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İslam’ın Başlangıcı ve 
Erken Evrimine Dair 
Alışılmışın Dışında 
Modern Bir Teori

Marcin Grodzki*

Yehuda D. Nevo bir yana, Moşe Şaron 
(1937 doğumlu) İslam’ın erken tarihiyle ilgili 
en tanınmış modern İsrailli bilim adamıdır. 
İbrani Üniversitesi ve Londra Üniversitesi’n-
de eğitim gören bir İslam tarihi ve Arap epig-
rafisi uzmanı olan Şaron, geleneksel İslamcı 
metodoloji unsurları ile Batı akademyasının 
kullandığı bilimsel eleştiri araçlarını birleştir-
meye çabalıyor. Şaron’un başlıca ilgi alanı er-
ken İslam’da otoritenin meşruluğu meselesi.

İsrailli araştırmacı, erken İslam tarihi-
nin neredeyse sadece Müslüman geleneğine 
bağlı olarak inşa edildiğini, öte yandan bu ge-
leneğin yüzlerce yıldır meydana gelen sosyal 
gerilimler, siyasi mücadele ve teolojik tartış-
malarla yeniden yapılandırıldığını ve “değiş-
tirildiğini”, bu yüzden de Müslüman tarih 
yazımının güvenilirliğinin problemli olduğu-
nu savunuyor.1 Şaron gibi şüpheci uzmanlar, 
erken İslam tarihinin yeniden yapılandırılma-
sıyla ilgili tarih yazımı kaynaklarının, mitler, 
bilgi kirliliği, yalanlar, eklemeler vs. ile dolu 
olduğunu, fakat akademisyenlerin bu prob-
lem metolodojik açıdan büyük ölçüde farklı 

yaklaştıklarını öne sürüyor. Bu sebeple mo-
dern İslam bilimciler zor bir seçenekle karşı 
karşıya. Bunun bir sonucu olarak da iki kar-
şıt metodolojik gruba ayrılmış durumdalar. 
Bunlar alternatif kaynakların olmamasından 
dolayı geleneksel Müslüman tarih yazımını ya 
güvenilir kabul ediyor ya da bilgileri efsane-
lerden ayırma konusunda farklı metodolojik 
araçlar kullanma esasına bağlı çalışmak açı-
sından yeterli buluyor. John Wansbrough, 
Patricia Crone (özellikle akademik kariyeri-
nin erken safhasında) vd. gibi uzmanlar bi-
limsel eleştiri araçlarıyla İslam tarihini yeni-
den inşa etmek gibi zorlu ve iddialı bir görevi 
üstlenmiş durumdalar. Bu son gruba İsrailli 
epigrafi uzmanı da katılıyor.

Bu yüzden Şaron kendi metodolojik 
varsayımına göre “tarihi keşfetme” işine gi-
rişiyor ve öncelikle Müslüman geleneğinin 
kodlarını deşifre etmekle ilgileniyor.2 İsrailli 
araştırmacı için yedinci ve sekizinci yüzyıllar-
da siyasi güç önemli bir değişime uğradığında 
“gelenek de buna uygun olarak uyduruluyor, 
tarih İslam liderliğiyle ilgili bir tartışmanın 
her bir tarafının iddialarına göre keşfedili-
yor”.3 Tarih yazımı da buna göre şekilleniyor 
ve iktidardaki muzaffer seçkinler tarafından 
tekrar tekrar değiştiriliyor. Erken Müslüman 
tarihinin klasik açıklamasına alternatif her-
hangi bir karşıt teori de bu yüzden memnuni-
yetle karşılanır ve temelsiz addedilemez. En 
kötü durumda bu durum, Şarkiyat biliminin 
bazı aksiyomlarını yeniden ele almayı teşvik 
eder ve yeni bakış açılarıyla meselenin aydın-
latılmasına yardımcı olur.

Şaron’un kendinden önceki tanınmış 
uzmanların – Patricia Crone, Michael Cook 

(*) Yrd. Doç. Dr., Varşova Üniversitesi Arap & İslam Araştırmaları Bö-
lümü, Şarkiyat Fakültesi, Polonya

(**) İngilizceden çev.: Ömer Faruk Birpınar
(***) Bu yayının gelişimine yol açan araştırma projesi Polonya Ulusal Bi-

lim Merkezi (Narodowe Centrum Nauki) tarafından finanse edildi, 
proj. no. 2011/03/B/HS1/00467

(1) İslam’ın en erken tarihinin Emevi versiyonunu yeniden kaleme 
alan Abbasilere örnek olarak: Moşe Şaron, “Black Banners from 
The East, The Establishment of The ‘Abbāsid State: Incubati-
on of a Revolt”, The Max Schloessinger Memorial Series 2 (1983), 
231-238.

(2) Moşe Şaron, “The Umayyads as Ahl Al-Bayt”, Jerusalem Studies 
in Arabic and Islam 14 (1991), 116.

