
düşünülen" üçlüsünün aynfleşmesi so
nucu ilim mutluluğuna erer. Teslfs de 
Hint ilahiyatında önemli bir yer tutar. 
Kökleri yukarıda birleşip biri diğerinden 
ayrılmayan. aşağıya doğru indikçe adla
rı ve fiilieri değişen Brahma. Narayana 
ve Rudra adlı şahıslar teslfsi oluşturur. 
Madde ile ilahi varlıklar arasında olan 
ve yukarıdan aşağıya doğru kurulmuş 
bir köprü durumunda bulunan heyOla 
(ayvakta) üç kuweye sahiptir. Yaratma 
eylemini gerçekleştiren Brahma birinci, 
tabiatı ıslah edip devam ettiren Nara
yana ikinci, gücünü kaybeden tabiatı 

yok etme fonksiyonunu icra eden ve 
Rudra olarak da bilinen Mahadeva üçün
cü kuwe üzerinde yürür. Beşeri özellik
ler taşıyan melekler tanrı gibidir. Aydın 
kesim puta tapmazken halk puta tapar. 
Aydınlara göre cennet ve cehennem ru
hani, halka göre ise cismanidir. · İsavra 
adı verilen tanrı aydınlara göre vardır, 

birdir. benzeri yoktur, ezelf ve ebedidir. 
hayat. irade, kudret ve hikmet sahibi
dir. Yaratıkların yokluğunu düşünmek 
mümkün ise de "yaratıklar var. tanrı yok
tur" demek imkansızdır. Halka göre tan
rı zatı ve sıfatları itibariyle yaratıklar gi
bidir; cisimdir. doğar. doğurur ve eşi 

vardır (Tahkfku ma li'l·Hind, s. 23-30: 
Kitabü Batenceli ' l·Hindf, s. I 73) Kastla
rın en önemli sınıfını teşkil eden ve be
lirli ahlak seviyesine ulaşmak zorunda 
olan Brahmanlar'ın diğer sınıfiara karşı 
bazı görevleri vardır. Bayram, evlenme. 
cenaze gibi genel ve özel dini törenlerle 
ibadetleri yalnız onlar idare edip ön plan
da yer alırlar. Manasını anlamadan öğ
renip okudukları Vedalar'ı korumak on
ların tekelindedir. Hükümdar sOlalesinin 
savaşçıları olan Kşatriya tabakası Veda
la r'ı öğrenebilir. fakat başkasına öğre
temez. 

Hint dinleri hakkında BfrOnf'den son
ra en önemli kaynak olarak kabul edi
len Şehristani ise Hintliler'i Berahime. 
ruhanTler (ashabü'r-rOhaniyyat), yıldızlara 

tapanlar (abedetü 'l-kevakib). putlara ta
panlar (abedetü'l-esnam) ve hukema grup
ları olmak üzere dini bakımdan beş gru
ba ayırmış ve bunlardan Berahime'yi 
Budistler. tenasühe inananlar ve filo
zoflar (ashabü'l-fikre ve'J-vehm) kısımla

rında incelemiştir. Ayrıca Berahime'nin 
islam alimlerinin tenkitlerine konu teşkil 
eden nübüwete ilişkin iti razlarını özet
leyerek cevaplandırmıştır. 

EbO Mansor el-Matüridf'den itibaren 
kaleme alınan kelam eserlerinde nübüv
vete itiraz niteliğinde olmak üzere Sera-

hime'ye nisbet edilen görüşler üç nok
tada yoğunluk kazanmaktadır: İnsanlı
ğa ışık tutmak açısından akıl yeterlidir, 
peygamberliğin belgelenmesi için delil 
olarak kullanılan mOcizelerin oluşumu 
ve fiilen gerçekleştiği sabit değildir, pey
gamberlerin getirdiği ibadetler mana
sız olup herhangi bir fayda sağlamaktan 
uzaktır. İlahi bir kaynağa dayanan, ya
ratıcı ile yaratılan arasında münasebet 
kurmak suretiyle insanı yücelten. kişiye 
erginlik ve erdem kazandırmak amacıy
la mükellefiyetler getiren semavi dinle
re karşı yapılan bu tür itirazlar başta 
kelam, tasawuf ve ahlak kitapları olmak 
üzere birçok İslami eserde cevapland ı
rılmıştır. 
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Akdeniz ve Akdeniz dünyası 
ile ilgili çalışmalarıyla 

dünya çapında ün kazanan tarihçi 
ve Annales okulunun 

L 
önde gelen temsilcisi. 

