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Şerîf el-Cürcânî’nin et-Ta£rîfât’ın da tef sir, 

ha dis, fı kıh, kelâm, ta sav vuf, Arap di li ve 

ede bi ya tı, belâgat, fel se fe, man tık, ma-

te ma tik, as tro no mi ve tıp gi bi ilim ler de 

kul la nı lan önem li te rim le re yer ve ril miş, 

Ebü’l-Be kå el-Ke fevî’nin el-Kül liyyât’ın-

da baş ta Kur’an ve ha dis ol mak üze re 

İslâmî ilim ler de kul la nı lan te rim ler ele 

alın mış tır. Ni ha yet Tehânevî’nin Keş şâ fü 

ı½¹ılâ¼âti’l-fünûn’u dil, ede bi yat, din ve 

müs bet ilim dal la rın da kul la nı lan te rim le ri 

kap sa yan ha cim li bir an sik lo pe di dir. Mo-

dern dö nem de ve gü nü müz de yo ğun luk 

ka za nan an sik lo pe di ve söz lük ça lış ma la-

rı na pa ra lel ola rak baş ta dil ve ede bi yat, 

fı kıh ve hu kuk, ha dis ve tef sir, fel se fe ve 

tıp ol mak üze re bi lim, sa nat ve tek nik ala-

nın da bir çok te rim söz lü ğü ve an sik lo pe-

di si ya zıl mış tır.

Is tı lah ke li me si Arap dil ci le ri ta ra fın dan 

di lin kö ke ni ni açık la mak için or ta ya atı lan 

te ori ler den bi ri için de kul la nıl mış tır. Bu 

te ori, di lin tev kıfî ol du ğu ve vah ye da yan-

dı ğı te lak ki si ne kar şı lık in san lar ara sın da 

uz laş ma ve an laş ma so nu cu or ta ya çıktı ğı-

nı sa vu nur. Bu gö rüş Ebû Hâşim el-Cübbâî 

ve Mu‘te zi le’ye men sup di ğer ba zı âlimle-

re nis bet edil mek te dir (Süyûtî, s. 27). 
İbn Cin nî’ nin be lirt ti ği ne gö re bah se di len 

gö rü şün sa hip le ri, in san la rın bir bi ri ni an-

la ma la rı ve ih ti yaç la rı nı gi der me le ri için 

ba zı la fız la rı kul lan mak ta an laş tık la rı nı, ih-

ti yaç lar ço ğal dık ça bu la fız la rın art ma sı ve 

ifa de nin ge liş me si so nu cu di lin oluştu ğu-

nu ile ri sür müş ler dir (el-ƒa½âßi½, I, 40-45).
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Eyüp’te doğ du. Dok sa nüç Har bi’nden 

son ra İs tan bul’a mu ha cir ola rak ge lip yer-

le şen Plev ne li Sa id Efen di’nin oğ lu dur. İlk 

öğ re ni min ar dın dan Reşâdi ye Nu mu ne

an la mı ara sın da bir iliş ki yok tur (Bil men, 
I, 21). Ça ğı mız da bi lim le rin fark lı dal la ra 

ay rıl ma sı yo ğun bir te rim ih ti ya cı do ğur-

muş, bu nun so nu cun da te rim bi li mi or ta-

ya çık mış tır. Te rim le ri dil bi li mi il ke le ri ne 

uy gun bi çim de be lir le mek, çö züm le mek, 

ge re ken du rum lar da ye ni te rim ler üret-

mek, bu lu nan te rim le ri yay gın laş tır mak 

bu da lın baş lı ca fa ali yet le ri ara sın da yer 

alır. Pek çok ül ke de te rim ih ti ya cı nı gider-

mek, bi lim ve sa nat alanla rın da te rim bir-

li ği sağ la mak ama cıy la ku rum lar oluştu-

rul muş tur.

