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ÖZ: İslam Tarihinin Dönemlendirilmesi Problemi” adlı Mustafa Demirci tarafından kaleme alınan 
makale, Ortaçağ Tarihi için mühim bir alan olan İslam Tarihindeki dönemlere ayırma problematiği 
üzerinde durmaktadır. Yazarın söz konusu araştırmayı yazmaktaki maksadı, var olan tarih 
literatüründe yeni kuram ve mefhumlar imal edilmeden Batı zihniyetinin gözüyle çalışmalar 
yapılmasıdır. Bu sebepten dolayı İslam Tarihinde yeni bir dönemlendirme faaliyetinin 
gerçekleştirilmesinin lüzumlu olduğunu belirten yazar, daha evvel ortaya konulan 
dönemlendirmelerden de faydalanılarak yeni bir İslam Tarihi dönemlendirmesinin meydana getirilmesi 
gerektiğini vurgulamaktadır. Çalışma; adı geçen makalenin takdim, tahlil ve değerlendirmesinden 
meydana gelmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İslam Tarihi, Mustafa Demirci, Batı, Dönemlendirme. 

 

Assessments on “The Problem of Periodizing the History of Islam with the 
Western Mentality” 

ABSTRACT: The article written by Mustafa Demirci, titled "The Problem of Periodization of the History 
of Islam", focuses on the problematic of dividing into periods in Islamic History, which is an important 
field for Medieval History. The purpose of the author in writing the aforementioned research is to carry 
out studies from the perspective of the Western mentality without producing new theories and concepts 
in the existing historical literature. For this reason, the author, stating that it is necessary to carry out a 
new periodization activity in the History of Islam, emphasizes that a new periodization of Islamic 
History should be created by making use of the previously revealed periodizations. Study consists of the 
presentation, analysis and evaluation of the aforementioned article. 

Keywords: Islamic History, Mustafa Demirci, West, Periodization 

 

 

 

Makale Türü : Makale Tanıtımı 

Geliş Tarihi : 14.05.2022 
Kabul Tarihi : 21.05.2022 

 

 

 

  

 
 Araş. Gör. Dr., Sakarya Üniversitesi, magaoglu@sakarya.edu.tr, ORCID: 0000-0002-5063-009X 



 
Mert Ağaoğlu • “İslam Tarihinin Batı Zihniyetiyle Dönemlendirilmesi Problemi” Üzerine Değerlendirmeler 

 

46 

 

Giriş 

Makale,1 genel hatlarıyla İslam Tarihçiliğindeki dönemlere ayırma sorunsalına 
odaklanmıştır. Prof. Dr. Mustafa Demirci bu çalışmasında; akademik camiada, tarihte ve diğer 
disiplinlerde kavramlara dayalı teorik düşüncenin çok az bir kısım tarafından 
gerçekleştirildiğini, olgulara dayalı analitik çalışmaların yapılması gerektiğini dile 
getirmektedir. İslam Tarihçiliği alanında gerçekleştirilen çalışmaların yalnızca bir döneme 
ilişkin çalışmalar olduğunu, bütüne dair yaklaşımların meydana getirilmediğini, dar bir bakış 
açısı ile vakalar arasında devamlılığa yol açan nedenlerin ortaya konulamadığından 
bahsetmektedir. İslam tarihinin dönemlere ayrılması için yapılan girişimlerin Batılı 
araştırmacılar tarafından gerçekleştirildiğini, Osmanlı tarihinin dönemlere ayrılması 
konusunda ise pek çok çalışma yapıldığını söyleyerek İslam Tarihinin dönemlere ayrılmasının 
bir problem olarak ele alınmadığından söz etmektedir. Batı medeniyetinin yaşadığı 
kopmaların, büyük dönüşümlerin İslam tarihinde yaşanmadığını öne sürerek, ele aldığı 
makalenin bundan evvel yapılan dönemlere ayırma çabaları bağlamında ne şekilde yeni bir 
dönemlendirmeye ihtiyaç olduğunun ortaya çıkarılması için bir taslak çalışması olduğunu 
belirtmektedir. 