(3) Age
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ve Süleyman Beşir – eserlerinden ilham aldığı 
açık. Beşir’e ve aynı zamanda şimdi Şaron’a 
göre yedinci yüzyıl öncesine ve sekizinci yüz-
yıl başlarına kadar ne bağımsız bir devlet 
dini olarak İslam’ın ne de kutsal kitap olarak 
Kur’an’ın izi sürülebiliyor.4 Şaron, Crone’un 
yaptığı gibi geleneği reddetmiyor (yine de bu 
açıdan tutarlı görünmüyor), ancak bunun se-
çici bir şekilde gerçek bilgi olarak okunabile-
ceğine inanıyor. Şaron’a göre “erken İslam’ın 
başlangıcı ve gelişimine dair genel kabul gör-
müş açıklamalar sadece, sonraki siyasi geliş-
melerle geri dönük şekillenen bir şema olarak 
değerlendirilmelidir.5

Şaron’un modern İslam araştırma-
larının öncülerinden biri olan Hollandalı 
uzman Christiaan Snouch Hurgronje’den 
iktibas ederek ifade ettiği gibi “Şüphecilik dö-
nemimizde eleştirinin üstünde pek bir şey yok. 
Neredeyse bir gün Muhammed’in hiç yaşama-
dığını duymayı bekleyebiliriz. Bununla ilgili 
argümanlar Casanova’nın Kur’an’ın gerçekli-
ğine dair argümanlarından daha zayıf olamaz.6 
İsrailli uzman Kur’an’ın son derece imalı ve 
sembolik diliyle kendi ayakları üzerinde du-
ramayacağı – şu veya bu şekilde anlaşılması 
için dini geleneğin izahatına ihtiyaç olduğu – 
görüşünü savunuyor. Gelenek Kur’an’ın ma-
nasını şekillendirerek ona, tarihi ve coğrafi 
arka planı, zaman aralığı ve insan müdahalesi 
gibi birkaç faktörden etkilenen nihai bir kim-
lik kazandırdı. Şaron kendi ayakları üzerinde 
duran Kur’an ayetinin özel bir kimliğe sahip 
olmadığına inanıyor. Bu hemen hemen bütün 
Kur’an ayetleri için geçerli olacaktır.

Peygamberin ailesinin soy kütüğünü 
de içine alacak şekilde İslam öncesi tarih de 
sonradan keşfedildi ve hem Emevilerin hem 
de düşmanlarının ihtiyaçlarına göre biçim-
lendi (sonra tekrar biçimlendirildi).7 Şaron 
birkaç Müslüman uzmanın da hadislerin uy-
durulmuş olabileceğini kabul ettiklerini, hat-
ta bu tür eylemlerin ardındaki amaçları kate-
gorize etmeye giriştiklerini söylüyor.8 Ancak 
bu uzmanların eserleri modern İslam bilimi 

açısından bakıldığında çok değerli sonuçlar 
ortaya koymuş değil.

Moşe Şaron, Peygamber Muham-
med’in tarihi varlığına inanıyor mu? Görü-
nüşe bakılırsa araştırmasında bu mesele daha 
büyük bir rol oynamıyor. Şaron’un eserlerine 
bakıldığında Muhammed’in tarihi varlığı in-
kar edilemez bir gerçek ya da çok sayıda pey-
gamberin benzer öğütleri vermiş olması ihti-
mal dahilinde; bununla birlikte o ve eylemleri 
hakkında bilgilerden sadece ipucu çıkarabilir. 
Şaron’a göre gelenek (sadece Müslüman ge-
leneğin olması gerekmiyor) tarihi gerçekten 
olduğu gibi değil kutsal geleneğin son derle-
yicilerine göre olması gerektiğini gibi sunu-
yor.9 Birileri bu geleneğin derleyicilerini mo-
tive eden niyet ve sebepleri aklında tutarak 
şüpheli tarih yazımı kaynaklarına dayalı bir 
tarihi yeniden yapılandırmaya kalkabilir.

Şaron, İslam’ın doğuşunu kronolojik 
ve topografik olarak nasıl yeniden inşa edi-
yor? Arabistan, Suriye-Filistin ve Mezotopo-
tamya bölgeleri, her biri emir ul-mü’minin (Şa-
ron’a göre: müminlerin emiri) liderliğindeki el 
mü’minun denilen mümin grupların oluşu-
muna şahitlik etti. İşte bu yüzden – Şaron’un 
da yazdığı gibi – aynı dönemde Hariciler 
gibi gruplar arasında da birçok emir bulmak 
mümkün.10 Suriye’deki nüfuzlu Emevilerin, 
Medine çevresinde bulunan diğer güçlü mü-
min grupları gibi kendi emir ul-mü’mininleri 
var (liderleri, yani emir ul-mü’mininleri Ab-
dullah ibn Zübeyr’di). Şii gelenek tek bir 
geçerli emirül mü’mininden – Ali’den bahse-
diyor.11 İsrailli uzmana göre gelenek, bu un-

(4) Age, 121.
(5) Age
(6) Christiaan Snouck Hurgronje, Mohammedanism. Lectures on its 

Origin, its Religious and Political Growth, and its Present State (New 
York and London: G.P. Putnam’s Sons, 1916), 16-17.

(7) Şaron, “The Umayyads as Ahl Al-Bayt”, 119.
(8) Moşe Şaron, “The Birth of Islam in the Holy Land,” Şaron (ed.), 

Pillars of Smoke and Fire. The Holy Land in History and Thou-
ght, Brill Academic Publishers 1988, 229-230.