İslâm te lif ge le ne ğin de adın da ıs tılâhât 

ta bi ri ge çen en es ki eser ler den bi ri Nec-

med din en-Ne sefî’nin (ö. 537/1142) ªıl-
be tü’¹-¹ale be fi’l-ı½¹ılâ¼âti’l-fıšhiy ye 

ad lı ese ri dir (İs tan bul 1993). Sey fed din 

el-Âmidî’nin el-Mübîn fî Me£ânî elfâ¾i’l-

¼ü ke mâß ve’l-mü te kel limîn’i kelâm, fel-

se fe ve man tık, Ebû Mu ham med İb nü’l-

Cevzî’nin el-Î²â¼ li-šavânîni’l-ı½¹ılâ¼’ı 

ce del ve mü na za ra te rim le ri ne da ir kadîm 

eser ler den dir. İb nü’l-Arabî’nin 615 (1218) 

yı lın da Ana do lu’da iken ka le me al dı ğı I½-

¹ı lâ ¼â tü’½-½ûfiy ye’si de (Bey rut 1990) ta-

sav vuf la il gi li en es ki söz lük ler ara sın da 

yer alır. Da ha son ra Ab dür rezzâk el-Kâ şâ-

nî’ nin I½¹ılâ¼âtü’½-½ûfiy ye’si ge lir (Ka hi re 
1981). Ha dis ala nın da İb nü’s-Salâh eş-Şeh-

rezûrî’nin ha dis il mi nin alt mış beş tü rü nü 

açık la dı ğı, kı sa ca el-Mušad di me adıy la 

bi li nen Ma£ri fe tü envâ£i £il mi’l-¼adî¦’i 

de es ki te rim eser le rin den dir. İbn Ha cer 

el-As kalânî bu nu NuÅbe tü’l-fi ker adıy la 

ih ti sar et miş ve kırk ha dis il mi te ri mi da-

ha ek le miş, bu ese ri ne şerh ola rak yazdı ğı 

Nüz he tü’n-na¾ar’ı Şer¼u NuÅbe ti’l-fi-

ker fî mu½¹ala¼âti eh li’l-e¦er adıy la ba-

sıl mış tır (Ka hi re 1934).

En kadîm eser ler den olan Mu kå til b. 

Sü ley man’ın (ö. 150/767) el-Vücûh ve’n-

ne ¾âßir’i vücûh ve nezâir tü rü ke li me le rin 

bir çe şit Kur’an ıs tı la hı ka bul edil me si ne 

bağ lı ola rak Türk çe’ye Kur’ân Te rim-

le ri Söz lü ğü adıy la ter cü me edil miş tir 

(trc. M. Be şir Er yar soy, İs tan bul 2004). 
Bu nu Yahyâ b. Sellâm’ın (ö. 200/815) et-

Te½ârîf ’i iz le miş, bu eser de 115 Kur’an 

ke li me si nin ve cih le ri açık lan mış tır. Ay nı 

şe kil de Râgıb el-İs fahânî’nin, Kur’an’da-

ki garîb ke li me ler söz lü ğü olan el-Müf-

redât’ı Kur’ân Is tılâhla rı Söz lü ğü is-

miy le Türk çe’ye çev ril miş (trc. Meh met 
Yol cu – Ab dül ba ki Gü neş, I-II, İs tan bul 
2006-2007), Ebü’l-Fe rec İb nü’l-Cevzî’nin 

Nüz he tü’l-a£yü ni’n-ne vâ ¾ır fî £il mi’l-

vücûh ve’n-ne¾âßir’i için de 325 Kur’an 

ke li me si ve kav ra mı açık lan mış tır. Sey yid 

bü rün dür dük le ri ke li me” şek lin de de ta-

nım la nan ıs tı la hın (et-Ta£rîfât, “I½ ¹ılâ¼” md.) 
ge nel lik le is tidlâl yo luy la el de edile n bil gi 

için kul la nıl dı ğı ifa de edil miş tir (Ebü’l-Be-
kå, s. 129). Is tı lah la rın mâna sı ke li me le rin 

alı şı la ge len mâna la rın dan fark lı dır; geo-

met ri de “üç gen”, fi zik te “öz gül ağır lık”, 

he kim lik te “top lar da mar”, dil bil gi sin de 

“çe kim” ör nek le rin de ol du ğu gi bi ge nelde 

tek an lam lı öğe ler dir. Bun lar dil de ki diğer 

ke li me ler gi bi bağ la ma gö re an lam ya da 

gö rev de ği şik li ği ne uğ ra maz, bil dir dik le ri 

an lam lar açık ve ke sin dir. Me caz ve de yim 

an lam la rı yok tur. Is tı lah lar ko nuş ma di lin-

de yer al maz, an cak nor mal dil de kul la nı lıp 

son ra dan ıs tı lah özel li ği ka zan mış ke li me-

ler var dır. Me selâ “üst du da ğın üs tün de çı-

kan kıl lar” an la mın daki bı yık ke li me si “ba-

lık la rın baş bö lü mün deki de ri uzan tı la rı” 