_j 

Fransa ' nın kuzeybatısındaki Me use 
ilinde doğdu. Orta öğrenimi. XIX. yüzyı
lın katı geleneklerini sürdüren eğitim 
anlayışı içinde klasik bilgilere ağırlık ve
ren bir yönde gelişti. 1923'te Sorbonne 
Üniversitesi'nden tarih "agregesi" ola
rak mezun oldu. 1937 yılına kadar Ce
zayir ve Paris'te lise tarih öğretmenliği 
ve Sao Paolo Üniversitesi'nde öğretim 
üyeliği yaptı. 1937'de Paris'te Ecole Pra
tique des Hautes Etudes'e müdür oldu. 
ll. Dünya Savaşı ' nda Almanlar'a esir düş
tü; Lübeck esir kampında kaleme aldığı 
"La Mediterranee et le Monde mediter
raneen a l'epoque de Philippe ll." adlı 

ünlü doktora tezini 1947'de savundu. Bu 
tezde ortaya attığı yeni tarih görüşü ba
zı tarihçileri şaşırtırken bazılarını da ade
ta büyüledi. 

Braudel bu yeni görüşlerinin çoğunu, 
iki ünlü tarihçi Marc Bloch ve Lucien 
Febvre tarafından 1929'da Strasbourg'
da kurulan Annales dergisinin etrafın
da oluşan okula borçludur. 1946 yılın
da bu derginin yöneticileri arasına gi
ren Braudel 1949'da College de France'a 
seçilirken 1956'da da Ecole des Hautes 
Etudes'ün VI. kısmının başkanlığı göre
vinde hacası Lucien Febvre'in yerini aldı. 
VI. kısmın milletlerarası niteliği ve her 
bilgi alanından. her milletten araştırma
cının bir arada bulunması Braudel'in gö
rüşlerini önemli ölçüde etkiledi. 1962'de 
de Maison des Sciences de ı· H amme'un 
ilk yöneticisi oldu. 

Başta Annales dergisi olmak üzere 
birçok dergide çok sayıda makalesi ya-
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yımlanan Braudel'in Cambridge Econo
mic History of Europe ve The Ency
clopaedia Americana'ya yazdığı maka
le ve maddeler geniş bir okuyucu kitle
sine ulaşmasını sağlamıştır. ilim dünya
sına büyük katkılarından ötürü Brüksel, 
Oxford, Madrid, Cenevre, Floransa, Varşo
va, Cambridge, Sao Paolo, Padova, Lond
ra, Chicago, Saint-Andrews ve Edinburgh 
üniversiteleri ona fahrl doktorluk unva
nı vermişlerdir. Braudel bunun dışında 
çok sayıda araştırınayı teşvik etmiş, şim

di hemen her biri büyük tarihçi olan çe
şitli milletlerden genç araştırmacıların 

yetişmesine ön ayak olmuştur. Akdeniz' e 
olan ilgisinden ötürü Osmanlı tarihine de 
büyük bir yakınlık duymuştur. Braudel 
üç cilt halinde kendi ülkesi Fransa · nın 
tarihini yazarken Kasım 1985'te öldü. 

