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Önsöz

Ülkemizde son zamanlarda hususi olarak siyer ve İslam ta-
rihine ancak umumi olarak İslami İlimlere yönelik canlanan 
bir ilgi gözlemlenmektedir. Bir taraftan alandaki önemli eser-
lerin çevrilmesi, klasik eserlerin bu konu ve gündem içeri-
sinde neşredilmesi, çeşitli telif ve edisyon eserlerin kaleme 
alınması ve alanda pek çok tez çalışmasının yürütülmesi, bu 
ilginin tezahürleri sadedindedir. Son asrımızda hem İslam 
hukuku hem de siyer ve İslam tarihi alanındaki eserleri ile 
bu ilginin ülkemizde de oluşumunda önemli bir yer edinen 
Muhammed Hamîdullah ismi, önemli bir sima olarak karşı-
mızda durmaktadır. Bundan dolayı öncelikle siyer ve İslam 
tarihi alanlarındaki eserlerinin tetkiki ile başlayan Hamîdul-
lah okumalarımız, müellifin diğer eserlerinin de okunmasını 
âdeta tetiklemiştir. Okundukça da fark edilmiştir ki Hamîdul-
lah’ın, siyer ve İslam tarihi alanlarına dair ortaya koyduğu 
bakış açısı, kaleme aldığı eserleri ve serdettiği teklifleri, onun 
günümüzde İslam tarihçiliğinin yeni siması olmasının öte-
sinde modern dönemde bir Müslüman âlim portresi çizmesi 
itibarıyla de ele alınmasını gerekli kılmaktadır. Onun tüm-
dengelim yöntemini dikkate alarak ilimlere odaklanması yani 
ilimleri, bütünün parçaları olarak gören yaklaşımı, ilimlere  
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inter disipliner yaklaşımı, bilimsellikten ödün vermeyen ya-
zım biçimi, Doğu’nun ve Batı’nın her yönüyle mezcedilerek 
itidal çizgisinde vasatı temsili gibi hususiyetleri, mezkûr port-
reyi temsil etmesinin sadece birkaç cihetidir. Bu hususiyetle-
rin bir ilim adamında var olması gerektiğini düşünen yaklaşı-
mımız gereğince biz de bu eserde Hamîdullah’ın özelde siyer 
ve İslam tarihçiliği olsa da genelde içinde bulunduğumuz 
asırda prototip bir Müslüman âlim olarak düşüncesini, meto-
dolojisini, görüşlerini, tekliflerini ve etkilerini bütünlüklü bir 
şekilde ele almış olduk. 

2016-2017 yıllarında biri lisans öğrencileri diğeri lisansüstü 
öğrencileri olmak üzere iki grupla İlmi Etüdler Derneği’nde 
(İLEM) atölye çalışmalarında Hamîdullah okumaları gerçek-
leştirdik. Bu atölyelerde Hamîdullah’ın bütün eserlerini oku-
yarak onun düşüncesinin gelişimini, metodolojisini, bir tarih-
çi olarak hayat gayesini, tarihçi olarak ayırt edici özelliklerini, 
tarih yazıcılığı yöntemini (nitel ve nicel olarak), İslam tarihi 
ve siyer yazımındaki yerini ve önemini, etkilendiği kaynakla-
rı (şahıs, ekol, şehir), İslam tarihi ve siyere odaklanma saik-
lerini, eleştirilen ve takdir edilen yönlerini, etkilerini (şahıs, 
fikriyat), yaşadığı psikolojik vakıaları vs. ele aldık. Bunun 
neticesi olarak ortaya çıkan bu kitap, onun eserleri ve tanık-
lıkları üzerinden modern bir âlim olarak ilmî portresini ortaya 
koymak maksadıyla kaleme alınmıştır.

Bu eserde, Arayışlar Çağı’nın prototip bir âlimi olarak değer-
lendirebileceğimiz Hamîdullah’ın eğitiminin, düşüncesinin 
gelişiminin, metodolojisinin, din, nübüvvet, İslam iktisadı, 
yönetim ve hilafet anlayışları üzerinden ortaya koyduğu te-
mel teorilerinin zannedildiğinin çok ötesinde bir ehemmiyete 
sahip olduğunu göstermeye çalıştık. Bu sayede İslam tarih-
çiliğinin de yeni siması olan Hamîdullah’ı ve ilmî portresini, 
modern dönemin öncü ve prototip bir âlimi olarak akademi 
camiasının dikkatlerine yeniden arz etmeye çalıştık.
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Bu eserin Hamîdullah’ın teorilerinin ileri düzeyde tartışılma-
sına ve derinleştirilmesine ve bir ekol oluşturacak aşamaya 
ulaşmasına imkân oluşturmasını temenni ediyoruz. Yine bu 
eserin, son iki asırdır devam eden modern işgalden kurtuluş 
olarak Hamîdullah’ın ortaya koyduğu ulusal ve uluslararası 
düzeyde siyasi, idari ve iktisadi pek çok teklifin pratik ha-
yata geçirilmesinin sadece başlangıcını değil yürüyeceği gü-
zergâhı ve istikametini, yerleşme, genişleme ve derinleşme 
merhalesinin zeminini de göstermesini arzu ediyoruz. Netice 
itibarıyla uygulamaya geçirilen bu pratiklerin yön tayin edici 
etkisi ile Müslüman ülkelerin nihai merhalede siyasi, iktisadi, 
ilmî, fikrî tam bağımsızlıklarını kazanmalarına imkân oluş-
turmasını murat etmekteyiz.

Bu eserin ortaya çıkmasına mekân ve imkân oluşturan İLEM’e 
ve çalışanlarına, Muhammed Hamîdullah atölyesine fikrî 
rehberliğini esirgemeyen Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma’ya, 
atölyeye iştirak ederek kıymetli bilgilerini paylaşan Prof. Dr. 
Adnan Demircan, Prof. Dr. Adem Apak ve Doç. Dr. Teyfur 
Erdoğdu’ya şükranlarımı arz ederim. Editörlüğünü üstlendiği 
Eleştirel Bir Giriş Dizisi’nde bu eserin de yer almasını ifade 
ederek diziye zenginlik katan Doç. Dr. Lütfi Sunar’a da teşek-
kürü bir borç bilirim.

Gayret bizden, tevfik elbette Allah’tandır.

Abdulkadir Macit
Üsküdar, 2019
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