an la mı na da ge len bir zo olo ji te ri mi dir. Bir 

ke li me fark lı bi lim dal larında fark lı te rim 

mâna la rı na sa hip ola bi lir. Öte yan dan kul-

la nım ala nı ge niş le yen ba zı te rim ler ge nel 

kul la nımla rın da ıs tı lah ol ma ni te lik le ri ni 

yi ti rir ler. Te le fon, radyo, te le viz yon, uçak, 

tren gi bi ke li me ler ilk çık tı ğın da ıs tı lah ni-

te li ği ta şı dı ğı hal de za man la nor mal di lin 

söz var lı ğı için de yer al mış tır. An cak bi lim 

ve ya sa nat da lıy la il gi li bir cüm le de geç-

me le ri ha lin de ıs tılah mâna sı ka za nır lar. 

Hem bir kül tü rün ürü nü olan hem de kül-

tür üre ten ıs tı la hın, için de doğ du ğu top-

lu mun kül tü rel de ği şi mi so nu cu ilk kul la-

nı mın da ki an la mın dan baş ka an lam lar da 

kul la nı la bil di ği, me de ni ye tin iler le me si ve-

ya ge ri le me si ne, kül tü rel de ği şi me bağ lı 

ola rak za man za man kar şı la dı ğı an la mın 

ge niş le di ği ve ya da ral dı ğı gö rü le bi lir.

Söz lük an la mıy la ıs tı lah an la mı ara sın da 

bir il gi bu lu nan la fız la ra “men kul”, ara la-

rın da il gi bu lun ma yan la ra “mür te cel” de-

nir. Men kul la fız lar da an lam lar ara sın da 

il gi bu lun mak la bir lik te ilk an lam ter ke di-

lip ikin ci an lam ter cih edil miş tir. Söz lük te 

“dua” an la mı na ge len “salât” ke li me si şe-

ri at ta “ken di ne öz gü rü kün le ri olan iba det 

(na maz)” mâna sı na nak le dil miş tir ki bu na 

“şer‘î men kul” de nir. “Yer de yü rü yen hay-

van” mâna sı na ge len “dâbbe” laf zı örf te 

“at, ka tır, eşek gi bi dört ayak lı hay van lar” 

an la mı na nak le dil miş tir, bu na da “örfî 

men kul” adı ve ri lir. “An la mak, kav ra mak” 

mâna sın da ki “fı kıh” laf zı nın bir ilim da lı-

nın adı ola rak kul la nıl ma sın da gö rül dü ğü 

an lam ikin ci bir an la ma nak le dil miş tir ve 

bu na “ıs tı lahî men kul” den miş tir. Bir yıl-

dız adı olan Sü reyyâ’nın özel isim ola rak 

kul la nıl ma sı ör ne ğin de ki gi bi mür te cel la-

fız lar da ke li me nin söz lük an la mıy la di ğer 
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he de fi Veh hâ bî lik’tir; Tâm İl mi hâl ya nın-

da Veh hâ bî ye Na si hat gibi ki tap la rın da 

da Veh hâ bî liği çü rüt mek için ça ba gös ter-

miş tir. Yi ne Veh hâ bî li ğin aley hin de neş-

ret ti ği me tin ler ara sın da Mis ter Hemp her 

adın da ta ma men ha yalî bir ki şi nin hâtı-

ra la rı önem li bir yer tu tar (İn gi liz Câsu su 
Hemp her’in İ’ti raf la rı, İs tan bul 1991).