Braudel ve Ann al es Okulu. 1929' da 
Strasbourg'da yayın hayatına başlayan 
Annales d'Histoire Economique et So
ciale adlı dergi, bir süre sonra bir yeni
likçi tarihçiler topluluğu haline gelerek 
o zamana kadar hakim geleneksel tarih 
anlayışına karşı sonradan "yeni tarih" 
veya "Annales tarihçiliği "' adı verilecek 
olan tamamen değişik bir tarih anlayışı 
oluşturmaya başlamıştır. 

Geleneksel tarih, "olay anlatıcılığı" de
nilen (Osmanl ı tari h gel eneğindeki vekayi' 
ta rihçili ğini n bir benzeri ), uzun bir zaman 
diliminde en çok göze çarpan ve hızlı de
ğişen olayları ve ünlü kişilerin yaptıkla
rını tarih olarak kabul eden bir anlayış 
içinde sosyal, ekonomik ve kültürel arnil
ler gibi etkileri çıplak gözle görüleme
yen unsurları pek dikkate almamaktay
dı. Annales okulu ise ilk olarak bu an
layışın karşısına tarihin bölümlere ayrı
lamayacağı ilkesini çıkardı. Bu okulun 
mensupianna göre tarihçinin görevi, si
yasi veya askeri olayları öne çıkarmak 
veya tar ihte büyük adamların değişti

rici rollerini abartmak değildir. Çünkü 
bunlar aslında geçici ve önemsiz sonuç
lardan ibarettirler. Tarihçinin asıl göre
vi, sosyal ve tarihi değişim sürecinin bü
tünlüğünü yakalayabilmektir ki Bloch 
buna "histoire totale" (toplam t arih ) adı
nı vermektedir. 

Annales okulunun yerleştirdiği ikinci 
ilke de tarihin, hızlı değişenden (buna 
"olay" demektedirler) çok yavaş değişeni 
("olgu" veya "yapı") araştırılan ilim dalı 

olduğudur. Böylece Annales okulunun or
taya koyduğu "yeni tarih·· eski anlayışın 
tamamen tersine insan toplumlarında 
değişmez herhangi bir şeyin olamaya
cağını, yavaş değ işenierin eski tarihçiler 
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tarafından değişmez olarak algılandığı
nı , ancak bunların da değiştiğini ve asıl 
tarihçiliğin bu uzun süreç değişmelerini 
ortaya çıkarmak olduğunu ispata yönel
miştir. Annales .okulunun bu anlayışı bü
tün dünyada büyük bir ilgiyle karşılan
mış , insan bilimlerinin tamamını tarihin 
çatısı altında bir tek ilim haline getirme 
yönünde ciddi adımlar atılmıştır. Bu doğ
rultuda o zamana kadar hiçbir dönem
de tarihi konular arasında yer almamış 
olan tabii değişmelerle insan toplumla
rının değişme süreçleri arasındaki iliş

kiler araştınimaya başlanmış, iktisat ta
rihi yeni bir canlılık kazanırken sosyal 
tarih denilen yeni bir disiplin önce orta
ya çıkmış, sonra da mesafe kazanmaya 
başlamıştır. Yine bu doğrultuda tarih il
mi matematik tekniklerden ve bilgisa
yar teknolojisinden faydalanır hale gel
miştir. 

Annales okulunun bütün dünya tarih
çi çevrelerinin üzerinde olduğu gibi Türk 
tar ihçileri üzerinde de büyük etkileri ol
muştur. Esas olarak Fuad Köprülü. Ömer 
Lütfi Barkan ve Halil İnalcık gibi önde 
gelen Türk tarihçileri bu yeni tarih an
layışının prensip ve tekliflerinden belli 
ölçülerde etkilenerek bu doğrultuda ça
lışmalar yürütmüşlerdir. 