(9) Age, 225.
(10) Age, 226.
(11) Şaron, “The Umayyads as Ahl Al-Bayt”, 124. Şaron’un teorisine 

göre kimse Şiileri (ve bu sebeple Haricileri) Müslüman inancın-
dan dönmüş sayamaz. Çünkü yedinci yüzyılın ortalarında İslam 
bütün inanç topluluklarınca evrensel olarak uygulanabilir dog-
matik bir temelden yoksundu. (…) Yedinci yüzyılda [İslam’ın] 
bu türden siyasi ve teolojik bir yapısı yoktu. Şaron’a göre Irak’ta 
yaşayan, kendi emirül mü’mininleri olan, kendi vahiy versiyonları 
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vanın dini grupların ön safında duran lider-
ler için kullanıldığını gösteren birçok örnek 
ortaya koyuyor ve bu durum İslam tarihinin 
ilk devresinde bu mümin grupların siyasi ba-
kımdan bağımsız topluluklar oluşturduğunu 
gösteriyor.12 Bu gruplar arasındaki ilişki; aynı 
ilham kaynağı, ortak inanç ve muhtemelen 
içlerindeki benzer otorite yapısıyla birbirine 
bağlı olan Arap kabile sistemininkine benzi-
yor. Bu iki sistem – kabile ve yeni din (Mu-
hammedi ilham) – pek uzun bir müddet çok 
akışkan bir şekilde birbiriyle iç içe geçiyordu.

Şaron aynı zamanda Muhammed’e 
inen vahyin 7. yüzyılın ortasında ve ikinci 
yarısında kutsal olmaktan çok uzak olduğu-
nu vurguluyor13. Bu toplulukların her biri, 
peygamberin mesajının özünü her şeyden 
önce Arabistan’dan alındığı haliyle sözlü ola-
rak muhafaza etti. Ve bu mümin gruplarının 
mezhepçi bir ortamda yaşamasından dolayı 
(Wansbrough’nun terminolojisinden) bunlar 
tarafından korunan vahyin yapısı yerel un-
surların etkisine girdi ve içi yeniden doldu-
ruldu, ortaya çıkan malzeme daha sonra yerel 
gruplar tarafından peygamberine kendisine 
atfedildi.14 Çok inançlı çevrenin etkisiyle el 
mü’minun toplulukları, birbirinden çok az 
farklı dini usül ve inançlarını geliştirdiler. 
Kur’an’ın resmi versiyonunun birleştirilme-
sini emreden Osman’la ilgili rivayetlerde bu-
nunla ilgili hatıralar görüyoruz. 

Müslüman toplulukların tamamının, 
dini ilhamlarını, tarihi açıdan bir veya daha 
fazla peygamberle aynı tözden olup olmadı-
ğına bakılmaksızın aynı tek tanrılı Muham-
medi kaynaktan (bir isim vermek gerekirse: 
Muhammed kaynağı) aldığı düşünülebilir. O 
dönemlerin dini gerçekleri göz önünde tutul-
duğunda dini geleneğin tarihi kayıtlarında ya 
da efsanelerinde kendine yer bulmuş çok azı 
dışında birçok peygamberin birbiriyle çakı-
şan dini mesajları sık sık ilettiklerini aklımız-
da tutmamız gerekiyor. Muhammed kadar 
başarılı olmayan ve hayatı ve kariyeri sonra-
ki Müslüman gelenek tarafından çarpıtılmış 
olan Beni Hanife peygamberi Müseyleme de 

buna örnek teşkil ediyor. İslam geleneğinin 
bildirdiği üzere Müseyleme kendisini rasulul-
lah ve rahman ül-yemame olarak tanımlıyor ve 
el-rahman adına vaaz veriyordu.15 Benzer şe-
kilde Ans’ın peygamberi El Esved ibn Avf el 
Ansi de kendisine rahman el yemen diyordu.16

Şaron’a göre en önemli olaylar Suri-
ye’de meydana geldi.17 Suriyeli emirül mü’mi-
nin Gassani hükümdarların (Bizans’a tabi) 
adımlarını ve geleneğini takip eden Suriyeli 
emirül mü’minine muhtemelen Bizans impa-
ratoru tarafından aşiret reisi (Arapça müluk) 
unvanı veriliyordu. Bunlar aynı zamanda 
emirül mü’minin şeklindeki dini unvanlarını 
da koruyorlardı (Şaron’un da belirttiği gibi 
son Abbasi tarih yazımı kaynakları Emevi-
lerin kendilerini müluk olarak tanımladık-
larını vurguluyordu, bu unvan halifeliğin 
kendi hakları olduğunu öne süren Emeviler 
aleyhinde bir argüman olarak da kullanıldı). 
Gassani geleneğine göre hükümdarlar kendi-
lerine müluk üş-Şam (Arapça Suriye kralları) 
diyordu.18 Son antik Roma ve son Bizans İm-
paratorluğu’nda aşiret reisi unvanı Ortado-
ğu’da çoğunlukla limes (sınır) bölgelerinde 
bulunan Konstantinopolis müttefiki kabile 
şeflerine (çoğu Arap) veriliyordu. 6. yüzyılın 
2. yarısında Suriyeli bütün aşiret reislerinin 
Gassani hakimiyetine bağlanmasıyla sistem 
merkezileşti.19

Emevi aşireti, Müslüman gelenek ta-
rafından bu geleneğin başlangıcı sayılmadan 
önce Suriye’de faaldi. Emeviler bölgenin 
kontrolünü Gassanilerden aldı ve muhteme-
len Bizans ile iyi ilişkiler kurdu.20 Şaron Ebu 

olan, büyük ölçüde Irak Yahudiliğinden etkilenmiş canlı bir dini 
geleneğe sahip çok sayıda mümin topluluktan biriydi. Şii “ahbar”, 
bu topluluğun liderlerinin Talmut’taki malzemelerin büyük bir bö-
lümünü kendi dini geleneklerine ne derece uyarlamış olduklarını 
yansıtıyor. Bu uyarlamalara Talmut’taki olay ve figürlerle ilgili riva-
yetler de dahildir. Age 126

(12) Age, 124.
(13) Age, 125.
(14) Age, 125.
(15) Age, 123, dipnot 20. M. Şaron’un iktibası: Aḥmad Al-Balāḏurī, 

“Kitāb futūḥ al-buldān”, ed. Michael de Goeje (Leiden: Brill 
1863-1866), 87f, 99.