Ab dül ha kim Ar vâ sî’nin en ya kın münte-

sip le rin den ol du ğu hal de ge le nek sel an-

lam da ha li fe lik id di asın da bu lun ma yan 

Hü se yin Hil mi Işık on dan şeyh lik le, mü-

rid lik le il gi si ol du ğu na da ir bir söz işit me-

di ği ni be lirt miş tir. Tek ke le rin ka pa tıl ma-

sın dan ön ce ve son ra Ar vâ sî’nin ba zı ta ri-

kat men sup la rı nın İslâmi yet’e ve ta sav vuf 

pren sip le ri ne uy ma dı ğı nı, bun la ra za rar 

ver di ği ni, ta ri kat la rı ya sak la yan ka nu nun 

ta sav vuf ki ta bı yaz ma yı ve ta sav vuf il miy le 

uğ raş ma yı de ğil ta sav vuf per de si al tın da 

şahsî men fa at sağ la ma yı suç say dı ğı nı, 

öte yan dan müs lü man la rın ka nun la ra uy-

ma sı ge rek ti ği ni, ha dis le re gö re de din 

adam la rı nın si ya se te ka rış ma la rı nın men 

edil di ği ni söy le di ği ni nak le den Işık’a gö re 

ya pıl ma sı ge re ken şey dev le te kar şı çık-

mak ve ya ta ri kat la rın ih ya sı için mü ca de le 

et mek de ğil ta sav vu fu bir ilim ola rak öğ-

ret mek ve ta sav vu fa da ir ki tap la rı ge niş 

çap ta yay mak tır. Ay rı ca ken di si, Nak şi-

ben diy ye’nin bir ta ri kat ola rak so na er di ği 

ve gö rü nür de her han gi bir mü ced di din 

bu lun ma dı ğı ka na atin de dir (18 Ara lık 
1969 ta ri hin de Ha mid Al gar’la yap tı ğı bir 
söy le şi; bk. Al gar, s. 185). Bu gö rüş le rin-

den ha re ket le Işık’ın çev re sin de top la nan 

gru bu Nak şi bendî ta ri ka tı nın bir ko lu ve ya 

de va mı de ğil dinî bir ce ma at ola rak ka bul 

et mek ge re kir.

Hü se yin Hil mi Işık’ın ba zı eser le ri şun-

lar dır: Tâm İl mihâl: Seâdet-i Ebe diy ye 

(İs tan bul 1956, 1984, 120. bas kı, 2012), 
Ehl-i Sün net Yo lu (İs tan bul 1966), Din-

de Re form cu lar (İs tan bul 1968), Alevîye 

Na si hat (İs tan bul 1968), Veh hâ bî ye Na-

si hat (İs tan bul 1971), İs lam’ın İç Düş-

man la rı (İs tan bul 1971), Veh hâ bî le re ve 

Mez hep siz le re Kar şı Ve si ka lar (İs tan-
bul 1971), Mı sır lı Bir Din Ada mı nın Din 

Düş man lı ğı (İs tan bul 1975), Al dan ma-

ya lım (İs tan bul 1976).
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Hü se yin Hil mi Işık, dinî ilim ler sa hasın-

da ki ter cih le ri ni ilk de fa 1956 yı lın da M. 

Sıd dık Gü müş tak ma adıy la ba sı lan Tâm 

İl mihâl: Seâdet-i Ebe diy ye ad lı ki ta-

bın da bir ara ya ge tir miş tir. Bel li bir ko nu 

sı ra sı gü dül me yen ve her ye ni bas kı sı na 

ilâve ler ya pı lan ki tap ta Işık, iti kad me se-

le le ri ne ve İslâmi yet’in en gü zel iki te cel-

li si ola rak ka bul et ti ği Ha nefî mez he biy le 

Nak şi bendî ta ri ka tı na ağır lık ver miş, fıkhî 

ko nu lar da en çok İbn Âbidîn’in Red dü’l-

muÅ târ’ını, ta sav vufî me se le ler de de 

ki ta bın yak la şık dört te bi ri ni teş kil eden 

İmâm-ı Rab bâ nî’nin Mektûbât’ını kaynak 

ola rak gös ter miş, yer yer Ar vâ sî’nin sözle-

ri ni de nak let miş tir. Eser de rad yodan 

Kur’an ve ya ezan din le me nin câiz olup 

ol ma dı ğı gi bi mo dern ko nu la ra da te mas 

edil miş tir (Tâm İl mihâl, İs tan bul 1984, 
s. 648-650). Ese rin mo dern bir yö nü de 