Yazarın çalışmayı kaleme almaktaki amacı; mevcut tarih ve İslam tarihi literatüründe 
teoriler ve kavramlar üretilmeden, Batı perspektifinden bakarak çalışmalar yapıldığını, İslam 
tarihinde yeni bir dönemlere ayırma işleminin yapılmasına gerek olduğunu dile getirerek, 
deneme bağlamında, önceki dönemlendirmelerden yararlanarak yeni bir İslam tarihi 
dönemleri oluşturmaktır. Batılıların, Avrupa tarihini merkeze alarak kavram ürettiğini, 
Türkiye’de de tarihçilerin yeni yaklaşımlar getirmeyerek Batılıların kavramlarını, teorilerini 
ve dönemlerini alarak, çalışmalarını, araştırmalarını bunlar üzerinden yürüttüklerini iddia 
etmektedir. 

Analiz ve Değerlendirme 

Mustafa Demirci, iddiasını temellendirmek için 4 numaralı dipnotta konuyla ilgili bilgiler 
vermiştir. Dünya tarihi için yapılan çağ ayrımlarında meydana gelen vakaların Avrupa 
tarihini tesiri altında bıraktığını söyleyerek Batılıların tarih boyunca yaptıkları çağ ayrımlarını 
bu dipnotta anlatmıştır. M.S. 476 ‘da Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasının Çin, 
Hindistan ve o coğrafyadaki bölgelerde doğrudan herhangi bir etkisinin olmadığını belirterek 
Batı-merkezci bakış açısını eleştirmiştir. Bu açıklamalı dipnotta kullandığı kaynakları da 
burada zikretmiştir. Yazar Mustafa Demirci, Müslüman tarihçilerin, Oryantalist Batılı 
tarihçilerin oluşturduğu bir kavram olan “Durgun Doğu” tanımlamasına uygun olarak 
hareket ettiklerini belirterek bu duruma ve yaklaşıma son verilmesi gerektiğini söylemektedir. 
Batılıların yaptığı dönemlere ayırmanın, Hıristiyanlığa ve Aydınlanma düşüncesine 
dayandığını ifade ederek tüm dünya tarihine uygulanamayacağını dile getirmektedir. 

Yazar, gerçekleştirilecek olan yeni İslam tarihi dönemlere ayırma çalışmasının kültür ve 
medeniyetler ekseninde, toplumların kendi ürettiği iç dinamikler bağlamında yapılmasının 
lüzumlu olduğunu ifade etmektedir. Mustafa Demirci, İslam tarihinin dönemlere ayrılmasının 
tüm tarihçilere yol göstereceğini günümüze dek yapılan Hz. Peygamber Devri-Asr-ı Saadet, 
Hulefa-i Raşidin, Emevîler, Abbasîler, Selçuklular, Osmanlılar, Babürlüler gibi devletlere ve 
hanedanlara dayanarak yapılan dönemlere ayırmanın sadece siyasî güçlere odaklandığını, 
kültür, sosyal ve iktisadî yapı, fikir hayatı gibi unsurların göz ardı edildiğini dile 
getirmektedir. Devletlerin, milletlerin içerisinde yer aldığı kapsayıcı olan medeniyet 

 
1 Mustafa Demirci, “İslam Tarihinin Dönemlendirilmesi Problemi”, Orta Doğu Araştırmaları Dergisi, 
11/1-2, (2016): 3-44. 
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çerçevesinde ele alınarak dönemlere ayırma çalışmasının bu şekilde yapılması gerektiğini öne 
sürmektedir. 

Mustafa Demirci, İslam tarihinde yapılacak yeni bir dönemlere ayırma çalışmasında 
dönüşüme öncülük eden vakaların temel alınmasını şart koşmaktadır. İslamiyetin, Afro-
Avrasya olarak adlandırılan sahada çok geniş bir coğrafyaya yayıldığını, 7. Yüzyıldan beri 
süren bir tarihinin olduğunu, içerisinde pek çok farklı millet ve kültür bulunduğunu bunları 
birbirine bağlayan ortak öğelerin İslam medeniyeti içinde yer aldığını iddia etmektedir. 
Medeniyetin müşterek bir zihniyeti olduğunu, medeniyetin yaşadığı dönüşümlerin 
dönemlere ayırmada kullanılması gerektiğini ifade etmektedir. Prof. Dr. Mustafa Demirci, 
medeniyetlerin yaşam süresinin devletlerden uzun olduğunu belirterek, İslam Medeniyeti’nin 
geçirdiği değişimlerin, kırılma noktalarının dönemlere ayırmada kullanılmasını istemektedir. 
Yaşanan değişimlerin, ortak bir potada buluşan İslam topluluklarını etkilediğini iddia 
etmektedir.  