(16) Age, Şaron’un iktibası: Aḥmad Al-Balāḏurī, “Kitāb futūḥ al-bul-
dān”, ed. Michael de Goeje (Leiden: Brill 1863-1866), 105.

(17) Şaron, “The Birth of Islam in the Holy Land”, 227.
(18) Age 
(19) Age
(20) Age
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Süfyan ile İmparator Herakliyus arasındaki 
efsanevi buluşmanın, tartışmalı bir rivayet 
olmasına rağmen kısmen tarihi bir arka pla-
na sahip olduğunu ifade ediyor.21 İsrailli uz-
mana göre Emevilerin Gassanilerden iktidarı 
devralması akışkan bir şekilde gerçekleşti ve 
ardından da Konstantinopolis tarafından da 
aynı şekilde kabul edildi. Bazı kaynaklar kar-
deşi Yezid’in ondan önce geldiğini öne sürse 
de tarihi gerçeklere göre ilk Emevi hüküm-
darı, Muaviye idi.22 Muaviye, Kudüs’te melik 
sıfatıyla hükümdar oldu.23 Neden? Böylece 
o Bizans ile siyasi ilişkilerin zarar görmesin-
den kurtuldu ve Gassani Arapların Hristiyan 
geleneği ile el mü’minunun yeni inançlarını 
uzlaştırmayı başardı. Şaron’a göre bu aynı za-
manda Muaviye’nin, geleneğin bize aktardığı 
zamandan önce, Bizans ile açık uyuşmazlık 
yaşanmadığı dönemlerde iktidara geldiği an-
lamını taşıyor 24.

Bahsi geçmişken bir problem baş gös-
teriyor: Emevilerin çoğu (Müslüman Abbasi 
geleneğinin istediği gibi) doğru inanışa sahip 
değilken neden Suriyeli ilk iki Emevi valisi, 
halife Ömer tarafından tayin edildi.25 Görü-
nüşe bakılırsa Müslüman gelenekleri burada 
kendi kendini yalanlıyor – bir tarafta Emevi 
müluku gaspedici olarak tasvir ediliyor, diğer 
yandan Müslüman valiler Emevi aşiretinden 
Ömer tarafından tayin ediliyor. Şaron son 
Abbasi tarihçilerinin bu gerçeği tarihten sile-
mediğini ve bir yolunu bulup o dönemin ger-
çekliğiyle bütünleştiriyor.26 Aslında Şaron’un 
öne sürdüğü gibi Emeviler adına sonradan 
İslam denilen yeni ideolojinin yükselişinden 
bağımsız olarak Suriye’de çok daha önce hü-
küm sürmüş gibi görünüyor.27

Moşe Şaron’a göre Muaviye’nin dini 
bağlantısı belirsizliğini koruyor.28 Genel ola-
rak erken Emevilerin (Abdülmelik bile dahil) 
inançlarını, yüzyıllar sonraki İslam anlayışı 
içinde “İslam” olarak tarif etmek imkansız. 
Muaviye’nin Doğu ekollerinden birine (en 
büyüğü veya en bilineni olması gerekmez) 
mensup bir Hristiyan olduğu iddiası da göz 
ardı edilmemeli. Fakat onun inancının Hris-

tiyanlık sınırlarının ötesinde gelişmiş olması 
da bir ihtimal.29 Şaron’a göre Ortadoğu’da-
ki çoğu dini grubun tartışmalarının etrafında 
döndüğü yedinci yüzyılın ideolojik ekseni, 
Mesih ile mahiyetiyle ilgili ihtilaflardı (yani 
Hristiyanlığın başlangıcından itibaren hemen 
bütün evrensel kilise şuralarının konusu). 

Erken Emevi inancı, tabiyetindekile-
rin – çoğunlukla Hristiyan Araplar, Yahudiler, 
Samiriler – inanç unsurlarını birleştirdi,30 bu 
inanç, kutsal topraklardaki (Hristiyanların 
Müslümanlarla paylaştığı, Şam’daki Vaftizci 
Yahya Katedrali ve muhtemelen diğer ibadet 
yerleri vd.) ibadet yerlerinin yoğun topograf-
yasıyla güçlendirilmiş kutsal kitaba dayalı tek 
tanrılı gelenekle dolduruldu.31 Muaviye tabii 
ki Hristiyanlık’la çok yakın bir ilişki içinde 
olmayı sürdürdü. Saltanatı sırasında tama-
men Hristiyanlaşmış Kelb kabilesine istinat 
ediyordu, kabile reisinin kızıyla evlendi ve bu 
evlilikten halefi Yezid dünyaya geldi. Muavi-
ye’nin ve Hristiyan prensesin oğlu Yezid, Su-
riye-Filistin’de doğal olarak Hristiyan Arap-
ların ve el mü’minun topluluklara hükmetme 
eğilimindeydi.32

Şaron’a göre el mü’minunun tarihin-
deki atılım ve bunların inançlarının kade-
meli olarak İslam’a dönüşümünü anlamada 
Abdülmelik dönemi önemli bir işlev üstleni-
yor.33 Abdülmelik 685’de iktidara geldikten 
sonra farklı Ortadoğu’ya dağılmış el mü’mi-
nun gruplarını tek bir saltanat altında birleş-
tirmeyi, yani bir imparatorluk kurmayı amaç 
edindi. Bunu yapmak için Irak, Mısır ve Hi-
caz’ı fethetmek yetmezdi. Önce dogmatik 
reformları gerçekleştirmek ve Bizans İmpara-

(21) Age
(22) Age
(23) Age, 228
(24) Age
(25) Age, 227.
(26) Age, 228.
(27) Age, ayrıca bkz: Şaron, “The Umayyads as Ahl Al-Bayt”, 120-121.
(28) Şaron, “The Birth of Islam in the Holy Land”, 228.
(29) Age
(30) Age
(31) Age Şaron burada ayrıca şu esere gönderme yapıyor: Aḥmad Al-

Balāḏurī, “Kitāb futūḥ al-buldān”, ed. Michael de Goeje (Leiden: 
Brill 1863-1866), 125-126. 