Işık’ın Fran sız ca’dan ter cü me et ti ği per hiz 

re çe te le ri dir (s. 593-618). Işık “bo zuk din” 

ola rak ta nım la dı ğı Kådiyânîlik, Bahâîlik, 

Ka len de riy ye, Dürzîlik, İsmâiliyye, Yezîdiy-

ye ve Hurûfîlik gi bi mez hep ve akım la ra 

şid det le kar şı çık mış (s. 432-439, 448-452), 
Ehl-i sün net yo lun dan ay rı lan Se lefîli ği ve 

mez hep siz li ği de bo zuk din ler den say-

mıştır (s. 439-447). Bu ara da ta nın mış 

Se lefî re form cu lar dan Mu ham med Ab-

duh ile Ce mâ led dîn-i Ef gå nî’nin bil has sa 

ma son luk la rı üze rin de dur muş tur (s. 409, 
780, 970, 993). Türk çe ba kı mın dan bo zuk 

ifa de le re rast la nan eser de “es ki yi mu ha-

fa za” adı na alı şıl ma mış, çok ya dır ga nan 

bir im lâ ya yer ve rilmiş tir. Ce did ci âlim ler-

den, “Ko ca Mos kof Mûsâ Bey ki yef’” di ye 

ad lan dır dı ğı Mûsâ Cârul lah Bi gi’yi Din-

de Re formcular ad lı ese rin de (İs tan bul 
1968) kız gın bir dil le eleş tir miş tir. An cak 

Hü se yin Hil mi Işık’ın po le mik le ri nin en baş 

Mek te bi (1924) ve as kerî li se den (1929) 
me zun ol duk tan son ra As kerî Tıb bi ye’ye 

gir di. 1929’da Eyüp’te Kâşgarî Tek ke si’nin 

son post ni şi ni Nak şi bendî-Hâlidî şey hi Ab-

dül ha kim Ar vâ sî ile ta nış ma sı ha ya tın da 

bir dö nüm nok ta sı teş kil et ti. Ar vâ sî’yi 

sık sık evin de zi ya ret edip on dan Türk-

çe, Arap ça ve Fars ça dinî ki tap lar oku du. 

Tıb bi ye nin ikin ci sı nı fı na geç ti ğin de şey hi-

nin tav si ye si üze ri ne tıb bı bı ra kıp ec za cı lık 

tah sil et ti. Ar dın dan yi ne Ar vâ sî’nin tav si-

ye siy le Fen Fa kül te si Kim ya Şu be si’ne kay-

dol du ve 1936’da bu ra yı bi tir di. Ma mak’ta 

on yıl ka dar bir fab ri ka da kim ya mü hen-

di si ola rak ça lış tı. Bu dö nem de İmâm-ı 

Rab bâ nî ve oğ lu Mu ham med Ma‘sûm’un 

Mek tû bât’la rı nın Müs ta kimzâde Sü ley-

man Sâded din ta ra fın dan ya pı lan ter-

cü me le ri ni oku yup bü tün mek tup la rın 

öze ti ni çı kar dı. İs tan bul’a bir gi di şin de 

bun la rı Ar vâ sî’ye gös ter di ve onun tak di-

ri ni ka zan dı. Ey lül 1943’te ön ce İz mir’de, 

da ha son ra An ka ra’da zo run lu ika me te 

tâbi tu tu lan ve 27 Ka sım’da bu ra da ve fat 

eden Ar vâ sî’nin son gün le rin de hep ya nın-

da bu lun du. Ve fa tın da oğ lu Ah med Mekkî 

ile be ra ber An ka ra’nın Bağ lum Me zar lı-

ğı’nda def ne dil me si ni sağ la dı. On yıl ka dar 

Ah med Mekkî’den fı kıh, ha dis, tef sir oku-

du ve 1953’te icâzet al dı. 1947’de Bur sa 

As kerî Li se si’ne kim ya öğ ret me ni ola rak 

ta yin edil di. Ku le li ve Er zin can As kerî li se-

le rin de gö rev yap tık tan son ra 1960 yı lın da 

emek li ye ay rıl dı. Ar dın dan Ve fa Li se si’nde, 

İs tan bul İmam-Ha tip Oku lu’nda, Ca ğa loğ-

lu ve Ba kır köy Sa nat ens ti tü le rin de ma te-

ma tik ve kim ya öğ ret men li ğin de bu lun-

du. 1962’de Ye şil köy’de bir ec za ne sa tın 

alıp ec za cı lık yap ma ya baş la dı. 1966’da 

ken di so ya dı nı ta şı yan ki ta be vi ni ve ar-

dın dan Ha ki kat Ki ta be vi’ni, 1976’da İhlâs 

Vak fı’nı kur du. Bu ara da ken di eser le ri ni 

ve özel lik le Nak şi bendî-Mü ced didî-Hâlidî 

ge le ne ği ne ait bir ço ğu Fars ça, di ğer le ri 

Arap ça çe şit li ki tap la rı tıp kı ba sım ola-

rak ya yım la dı. Ken di si ne ait ba zı eser le-

rin Fran sız ca, Al man ca ve İn gi liz ce ter-

cü me le ri İhlâs Vak fı ta ra fın dan ba sıl dı. 

