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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.
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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
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Åâ½½a ten”. Ha be şis tan’a ve Me di ne’ye hic-

ret eden Ku reyş li ler’le on la rın müt te fik le ri 

ve mevlâla rı nın lis te si ni içe ren bu risâle-

yi Al bert Di et rich Al man ca’ya, Işıl tan da 

Türk çe’ye çe vir miş tir (Şar ki yat Mec mu ası, 
III [İs tan bul 1959], s. 125-155).
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ÿEr do ğan Mer çil

Kom ne nos De vir le ri (An ka ra 1995). Kho-

ni ates’in (ö. 1213) His to ria’ sı Ana do lu Sel-

çuk lu la rı ta ri hi nin önem li kay nak la rın dan 

bi ri ve Bi zans İm pa ra to ru II. Io an nes Kom-

ne nos ile (1118-1143) Ana do lu Sel çuk lu 

Sul ta nı I. Me sud (1116-1155) dev rin de 

Ana do lu’da ce re yan eden olay lar ve Türk 

dev let le ri nin Bi zans İm pa ra tor lu ğu ile 

iliş ki le ri açı sın dan önem li bir ça lış ma dır. 

Ni ke tas’ın Sel çuk lu ve Bi zans ta ri hi ne en 

esas lı kat kı sı ise II. Kı lı cars lan (1155-1192) 
ve I. Ma nu el Kom ne nos (1143-1180) dö-

ne miy le Mir yo ke fa lon Sa va şı (1176) hak-

kın da ver di ği bil gi ler dir. 8. Ab dül mü’min 

ed-Dimyâtî, “Cüzßün fî hi ×ik rü’l-muhâcirîn 

min Æu reyş ve Åu le fâßi him ve mevâlîhim 

Par ti le ri (An ka ra 1989). Eser de Hz. Pey-

gam ber’in ve fa tın dan son ra or ta ya çı kan 

ilk dinî, si yasî fır ka lar dan Hâricîlik ve Şiîlik 

hak kın da bil gi ve ril miş, bu iki fır ka men-

sup la rı nın Emevîler dev ri nin so nu na ka dar 

çı kar dık la rı is yan lar ve mer kezî hü kü met-

le rin on la ra kar şı yap tı ğı mü ca de le ler an-

la tıl mış tır. Mü el li fin hı ris ti yan ol ma sı ve 

İs râ i li yat’a önem ver me si do la yı sıy la müs-

lü man la rın duy gu la rı nı ob jek tif bi çim de 

yan sı ta ma mak la bir lik te olay la rın ger çek 

yü zü nü or ta ya çı kar ma da ki ma ha re ti, kro-

no lo ji yi ve olay la rın akı şı nı tas vir eder ken 

gös ter di ği us ta lık ve araş tır ma cı zih ni ye-

ti ese re ay rı bir önem ka zan dır mış tır. 7. 

Ni ke tas Kho ni ates, Io an nes ve Ma nu el 