Braudeı · in bizzat ifade ettiği üzere 
"Annales tavrı ", Bloch ve Febvre'in mey
dana getirdiği birinci nesilde belirlen
miştir : daha sonra gelenler yeni örnek
ler, yeni formüller ve yeni deliller getir
mişler, ancak yeni usuller icat etmemiş
lerdir. Bu okul çerçevesinde Braudel'in 
tarih ilmine en büyük katkısı , iki dev 
eseri olan iki ciltlik Akdeniz ile üç cilt
lik M addi Uygarlık, Ekonomi ve Kapi
talizm adlı kitaplarında uyguladığı me
totta ortaya çıkmaktadır. Her iki eser 
de üç katlı birer bina olarak inşa edil
miştir. Yazarın kendi ifadesiyle zemin 
kat yavaş değişenin, dip dalgalarının ve
ya doğrudan doğruya yapıyla ilgili un
surların tarihidir. Birinci kat ise ekono
minin ve toplumla ilgili hususların ince
lendiği kesimdir. Bir başka ifadeyle bu
rada yapı ile ilgili olmayan fakat yine de 
nisbeten yavaş değişen bir alanın tari
hi söz konusudur. Nihayet sonuncu kat, 
hızlı değişeni yani olayı ve siyaseti ince
lemektedir. 

Tarihi sürecin böylece üç katlı olarak 
ele alınmasının sonucu olarak belli bir 
dönemin ve belli bir tarih kesitinin değiş
me eğilimlerine yaklaşan Braudel, Bloch 
tarafından geliştirilen "histoire totale" 
kavramını "histoire globale" (bütüncül ta -

rih ) haline getirmiştir . Bu anlayışa göre 
her şey tarihin Hgi alanı içine girmekte, 
eski anlayışta olduğu gibi insanın yal
nızca bazı hareketleri tarihi kabul edil
mekten çıkmaktadır. Braudel'e göre, de
ğişmeye etki etmesi ve onu açıklaması 
şartıyla, en basit sayılan insani olay ve 
olgular da artık tarihin konusudur. 

Braudel'in tarih metodunun ikinci un
surunu, "temporalites" (zamansallıklar) adı

nı verdiği kavram oluşturmaktadır. Bu
na göre tarih, zamanın her kesitinde ve
ya eş zaman dilimi içinde bütün mekan
larda aynı yoğunlukta bir değişme sü
reci göstermemektedir. Tarih türdeş bir 
akış değildir, zamana ve mekana göre 
farklı tarihi yoğunluklar yani zamansal
lıklar söz konusudur. Braudel buradan 
hareketle Annales okuluna kadar hakim 
olan Batı merkezci tarih anlayışına da 
karşı çıkmıştır. Bu eski anlayışa göre 
dünya tarihi Batı tarihinin az veya çok 

· gecikmiş bir kopyasıdır. Oysa_ Braudel 
dünya tarihinin, birbirlerine az veya çok 
temas eden özel tarihlerden yani zaman
saliıkiardan oluştuğunu ve bütünsel ta
rihin. bütün bu farklı zamansallıkların 

gündeme getirilmesi ve bağlantılarının 

kurulmasıyla oluşturulabileceğini belirt
mektedir. 

Nihayet Braudel'in sonuncu büyük kav
ramı "longue duree"dir (uzun süreç) . Bra
udel bu kavramı asıl değişme sürecinin 
tabanını belirlemek için kullanmaktadır. 
Daha açık bir ifadeyle kısa zaman dilimi 
içinde meydana gelen değişiklikler , olay 
denilen ve esas değişme sürecini düşük 
ölçekte belirleyen tarihi durumlardır. Bu
na karşılık uzun süreç değişimleri yapı
larda meydana gelen değişiklikler olup 
tarihi sürecin engebelerini belirlemek
tedirler. 