Za man la çev re sin de Işık çı lar adı ve ri len 

dinî bir ce ma at oluş tu. 1970’te Ha ki kat 

ga ze te si nin ya yım lan ma sı na ön cü lük et ti. 

Bu ga ze te de yi ne Ar vâ sî’nin mü ri di olan 

Ne cip Fa zıl Kı sa kü rek ile si yasî po le mik le re 

gi riş ti. Da ma dı En ver Ören 1972’de onun 

dinî gö rüş le ri ni ve si yasî ter cih le ri ni yan sı-

tan Tür ki ye ga ze te si ni çı kar ma ya baş la dı. 

Da ha son ra da in şa at, fi nans, eko no mi ve 

med ya alan la rın da fa ali yet gös te ren İh las 

Hol ding’i kur du. 26 Ekim 2001 ta ri hin de 

Hüseyin

Hilmi

Işık
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hak kın da kay nak lar da yer alan bil gi le ri 

eleş ti rip kar şı laş tı ra rak en doğ ru so nuç-

la ra ulaş ma ya ça lış mış tır. Me to du ba kı-

mın dan İslâm ta ri hi ala nın da ki ça lış ma lar 

için ör nek teş kil ede cek bir ki tap tır. 2. 

Ju li us Well ha usen, Arap Dev le ti ve Su-

ku tu (An ka ra 1963). Emevîler’in Hz. Ali’ye 

kar şı Sıf fîn Sa va şı’yla baş lat tık la rı si yasî 

mü ca de le ve bi rin ci iç sa vaş, Süfyânîler 

ve ikin ci iç sa vaş, Mervânîler ve üçün cü 

iç sa vaş, Ho ra san’da ki Arap ka bi le le ri ve 

Arap dev le ti nin su ku tu baş lı ğı al tın da bi-

rin ci el den kay nak la ra da ya nan Emevî ta-

ri hiy le il gi li önem li bir ça lış ma dır. Mü el lif 

ese ri ni ka le me alır ken olay la rı et ki le yen 

bü tün fak tör le re önem ver miş, kay nak lar-

da ki ri va yet le ri bi lim sel me tot lar la eleş ti-

ri süz ge cin den ge çi rip de ğer len dir miş tir. 

Olay la rın açık lan ma sın da eko no mik, sos-

yal vb. un sur la rı göz önü ne al mış, Or ta çağ 

ve Arap İslâm dün ya sı nın bi rey sel ha re ket 

nok ta la rı nı bü yük bir us ta lık la tas vir et-

miş tir. 3. Ernst Ho nig mann, Bi zans Dev-

le ti’nin Do ğu Sı nı rı Grek çe, Arab ca, 

Sür ya ni ce ve Er me ni ce Kay nak la ra 

Gö re 363’ten 1071’e Ka dar (İs tan bul 
1970). Ana do lu’nun es ki ta rihî coğ raf ya sı-

nı, Ana do lu’ya ge len Türk boy la rı nın fe tih 

ve iskân yol la rı nı tes bit eden bir ça lış ma-

dır. Ana do lu’nun mâzi si ni, coğ rafî yer le-

rin en es ki de vir ler den be ri ge len ad la rı nı 

pek çok kay nak tan fay da la na rak or ta ya 

ko yan mü el lif ta rihî coğ raf ya sa ha sı na çok 

önem li bir kat kı sağ la mış tır. 4. Ge org Ost-

ro gorsky, Bi zans Dev le ti Ta ri hi (An ka ra 
1981). Er ken Bi zans dö ne mi (324-610), Bi-

zans İm pa ra tor lu ğu’nun ye ni len me si için 

ya pı lan mü ca de le ler dö ne mi (610-711), 
tas vir kı rı cı lık ve buh ran dö ne mi (711-
843), Bi zans İm pa ra tor lu ğu’nun par lak 

