ortaya çıkmaktadır. Bkz: Hamidullalı,
Muhtasar Hadis Tarihi, s. 10, 70-73.
Bkz: Hamidullalı, age., s. 13-54.
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ğiyle ve standardıyla uygulayan Hamidullah, diğer alanlardaki eserlerinde de bu yöntemden geniş bir şekilde istifade etmiştir. İslam'a daima bir bütün olarak bakmış ve ömrünün tamamını İslam'ı, hukuk,
tefsir, tarih, hadis vb. çeşitli kategorileri içerisinde anlamlı bir bütün
olarak görmeye, anlamaya ve anlatmaya adamıştır. Çeşitli İslami ilim
branşlarında yapmış olduğu çalışmalarıyla İslamiyet' e, Müslümanlara
ve insanlığa büyük hizmetlerde bulunmuştur. Uzmaniaşmanın yaygın
olduğu çağımızda, ihtisaslaşmanın dar alanına sıkışıp kalmadan İslami
ilimierin birden fazla alanında yazmış olduğu eserleriyle şimdiden
klasikler arasına girmeyi başarmış ve çok az insana nasip olacak şe
kilde yaşarken adını ebedlleştirmiştir.

Tahkikini gerçekleştirdiği İbn İshak' 'Sire" 63 sinin yanında,
Fransızca bir "Kur'an Çevirisi" de vardır. Tanittıklarımızın dışında
Türkçe'ye tercüme edildiğini bildiğimiz diğer eserleri şunlardır: İslam
Anayasa Hukuku, Modern İktisat ve İslam, Kur'an-ı Kerim Tarihi ve
Türkçe Tefsirler Bibliyografyası, İslam'da Devlet İdaresi, İmam
A'zam ve Eseri, İslam'ın Hukuk İlınine Yardımları.
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