(32) Şaron, “The Birth of Islam in the Holy Land”, 228.
(33) Age, 229.
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torluğu’ndaki devlet dini modelini temel ala-
rak tek bir resmi geleneksel inanç tesis etmek 
gerekiyordu.34

Şaron’un da ortaya koyduğu gibi Ab-
dülmelik planlarını iki aşama halinde gerçek-
leştirdi. Kudüs’te yeni inancın temellerinin 
bir manifestosu olarak Kubbetüs Sahra’yı 
yaptırdı (Hristiyanlıkla bağlantısını keserek). 
Bu ibadethane Kudüs’teki yeni İslam kutsi-
yetinin şekillenmesi açısından gerekliydi.35 
Bu yeni kutsal yapı böylece bölgenin metruk 
kalması gerektiğini öne süren Hristiyan inan-
cının fiziksel olarak reddedilmesi anlamına 
geliyordu.36. Abdülmelik ayrıca Kur’an’ın 
birleştirilmiş resmi metninin neşredilmesini 
de emretti. Bütün bunlar Bizans İmparator-
luğu’na olan dini ve siyasi bağlılığın kalıntı-
larından kopmanın nihai aşamasını oluşturu-
yordu.

İsrailli araştırmacı genel olarak Şar-
kiyat biliminin ve geleneksel Müslüman 
uzmanların, Kubbetüs Sahra’nın inşasının 
doğrudan sebeplerine dair ortak tezini kabul 
ediyor. Şaron, Müslüman tarihçi Ahmed El 
Yakubi’den (872’ye kadar neşredilen tarihi 
bir yayının yazarı)37 iktibas ederek Abdül-
melik’in Kubbetüs Sahra’yı Kudüs’ü İslam’ın 
merkezine yerleştirmek ve hac faaliyetlerini 
Mekke’den Kudüs’e çevirmek amacıyla inşa 
ettiğini, çünkü Mekke’nin “Abdullah ibn 
Zübeyr’in denetiminde olduğunu söylüyor.38 
Kubbetüs Sahra siyasi ve dini bir yapının 
önemli bir ifadesi anlamını taşıyordu.39 Fakat 
Şaron’un ve gelenekçilerin bir daha birleşme-
mek üzere fikir ayrılığına düştükleri nokta da 
tam burası. 

İsrailli uzmana göre Kubbetüs Sah-
ra’nın inşası, peygamberi ilhama göre sema-
vi taş ve onun üzerindeki yapı el mü’minun 
inancını pekiştiriyor ve ortaya koyuyor.40 
Daha uzun bir krizin üstesinden gelen Ab-
dülmelik Suriye’deki Emevi iktidarını ye-
niden sağlamlaştırabildi ve gücünü Hicaz 
ve Mezopotamya’ya kadar genişletti. Fakat 
Şaron’a göre el mü’minun grupları Hristiyan 

ve Yahudi nüfusa göre kendilerine sayıca az 
hissediyordu. Kubbetüs Sahra’nın inşası, güç 
dengesini el mü’minun lehine çevirmeye yar-
dımcı olmuştu. 

Sadece bu açıdan bakıldığında “Müs-
lümanlar” ifadesinin İslam’ın doğduğu tarihle 
eş zamanlı olduğu söylenebilir, tabii şayet bir 
dinin doğuşu bu şekilde tarihlendirilebilirse. 
Şaron şöyle diyor: “Kubbetüs Sahra, İslam’ın 
başlıca mabedi ve diğer dinler üzerindeki üstün-
lüğünün bir sembolü olarak inşa edildi. İslam 
din ül-hakk sloganı altında bütün mü’minun 
gruplarını birleştirmeyi amaçlayan bir terim 
olarak doğdu. Din ül-hakk, Muhammed’in di-
ğer bütün dinlere hükmetmek için gönderildiği 
“hakiki bir dini” anlamına geliyor. İslam ayrıca 
bir devlet çatısı altında henüz birleşilmemiş olsa 
da bir devletin dinini ifade ediyor.”41

Müslümanlar kelimesi, Abdülmelik’in 
reformundan sonra birleşmiş el mü’minunun 
toplu olarak ifade edilmesi için ortaya atıldı. 
Kudüs mabedinin yeniden inşası İslam’a yeni 
bir derinlik kazandırdı.42 Bunu tamamladık-
tan sonra Abdülmelik’in planı, mukaddes 
İslam dininin Hristiyan gelenekle bağları-
nı koparmayı da içeriyordu. İslam’ın kökü 
Arabistan’a dayanan kendine özgü bir Arap 
“kurtuluş tarihine” (J. Wansbrough’un deyi-
miyle) ihtiyacı vardı. Mekke bunun için ide-
al bir tercihti. Burası Araplıkla ışık saçan ve 
Muhammed’i İbrahim’in mirasıyla sembolik 
olarak birleştiren bir yerdi.43

Ancak Abdülmelik’in beklentilerinin 
tam aksine Kubbetüs Sahra’nın inşası onun 
temel problemini çözmedi, yani bu yapı bek-
lenen güçlü tarihi vurguyu, Emevi devletinin 

(34) Şaron, “The Umayyads as Ahl Al-Bayt”, 130.
(35) Moşe Şaron, “Islam on the Temple Mount. In Muslim Tradition 

the Dome of the Rock Restored Solomon’s Temple”, Biblical Arc-
haeology Review, Temmuz/Ağustos (2006), 39.