Braudel temel nitelikteki eserlerinde 
Osmanlı tarihine de büyük bir ilgi gös
termiştir. Maddi Uygarlık, Ekonomi ve 
Kapitalizm'de Osmanlı imparatorluğu'
nun kendi başına bir "ekonomi-dünya" 
oluşturduğunu . yani siyasi ve coğrafi sa
hası içinde kendine yeterli bir ekonomik 
birlm meydana getirdiğini , ancak bu 
kendine yeterliliğin Osmanlı ekonomisi
nin durgun kalmasına, uzun zaman dili
mi içinde pek fazla değişme gösterme
mesine yol açtığını söylemektedir. Buna 
karşılık Batı ekonomi dünyasının kendi
ne yeterli olmaması onun uzun zaman 
dilimi içinde dünyaya yayılmasına yol aç
mış, yani yapıları Osmanlılar ' a göre da
ha hızlı değişmiş, bunun sonucu olarak 
da Osmanlılar geri olmadıkları halde Ba-



tı'nın değişme sürecinin hızından ötürü 
nisbi bir gerilik görüntüsü sergilemiş
lerdir. 

Braudel'in Osmanlı tarihine karşı asıl 
büyük ilgisi Akdeniz adlı büyük araş
tırmasında ortaya çıkmaktadır. Bu ki
tabın 11. cildinin büyük bölümü Akde
niz· deki Osmanlı- İspanya çatışmasının 
sosyal. ekonomik ve siyasi sonuçlarına 
ayrılmıştır. Özet olarak Akdeniz hakimi
yeti için XVI. yüzyılda birbirleriyle çarpı
şan bu iki büyük güç. yüzyılın sonundan 
itibaren birinin doğuya iran·a. diğerinin 
de Atiantik yönüne dönmesi sonucu Ak
deniz'i aynı anda terketmiştir. XVI. yüz
yılın bu iki devletinin gerek Akdeniz'de
ki çatışmaları gerekse Akdeniz'den çe
kilmeleri bunların dışındaki Batılı güç
lerin lehine olmuş ve her ikisi de XVII. 
yüzyıldan itibaren gerilerken üstünlük 
diğer ülkelere geçmeye başlamıştır. 

Eserleri. Fernand Braudel'in çok sayı
daki eseri arasında başlıcaları şunlar

dır: 1. La Mediterranee et le Monde 
mediterraneen d J'epoque de Philippe 
II. (I 949). Müellifin bu en önemli eseri ilk 
neşrinden sonra yeni bilgiler ışığında de
falarca genişletilmiş ve yeniden yazılmış
tır. Eser İngilizce. italyanca. ispanyolca. 
Portekizce. Lehçe, Almanca ve Türkçe'
ye (Akdeniz ue Akdeniz Dünyası, tre. Meh
met Ali Kı lı çbay, 1-11 . istanbul I 989- I 990) 

çevrilmiştir. Eserin verilerine dayanıla
rak gerçekleştirilen bir televizyon dizisi 
dünyada hayranlık uyandırmıştır. z. Ec
rits sur l'Histoire (1969) 3. Afterthougts 
on Material Civilization and Capi ta 
lism (Baltimore 1977) Civilisation Ma
terielle adlı kitabıyla ilgili olarak Ameri
ka· da verdiği konferanslardan oluşan 

bu eser Mustafa Özel tarafından Türk
çe'ye tercüme edilmiştir (Maddi Medeni· 
yet ue Kapitalizm, istanbul 199 I) . 4. Civi
lisation Materielle, Economie et Capi
talisme, xve- XVIW si eel e (!-lll . 1979). 

Sian Reynold'un İngilizce'ye çevirdiği eser 
(Ci u ilizatian and Capitalism: 15 th · 18 th 
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Dünyası ad l ı 

eserinin kapağı 

Century, I- I ll . London 198 I - I 984) Meh
met Ali Kılıçbay tarafından da Maddi 
Uygarlık, Ekonomi ve Kapitalizm adıy
la Türkçe'ye tercüme edilmiştir (!-lll, An
kara 1992) S. Le Destin de la France (I
lll , 1982-1985) 
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ı 
BROCKELMANN, Cari 
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(1868·1956) 

İslam kültür tarihine dair 
bio- bibliyografik eseriyle tanınan 

L 
Alman şarkiyatçısı ve Türkolog. 