Yazar dönemlendirme yaparken Fransız tarihçi Fernand Braudel’in üçlü sistemine vurgu 
yapılması gerektiğini söylemektedir. Fernand Braudel, medeniyet ve tarihi eşdeğer olarak 
görmüş, adı geçen kavramları birbirlerinin yerine kullanmıştır. Fernand Braudel’e göre tarih, 
günümüz ile ilişkili olarak kavranacaktır. Bu yüzden günümüzü ele alan incelemeler, 
medeniyetlerin geçmişine yönelmiştir. Braudel’in üç aşamalı bir tarih inşa ettiğini 
söylemektedir. Bunlar; Kısa Zaman, Devrevî Zaman ve Uzun Süre’dir. Kısa zaman geleneksel 
tarihin odaklandığı, birey ve olay odaklı zamandır. Devrevî zaman; birer blok olarak incelenen 
zamandır. Uzun zaman ise kısa ve devrevî zamanı aşan, yüzyıla yayılan olayların zamanı, 
medeniyetlerin zamanıdır. Tüm hareketin yavaş olduğu, geniş mekanlara yayılan tarihtir. 
Medeniyetler uzun sürede süreklilikleri, yapıları içinde ortaya çıkarlar. Prof. Dr. Mustafa 
Demirci de tarihin bu en alt katındaki uzun zamanın, medeniyet aşamasında asıl olan büyük 
kırılmaları gerçekleştirdiğini kabul etmektedir. Tüm bu açıklamalardan sonra yazar, İslam 
tarihinde daha evvel yapılmış dönemlere ayırma çalışmalarının içinden en nitelikli olduğunu 
düşündüğü üç adet dönemlendirmeyi detaylı olarak anlatmıştır. Bu dönemlendirmeler; 
Goitein’in konuyu tek başına bir makalede işlediği “A Plea for Periodization of Islamic 
History”  adlı çalışmasında gerçekleştirdiği dönemlere ayırma işlemini incelemiştir. Adı geçen 
yazar, çalışmasında İslam tarihini dört döneme ayırmıştır. Prof. Dr. Mustafa Demirci, söz 
konusu yazarın çalışmasını Arap kavmi ekseninde gerçekleştirdiğini belirterek bu durumu 
eleştirmektedir. İslam tarihi için en kapsamlı dönemlere ayırmanın Marshall Goodwin Simms 
Hodgson tarafından “İslam’ın Serüveni” isimli çalışmasında yapıldığını kitabının her bir 
bölümünün İslam tarihinin bir dönemine ayrıldığını söylemektedir. Bir diğer tasnifin ise 
Miquel tarafından dört döneme ayırma şeklinde yapıldığını dile getirerek bu dönemleri 
başlıklar altında açıklamaktadır. 

Prof. Dr. Mustafa Demirci, söz konusu üç yazarın gerçekleştirdiği dönemlere ayırma 
çalışmalarını ayrıntılı bir şekilde anlattıktan sonra kendisinin yeni bir İslam tarihi 
dönemlendirme denemesine girişeceğini söylemekte ve dönemlendirmeyi başlıklar halinde 
anlatmaktadır. Yazarın, dönemlere ayırmada kullandığı kopuş noktalarında, kırılmalarda tüm 
İslam Medeniyeti’ni etkileyen vakaları esas aldığı görülmektedir. Prof. Dr. Mustafa Demirci 
İslam tarihini dört döneme ayırmış, bunu yaparken makalesinde detaylı bir şekilde anlattığı 
üç yazarın çalışmalarından da yararlanmıştır. İslam tarihinin ilk dönemini “Fetihler ve 
Teşekkül Devri” olarak adlandırmış, Hz. Peygamber’e Cebrail tarafından ilk emrin getirildiği 
610 yılından başlatıp Emevîlerin yıkılıp Abbasîlerin kurulduğu 750 yılı ile sonlandırmaktadır. 
Yaptığı bu dönemlere ayırmadaki gerekçelerini de belirtmiş, diğer yazarlarınki ile 
kıyaslayarak açıklamıştır. İkinci dönemi “Klasik İslam Medeniyeti” olarak adlandırmakta olan 
yazara göre, Abbasîlerin kuruluşu ile fetihler oldukça yavaşlamıştır. Lakin Emevîler 
dönemindeki Arap üstünlüğünün yerini Abbasîler zamanında bilhassa Farsların ve Türklerin  
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devlet kademelerinde, katip, asker vs. olarak görev alması almıştır. Bilim ve sanatta büyük 
gelişmeler yaşanmıştır. Kurumlaşmaların yaşandığı ve iktisadî zenginliğin yaşandığı bu 
dönemde öne çıkan şehir Abbasî başkenti Bağdat olmuştur. Bağdat şehri, kültürler arası 
etkileşimin en yoğun olduğu yerdir. Prof. Dr. Mustafa Demirci bu dönemi, Bağdat’ın Moğollar 
tarafından istila edilmesiyle, İlhanlı hükümdarı Hülagu Han’ın şehri yakıp yıkıp halifeyi 
öldürmesiyle sona erdirmektedir. Bağdat’ın düşüşü İslam Medeniyeti için bir kırılma 
noktasıdır. Yazar, üçüncü döneme “Bürokratik Barut İmparatorlukları Çağı” ismini vermiştir. 
Hodgson’dan mülhem “Barut İmparatorlukları” tanımını kullanarak bu dönemi Batı’nın 
dünya hakimiyetini gerçekleştirdiği 19. Yüzyıl’ın başı olan 1800 tarihiyle sonlandırmaktadır. 
Yazar son dönemi, söz konusu 1800 yılı ile başlatıp bu dönemin günümüze kadar devam 
ettiğini söylemekte ve bu dönemi “Sömürgecilik ve Çöküş Devri” olarak adlandırmaktadır. 