dö ne mi (843-1025), asil sı nı fın hâki mi yet 

dö ne mi (1025-1081), as kerî asa let sı nı fı-

nın hâki mi yet dö ne mi (1081-1204), La tin 

hâki mi ye ti (1204-1262), Bi zans İm pa ra-

tor lu ğu’nun çö kü şü (1282-1452) baş lık la rı 

al tın da dü zen len miş tir. Ori ji nal kay nak la-

ra da ya nı la rak bi lim sel me tot lar la ka le-

me alı nan eser Bi zans ta ri hiy le il gi le nen 

araş tır ma cı lar için baş vu ru ki tap la rın dan 

bi ri dir. 5. Ste ven Run ci man, Haç lı Se fer-

le ri Ta ri hi (I-III, An ka ra 1986-1987). Tür-

ki ye’de Haç lı se fer le ri ko nu suy la ilk de fa 

bi lim sel dü zey de il gi le nen Fik ret Işıl tan, 

bu alan da ki ça lış ma la rıy la ta nı nan Run ci-

man’ın ese ri ni Türk çe’ye ka zan dır mak la 

Türk ve İs lâm ta ri hi ni ya kın dan il gi len-

diren bu ko nu da ki bü yük bir ek sik li ği gi-

der miş tir. 6. Ju li us Well ha usen, İslâmi ye-

tin İlk Dev rin de Dinî-Siyâsî Mu ha le fet 

Ba kan lı ğı’nın ya yım la dı ğı İslâm An sik-

lo pe disi’nin Tah rir He ye ti’nde bir sü re 

ça lış tı. 1970’te Türk Ta rih Ku ru mu aslî 

üye li ği ne, 1976’da İs tan bul Üni ver si te si 

se na to üye li ği ne se çil di. 1982’de Ta rih 

Bö lü mü baş kan lı ğı na ge ti ril di, 1983 yı lı 

so nun da emek li ye ay rıl dı. 24 Ey lül 1997 

ta ri hin de İs tan bul’da öl dü ve Zin cir li ku-

yu Me zar lı ğı’na def ne dil di. Işıl tan, Ağus-

tos 1960’ta Mos ko va’da top la nan XXV. 

Bey nel mi lel Müs teş rik ler Kon gre si’ne ve 

1965’te Vi ya na’da dü zen le nen Bey nel mi lel 

Ta rih İlim le ri Kon gre si’ne ka tıl mış tır. Ede-

bi yat Fa kül te si’nde kırk yı la ya kın gö rev 

ya pan Fik ret Işıl tan Al man ca, Fran sız ca, 

Arap ça, Fars ça ve La tin ce bi li yor du; da ha 

çok çe vi ri le riy le Türk ta ri hi li te ra tü rü ne 

kat kı da bu lun muş tur. Al man ca’dan yap-

tı ğı çe vi ri ler de ki ama cı nın bil has sa Al man 

ta rih çi le ri nin ta rih an la yı şı ve ça lış ma me-

tot la rı nı Türk bi lim dün ya sı na ak tar mak 

ol du ğu nu ifa de et miş tir. Çe vi ri le rin de ki 

üslûp ve ifa de gü zel li ğin den do la yı on dan 

öv güy le söz edil miş tir.

Eser le ri. Te lif: 1. Die Selts chu ken 

Gesc hich te des Ašseråy¢ (Le ip zig 1943). 
Ke rî müd din Ak sarâyî’nin Ana do lu Sel çuk-

lu la rı ta ri hi nin en önem li kay nakla rın dan 

olan Müsâme re tü’l-aÅbâr ve mü sâye-

re tü’l-aÅyâr (Te×ki re-i Ašsarâyî) ad lı 

ese ri ne da ir ha zır la dı ğı dok to ra te zi dir. 

2. Ur fa Böl ge si Ta ri hi (Baş lan gıç tan h. 
210 = m. 825’e Ka dar) (İs tan bul 1960). 
Böl ge ta ri hi nin bi rin ci el den kay nak la ra 

da ya nı la rak ele alın dı ğı bir ça lış ma olup bu 

sa ha da araş tır ma ya pan lar için başvu ru 

ki ta bı ola rak ka bul edil mek te dir. Çe vi ri: 
1. Ju li us Well ha usen, İslâmın En Es ki 