(36) Moşe Şaron, “The ‘Praises of Jerusalem’ as a Source for the Early 
History of Islam”, Bibliotheca Orientalis 49 no.1/2 (1992), 57.

(37) Aḥmad ibn Abī Ya‘qūb ibn Wāḍiḥ Al-Ya‘qūbī, “Ta’rī®“, ed. Mar-
tijn Houtsma (2 cilt; Lugduni Batavorum: 1883).

(38) Şaron, “The Birth of Islam in the Holy Land”, 229.
(39) Şaron, “Islam on the Temple Mount. In Muslim Tradition the 

Dome of the Rock Restored Solomon’s Temple”, 46.
(40) Şaron, “The Birth of Islam in the Holy Land”, 229.
(41) Şaron, “The Birth of Islam in the Holy Land”, 229.
(42) Şaron, “The Umayyads as Ahl Al-Bayt”, 132.
(43) Şaron, “The Birth of Islam in the Holy Land”, 232.
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ve Müslüman dininin dayanacağı dini refe-
ransı oluşturamadı.44 Suriye-Filistin ve Mısır 
açısından dini otoritenin en önemli merkezi 
olan Kudüs, Şaron’un açıkça ifade etmedi-
ği bilinmeyen sebeplerden dolayı “Iraklılar, 
Hicazlılar ya da Mezopotamyalılar (yani bu 
bölgelerdeki el mü’minun grupları) için hiçbir 
şey ifade etmiyordu”.45 Neden Kudüs yerine 
Mekke’yi tercih ediyorlardı? El mü’minun 
muhtemelen bütün geleneklerinin uzlaştığı 
bir yer arıyorlardı. Bunlar ayrıca yeni inancın 
temellerinin Kudüs değil de Muhammed ek-
seni çevresinde şekillenmesini istiyorlardı.46 
Uzaktaki bu yeni mekan ek olarak İslam’da 
Araplık ruhunu temsil edecekti. Şaron’un da 
ifade ettiği gibi tercih Mekke’den yanaydı. 
İslam’da günümüze kadar gelen eski gele-
neklerden birine göre mukaddes El Kabe ya 
da genel olarak Mekke İbrahim tarafından 
bizzat ziyaret edilmişti.47

Kudüs’te el mü’minunun uluslararası 
dini merkezini tesis etmede başarısız olan Ab-
dülmelik bu stratejiyi değiştirdi ve yeni inan-
cın eksenini Mekke olarak belirlemek için 
çaba sarfetti. Bunun için sade bir mimariye 
sahip bu eski dini mabedi Suriye’de kurulan 
yeni devletin başkentine dönüştürmeye çalış-
tı.48 Şaron’a göre işte bu yüzden Abdülmelik, 
o dönemde başka bir emirül mü’minin olan 
(Irak ve Suriye’deki el mü’minun topluluklar 
üzerinde otoritesini genişletmeye çalışan) 
Abdullah ibn Zübeyr’in idaresinde bulunan 
Mekke’yi fethetmeye karar verdi. Abdullah 
ibn Zübeyr, mukaddes mekan El Kabe’nin 
yüce mevkiini vurgulayan Muhammedi an-
layışın Hicaz versiyonunu destekliyordu (El 
Kabe’nin kadim kutsiyeti, onu İbrahim’in 
inşa ettiğini ve Muhammed’in yenilediğini 
öne süren gelenekle destekleniyordu).49 

Şaron’un ifade ettiği gibi Abdullah ibn 
Zübeyr liderliğindeki Hicazlı el mü’minunun 
El Kabe’ye saygı göstermesi hiçbir şekilde ev-
rensel değildi, yani bu saygı Hicaz’ın kuzeyine 
dağılmış diğer mümin toplulukları kucakla-
mıyordu (ama Abdullah bu amacı gerçekleş-
tirmek istiyordu).50 İsrailli araştırmacının öne 

sürdüğü gibi Mısır, Suriye ve Irak’ta mümin-
ler namaz kılarken yüzlerini Mekke’ye çeviri-
yorlardı, fakat en azından Mısır ve Suriye’de 
ilk el mü’minun, Hristiyanlığın etkisiyle doğu-
ya dönerek namaz kılıyorlardı.51 Şaron buna 
delil olarak eski İslam camilerinin bazıları-
nın (mesela Mısır’ın El Fustat bölgesindeki 
Amr ibn As Camii) mihrabının doğu yönünde 
(Arapça el kıble ül-muşarraka)52 olduğunu bil-
diriyor. Benzer şekilde İsrail’in Negev böl-
gesinin güneydoğu kısmında bulunan Be’er 
Ora’daki caminin – biri eski, diğeri daha 
eski – iki mihrabı var (Şaron’a göre sonuncu-
su sonradan, Abdülmelik’in eformundan ve 
Velid’in iktidara gelmesinden sonra eklenmiş 
olmalı).53 Şaron, Müslüman geleneklerden 
birine göre Abdülmelik’in Emevi halifesi I. El 
Velid’in saltanatı (705-715) sırasında camile-
rin kıblesinin güneye, Mekke’ye doğru çevril-
mesi için resmi bir kararname yayımlandı.54 
Şaron ilk mümin toplulukların ibadetlerine 
dair bilgilerin Müslüman gelenekte mevcut 
olduğunu, bunlar arasında mihrabın doğu yö-
nünde olması gerektiği bilgisinin de yer aldı-
ğını vurguluyor. Fakat Yakut ibn Abdullah el 
Rumi el Hamavi (12-13. yüzyıl), İbrahim ibn 
Muhammed ibn Dokmak (14-15. yüzyıl) ve 
9. yüzyıldan itibaren Ebu Yusuf el Kindi’den 
alıntı yapan Takiyüddin el Makrizi’nin (14-
15. yüzyıl) verdiği son bilgiler de bu kapsama 
giriyor.55