Prof. Dr. Mustafa Demirci, çalışmasında ele aldığı problematiği oldukça kapsamlı bir 
şekilde ele almış, öne sürdüğü tezini tutarlı bir biçimde ifade etmiş, daha önceki 
dönemlendirmelerle mukayeseler yapmış, kendi dönemlere ayırma çalışmasının bir deneme 
olduğunu, bunu bir taslak şeklinde gerçekleştirdiğini belirtmiştir. Kaynak olarak, Türkiye’de 
ve yurt dışında yayınlanmış araştırma eserlerden yararlanmıştır. Yazar, farklı bilim 
dallarından (Jeofizik, coğrafya gibi) örnekler vererek benzetmeler yapmıştır. 42 sayfalık bu 
makalede yazar sorunsalı ve oluşturduğu denemeyi temellendirebilmek ve doğru bir şekilde 
ifade edebilmek için detaylara yer vermiştir. Akıcı bir üsluba sahip olan makalenin dili ağır 
değildir. Makalede, muhtemelen baskı hatasından kaynaklanan üç adet yazım yanlışı 
bulunmaktadır. Panoramik kelimesi yanlış olarak s.6 panaromik, kendi kelimesi s.8 kedi, 
Normanlar kelimesi s.33 Normonlar, şeklinde yazılmıştır. Bunlara ilaveten, makalenin sayfa 
düzeni ve yazı puntosu metnin rahat okunmasını sağlamaktadır. 

Sonuç 

Makalede yazar, dünya tarihi için Batı-merkezci çağlara ayırmanın İslam Medeniyeti ve 
Çin, Hint gibi diğer medeniyetleri kapsamadığını belirterek haklı bir eleştiride bulunmaktadır. 
Ülkemizde Batı tarih yazımının etkisinde kalan çağlara ayırma anlayışının halen geçerli 
olduğu vurgusu yapılan çalışmada bu durum haklı olarak eleştirilmektedir.  Yine yazarın 
belirttiği gibi İslam tarihinde dönemlere ayırma konusunda gerçekten de eksiklik bulunmakta, 
bu konuda yapılacak yeni çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Yazar, bu eksikliği gidermek 
için bir adım atmış, gerçekleştirdiği dönemlendirme çabasını deneme olarak adlandırmıştır. 
Çalışma, alanda bir boşluğu doldurarak, yazarın gerçekleştirdiği İslam tarihi 
dönemlendirmesi, araştırmacılar tarafından kaynak olarak kullanılabilecektir. Prof. Dr. 
Mustafa Demirci, Batılıların kendi bakış açılarından oluşturdukları dönemlere bir alternatif 
oluşturarak alana katkı sağlamıştır. 

Kaynakça 

Demirci, Mustafa. “İslam Tarihinin Dönemlendirilmesi Problemi”. Orta Doğu Araştırmaları 
Dergisi. 11/1-2, (2016): 3-44. 

 

Etik Kurul Raporu: Bu çalışma için etik kurul raporu gerekliliği bulunmamaktadır. 

Katkı oranı beyanı: %100 

Çatışma beyanı: Makalede, herhangi bir kurum, kuruluş ve kişi ile mali çıkar çatışması yoktur.  

 