Ta ri hi ne Gi riş (İs tan bul 1960). Hu lefâ-yi 

Râ şidîn dev ri ta ri hi ne bir gi riş ni te li ğin de ki 

eser de mü el lif dö ne min ta ri hi ni kro no lo-

jik sı ray la an lat ma mak la be ra ber İslâm 

ta ri hi nin ilk dö ne mi nin baş lı ca olay la rı 

v.dğr.), İs tan bul, ts. (Tür ki ye Ga ze te si Ya yın la rı), I, 
433-459; E. Pes kes, “Die Wahhåb¢ya als in ne ris-
la misc hes Fe ind bild: Zum Hin ter grund an ti-wah-
ha bi tisc her Pub li ka ti onen in der ze it ge nös sisc hen 
Tür kei”, WI, XL/3 (2000), s. 344-374; http://www.
hu se yin hil mi isik.com.

ÿHa mid Al gar

– —IÞILTAN, Fikret
(1915-1997)

Ortaçað tarihçisi.˜ ™

15 Şu bat 1915’te İs tan bul Bey koz’da 

doğ du. İl ko ku la İs tan bul’da baş la dıy sa 

da as kerî mü mey yiz ve Bey koz Kun du ra 

Fab ri ka sı başkâti bi olan ba ba sı nın göre vi 

do la yı sıy la her sı nı fı ay rı bir şe hir de oku-

du. Or ta oku lu ve li se yi Ka ba taş Li se si’nde 

ta mam la dı (1933). Kı sa bir sü re Mül ki ye 

Mek te bi’ne de vam et ti, ar dın dan açı lan sı-

na vı ka za na rak 1933 yı lı nın so nun da yük-

sek öğ re nim için Al man ya’ya gönderil di. 

Öğ re ni mi ne Ber lin Üni ver si te si Fel se fe 

Fa kül te si’nde baş la dı. Ber lin ve Le ip zig 

üni ver si te le rin de Or ta çağ ta ri hi, Arapça, 

Fars ça ve Tür ko lo ji ders le ri ni takip et ti. 

Ken di si ne dok to ra ko nu su ver miş olan 

Her bert Wil helm Du da’nın baş ka bir yere 

ta yi ni do la yı sıy la tah si li ne Bres lau Üniver-

si te si’nde de vam et ti. Au bin’den Ba tı Or-

ta çağ ta ri hi, Du da’dan Tür ko lo ji ve Fars-

ça, Ot to Spi es’ten Sâmî dil le ri ve San ti fal-

ler’den bel ge in ce le me si ders le ri oku du. 

1940 Ha zi ra nın da dok to ra sı nı verip yur da 

dön dü.

İlk gö re vi An ka ra Ata türk Li se si ta rih 

öğ ret men li ği dir. Ey lül 1941’de baş la yan 

as ker lik gö re vi ni ta mam la dık tan son ra 

1944 yı lı Tem mu zun da İs tan bul Üni ver-

si te si Ede bi yat Fa kül te si Or ta çağ Ta ri-

hi Kür sü sü’ne asis tan ol du. Bu kür sü de 

Mük ri min Ha lil Yi nanç’ın is te ğiy le İslâm 

ta ri hi ça lış ma la rı nı sür dür dü. Ay nı kür-

sü de Phi lip pe Schwe in furth ta ra fın dan 

ve ri len Bi zans ta ri hi ders le ri ni ve onun 

yaz dı ğı bir çok ma ka le yi Türk çe’ye çe vir-

di. 1953’te Ur fa Böl ge si Ta ri hi baş lık lı 

te ziy le do çent un va nı nı al dı. Mük ri min 

Ha lil Yi nanç’ın Ara lık 1961’de ölü mü nün 

ar dın dan Or ta çağ Ta ri hi Kür sü sü baş kan-

lı ğı na ge ti ril di ve emek li olun ca ya ka dar 

bu gö rev de kal dı. 1962’de pro fe sör lü ğe 

yük sel di. Fa kül te de İslâm ta ri hi, Bi zans 

ta ri hi, Haç lı se fer le ri ta ri hi ve Av ru pa Or-

ta çağ ta ri hi ders le ri ve ri yor du. Ay nı kür-

sü de gö rev ya pa cak olan Hak kı Dur sun 

Yıl dız, Er do ğan Mer çil, Işın De mir kent, 

Ah met Ağı rak ça ve Ab dül ke rim Özay dın’ın 

dok to ra tez le ri ni yö net ti. Millî Eği tim 

Fikret Işıltan