Şaron’a göre Abdülmelik’in Mekke’yi 
fethederek Müslüman imparatorluk döne-
mini başlatmasının peygamberin kariyerinin 
bir unsuru olarak Siret-i Muhammed’e geri-
ye dönük olarak takdim edilmesi mantıksız 

(44) Age
(45) Age
(46) Kur’an Kudüs’ten açık bir şekilde bahsetmiyor – Kudüs’ü fethe-

den Araplar, Yahudi ve Hristiyanlarla daha sıkı fıkı olduktan sonra 
buranın manevi ehemmiyetini fark ediyor. Şaron, “Islam on the 
Temple Mount. In Muslim Tradition the Dome of the Rock Resto-
red Solomon’s Temple”, 47.

(47) Şaron, “The Birth of Islam in the Holy Land”, 232.
(48) Şaron, “The Umayyads as Ahl Al-Bayt”, 128.
(49) Age
(50) Age, 129.
(51) Age
(52) Age
(53) Şaron, “The Birth of Islam in the Holy Land”, 230.
(54) Şaron, “The Umayyads as Ahl Al-Bayt”, 129-130.
(55) Şaron, “The Birth of Islam in the Holy Land”, 230.
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değil.56 Sirete göre peygamber Mekke’yi fet-
heden ve El Kabe’yi bütün geleneksel olma-
yan inanç türlerinden temizleyen peygamber 
Muhammed’di. Emevi Ebu Sufyan da bunda 
rol oynuyordu. Bununla birlikte aslında Şa-
ron’un da savunduğu gibi bu, Abdülmelik’in 
attığı adımların sadece geriye dönük bir izdü-
şümüydü.

Abdülmelik kaldığı yerden devam et-
mek için hicri 73 / miladi 692’de Mekke’yi 
fethetti ve Muhammed’in “asıl” planına 
göre yeniden inşa etmek üzere El Kabe’yi 
yıktı. Şaron’a göre (bu tarihi olayın bütün el 
mü’minun grupları Abdülmelik idaresi altında 
birleştirmek için yapıldığını bilen) Arap kay-
naklar bu tarihi birlik senesi (Arapça sanat el 
cema’a) O döneme kadar bu kelime, Ali’nin 
milady 661’de ölmesinin ardından Muavi-
ye’nin yeni imparatorluğu ilk kez birleştirdiği 
yılı işaret ediyordu. 57 Şaron’un da ifade ettiği 
gibi bu seneye, yani hicri 73 / miladi 692’ye 
kadar İslam’ı, tam anlamıyla bir Arap mabe-
di, Arap bir peygamber, imparatorluğun her 
tarafında dağıtılan Arapça resmi bir kutsal 
kitap ile birlikte, yeniden doğmuş, Arap ya-
pısına sahip bir din haline getirme misyonu 
tamamlandı. Devlet dini kavramı gerçek 
oldu. O dönemden beri Müslümanlara na-
maz kılarken Mekke’ye dönmeleri ve mihrabı 
o yöne dönük yeni camiler inşa etmeleri em-
rediliyor. Muhammed kendinden önce gelen 
bütün peygamberlerin mührü haline geldi. 
Uzmanlar peygamberin ailesine tarihi bir de-
rinlik katarak Mekke ve İslam’ın tarih öncesi 
dönemlerini araştırmaya başladı.58 Daha son-
ra Abbasi isyanının başarıya ulaşmasıyla İs-
lam efsanesi yeni hükümdarların ihtiyaçlarını 
karşılayacak şekilde yeniden şekillendirildi. 
Abbasilerin atası – Abbas – imajı yeniden inşa 
edilerek İslam’ın oluşumunda peygamberin 
yanı sıra bu imaja da merkezi bir rol verildi.59 
Şaron’un teorisine göre tarihçiler hikayeler 
uydurmaya devam etti ve geri çekilen Eme-
vileri meşruiyetini ortadan kaldırmak için 
mevcut gelenekler yeniden ele alındı.60 Çalış-
malar, Abdülmelik’in isteğiyle oluşturulan ve 

Vehb bin Münebbih’in siretle ilgili (daha son-
ra İbn İshak’ın yazdığı siretin temelini teşkil 
eden) eserinde faydalanılan Mekke ile ilgili 
malzemelere dayandırılıyordu.61 

Başka bir deyişle Abdülmelik saltanatı-
nın en önemli olayı Kudüs’teki mabedin inşa 
edilmesi değil, el mü’minunun dini merkezi El 
Kabe’nin tesis edilmesiydi. El Yakubi ya kasıt-
lı olarak ya da çoktan çarpıtılmış bir geleneğe 
dikkat çekmek amacıyla, Abdülmelik’in Kub-
betüs Sahra’yı inşa etme sebebinin Kudüs’ü 
İslam merkezine dönüştürmek ve hac trafiği-
ni Abdullah ibn Zübeyr’in denetimi altındaki 
Mekke’den Kudüs’e çevirmek olduğunu ileri 
sürüyor. Fakat Şaron’un da inandığı gibi bek-
lenenin tam tersi olmuştu.62