_j 

Hamburg'un kuzeydoğusundaki Ros
tock şehrinde doğdu. Daha lisede iken 
dil öğrenme konusundaki olağan üstü 
kabiliyetiyle dikkati çekti. İbrani, Arami 
ve Süıyani dillerini öğrendi. 1886' da Ros
tock Üniversitesi'ne girdi: şarkiyat tah
silinin yanı sıra Yunanca. Latince, Arap
ça. Habeşçe, Türkçe, Sanskritçe, Ermeni
ce'yi de öğrendi. Mısır tarihi ve Kuzey ve 
Güney Afrika dilleriyle de meşgul oldu. 

İbnü'l-Esir'in el-Kamil'i ile Taberi'nin 
Al]barü'r-rusül ve'l-mülı1k'ü arasında 
bir intihal olup olmadığı konusundaki 
doktora tezini T. Nöldeke'nin yanında 
.tamamladı ( 1890) Le bi d divanının 1891'
deki neşri ve Almanca'ya tercümesi ça
lışmalarına katıldı. 1893'te Breslau Üni
versitesFnde öğretim üyesi oldu ve bu 
arada İbn Sa'd'ın et - Taba}f.atü'l-kübra 
adlı eserinin ilmi neşri çalışmalarına da 
iştirak etti. Kendisi bu eserin VIII. cildi
ni hazırlayacağı için kitabın el yazmala
rını incelemek üzere Londra'ya ve istan
bul'a gitti (1895) istanbul'da İbn Kutey-

BROCKELMANN, Cari 

be'nin cUyı1nü'l-al]bc1r'ı üzerinde de ça
lıştı. Ancak bu çalışmasını kimse neşret
mek istemedi. Bir yayınevi sahibi her
kesin ilgi duyacağı bir kitap hazırlama
sı şartı ile bunu da yayımlayabileceğini 
söyleyince Geschichte der arabischen 
Litteratur ( GAL) adını alacak olan eseri 
hazırlamaya başladı. 

1900'den itibaren Berlin, Erlangen ve 
Breslau üniversitelerinde ders verdi. 
1903'te Breslau ve Hamburg kütüpha
nelerindeki yazma eserlerin katalogla
rını yaptı ve aynı yıl içinde Königsberg 
Üniversitesi'nde ordinaıyüs profesör ol
du. 1909-1922 yılları arasında Halle Üni
versitesi'nde bulundu. 1918'de rektör 
seçildi. 1923'ten itibaren Breslau'a geç
ti. Burada da 1932 yılında rektör seçil
di. Fakat yahudi asıllı bazı profesörleri 
himaye ettiği için nasyonal sosyalist ba
sının sert tenkitlerine hedef oldu ve Hit
ler iktidara gelince istifa ederek 1935 
sonbaharında emekliye ayrıldı. 1947-
1953 yılları arasında tekrar öğretim ha
yatına dönen Brockelmann Halle Üniver
sitesi'nde şeref profesörü olarak ders 
verdi. 6 Mayıs 19S6'da Halle'de öldü. Ölü
münden on iki yıl sonra Halle Üniversi
tesi doğumunun 100. yı lı münasebetiyle 
bir hatıra kitabı yayımiadı (Studia Orien· 
talia in memoriam Caroli Brockelmann 
]haz. M. Feleischhammerl. Halle ]Saale ] 
1968) 

Brockelmann kuwetli bir hafızaya ve 
üstün bir dil kabiliyetine sahipti. Yazdı
ğı eserlerle mukayeseli Sami dilleri, Sür
yani ve Arap filolojisinde yeni bir çığır 
açtı. Sonradan meşgul olmaya başladığı 
Türkoloji sahasında da başarılı oldu. 

Eserleri. Kitap, makale, tanıtma, tenkit 
ve benzeri çalışmalarının sayısı 600'ü bu
lur. En önemli eserleri şunlardır: 1. Ge
schichte der Arabischen Litteratur* (Wei
mar 1898-1902) Kısaca GAL diye anılan 
bu iki ciltlik biyografık ve bibliyografik 
eserde İslam dünyasında Arapça eser 
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