İsrailli uzman, İslam’ın Arap Yarıma-
dası dışında doğduğunu ve daha sonra tarih 
yazımı açısından geriye dönük olarak yer de-
ğiştirdiğini savunuyor. Şaron’a göre bu tezi 
destekleyen anlatımlar Siret’te yer alıyor. Si-
rete göre Kudüs, Mekke’den önce kıbleydi.63 
Şaron’un teorisine göre genel olarak İslam’ın 
doğuşuyla ilgili araştırmalar için Abbasi yazılı 
kaynaklarının ciddi bir metodolojiyle deşifre 
edilmesinin gerekli olduğu sonucuna varabi-
liriz.

Şaron’un teorisine yönelik bilimsel 
tepkiler epey ciddi. Kaynakları kullanırken 
çoğunlukla seçici davrandığı, tarih yazımı 
açısından tutarsızlıklar barındırdığı, tezlerde 
keyfiliğin göze çarptığı ve modası geçmiş fi-
kirler ortaya attığı eleştirileri yapılıyor.

Şaron’un akademik çalışmasını kü-
çümsemeyen ve birçok önemli meseleyi ye-
niden ele almak üzere gündeme getiren Pat-
ricia Crone, Şaron’u genel olarak “tezlerini 
ortaya koyarken birbiriyle çelişkili tarihi malze-
meler yığınından keyfi ayıklamalar yapmakla” 

(56) Age, 233.
(57) Şaron, “The Umayyads as Ahl Al-Bayt”, 133-134.
(58) Age, 136.
(59) Şaron, “Black Banners from The East, The Establishment of The 

‘Abbāsid State: Incubation of a Revolt”, 24-25, 33.
(60) Şaron, “The Umayyads as Ahl Al-Bayt”, 145.
(61) Age, 144.
(62) Şaron, “The Birth of Islam in the Holy Land”, 229.
(63) Age, 233.
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suçluyor.64 Ünlü Danimarkalı uzmana göre 
“Netice itibarı ile seçkin bir uzmanın kendisine 
zarar verdiğini söylemek güç değil. (…) Üzerin-
de daha fazla düşünülmesi gereken toy bir araş-
tırma eserini aceleci bir şekilde derleyip sunan 
birini görmek kaçınılmaz surette hayal kırıklı-
ğına uğratıyor”.65 Crone paradoksal olarak iki 
yıl önce, “Hagarism. The making of the Islamic 
world” gibi eserlerini gözden geçirenler tara-
fından aynı argümanlarla suçlanmıştı (keyfi-
lik, seçicilik, toy deneyim).66

Elton L. Daniel, Şaron’un çalışmasının 
metodolojik açıdan eskidiğine dikkat çekiyor. 
“Şaron, 19. yüzyılda popüler olan ama şu anda 
gözden düşmüş positivist, ampirik Oryantalizm 
geleneğini takip ediyor. Özellikle kaynak mal-
zemeyi değerlendirirken haksız varsayımlarla, 
ilgisiz sonuçlarla, dolaylı muhakemelerle dolu 
bir “metot” kullanıyor. Şaron bir tezi tekrar tek-
rar geliştiriyor ve tezini bütün karşıt delilleri göz 
ardı ederek savunuyor, çünkü bu deliller onun 
teziyle çelişiyor! Erken İslam tarihinde uzman 
olanlar dahil çoğu modern tarihçiden farklı ola-
rak Şaron “bilgiyi kurgudan ayırma” yeteneğin-
den dikkat çekecek derecede emin (…) Daha 

sağduyulu ve daha ince düşünceli bir uzmanın, 
bu konuların çoğunun bilgiden ziyade spekü-
lasyon ve ihtimal barındırdığını kabul etmesi 
lazım”.67

Şaron’u kaynak kullanımında seçici 
olmakla ve J. Wellhausen’ın Emevi-Abbasi 
ilişkileriyle ilgili eserlerini yanlış yorumlamak-
la suçlayan Wilfred Madelung, buna rağmen 
Şaron’un teorisinin akademik araştırma kate-
gorisinde yer aldığını ve ihtiyatlı bir şekilde 
ele alınması gerektiğini ileri sürüyor. Made-
lung’a göre Şaron’un teorisindeki tespitlere 
katılmak neredeyse imkansız ve çalışmasın-
daki tezler kavrayıştan yoksun ve bilgi bakı-
mından zayıf ”68

(64) Patricia Crone, review of: “Black Banners from The East, The 
Establishment of The ‘Abbāsid State: Incubation of a Revolt” 
Moşe Şaron, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 
50 (1987): 135.

(65) Age, 136.
(66) Patricia Crone ve Michael Cook, Hagarism: The Making Of The 

Islamic World, Cambridge University Press, 1977
(67) Elton Daniel, Moşe Şaron’un “Black Banners from The East, The 

Establishment of The ‘Abbaasid State: Incubation of a Revolt” 
adlı eserinin eleştirisi, International Journal of Middle East Studies 
21 (1989), 579.

(68) Wilferd Madelung, Moşe Şaron’un “Black Banners from The 
East, The Establishment of The ‘Abbaasid State: Incubation of 
a Revolt” adlı eserinin eleştirisi, Journal of Near Eastern Studies 48 
(1989), 70-72.


