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GİRİş
İslamın ilk dönemlerinde Tarih, daha ziyade biyografiler ve Hz ..
Peygamber'in
müşriklere karşı yaptığı mücadelelerin
bir anlatımı
tarzında görülür. Yine bu sırada Hadis toplama ve Hadis Metodolojisi
ile yakından ilişki içerisindedir.! Çünkü, her ikisinde de söz konusu olan
Hz. Peygamber'in hayatı ve faaliyetleriyle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi toplamak ve yorumlamaktır.
Bu sahada ilk metirıler eksiksiz olarak korunamadıysa
da, müteakip dönemde bir çok müellif önemli
belgeler toplayabilmiştir.
Hz. Peygamber'in
bilinen ilk biyografisini
(Sıre)
Muhammed
İbn İshak (Ö. 151/768)
yazdı. Aynı konudaki 'klasikIcşen eserinde
İbn Hişam, ondan geniş ölçüde iktibaslar yaptı. İbn İshak'ın Sire'sinde;
dünyanın yaratılışı, önceki peygamberler, Hz. Muhammed ve İslamm
gelişi, yayılışıylıi ilgili bölümler yer alır. Kuııanılan metod, müellifin
ravıerini titizlikle gösterdiği, şahadetlere, bilgilere aynen. yer vermek
şeklinde, Hadisin aynıdır. İbn İsbak'ın eserinde kritikli anali~e çok
nadiren tesadüf edilir.
Buna karşılık Siretu tım Hişii~ adlı meşhur eserinde İbn Hişam
lüzumlu düzeltmeleri yapar.2 Bu eserde efsanelere ve
doğruluğu şüpheli şiirlere yer verilmez. Hz. Peygamber'in
yaptıkları ve tutumları büyük bir titizlikle kaydedilmiş, savaşları teferruatlı
bir biçimde gösterilmiştir.

(Ö.218/833)

Ehl-i Kitaba ve sözlü nakilIere dayanan Yemenli müellif Vehb İbn
Münebbih (Ö. 110 i 728rin eserinde efsanevı hikayeler ve olaylara az
* Bu makalc "Panorama

de lu Pensee Islamiqııe"

(Paris, 1981) adlı cserin 252-26'1. sayfa-

ları arasında yer almaktadır.
1 Bkz. Bu makalenin ynyııılandığı eserin Birinci' Bölümü: "C. Bouıımrane, VeX"ReSe
Iradiıion,

s. 15-35."

2 Kahire, 1937, 4 eilt.
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veya çok doğru olarak yer verilir. Vehb İbn Münebbih, kendi hemşehrileri olan hristiyan ve yahudilerden
ıl1llkaddes kitaplardaki
efsaneleri
öğrenmişti.
Kitiibu'l-M iibtedu kaybolmuşsa
da, İbn Kuteybe ve Taheri
gibi daha sonraki tarihçilerin
eserlerinde,
hazı kısımlarını
bulmak
mümkündür.
Her ne kadar kalıeı bir tesir bırakmışsa da, Vchh İbn
Münebbih güvenilir bir tarihçi olarak kabul edilemez.' H. III i M. IX.
yüzyıldan itibaren ise ilk tarihçiler ortaya çıkar ve geniş ilgi uyandıran
eserler telif ederler.
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H. III i M. IX. yüzyılda,
esas olarak cI-Vakıdi,
Ilm Sa'd, el.
Bclaz~ri, el.Yakubi ve et-Taheri'yi
zikretmek gerekir. Bu bölümde biz,
onların, dikka t çeki ei özelliklerini göstermeye çalışarak, kısaea gözden
geçireeeğiz.
El.Vakuti (Ö. 207! 823), Velıh İbn Müncbbih'inkinden
daha titiz
ve daha metotlu
bir i1Iegazi (Peygamber'in
seferleri) yazarıdır.
El- Vakıdi kaynaklarını
gösterir ve olayları mümkün olan oranda eksiksiz nakleder.
Gerekiyorsa
Kur'an'dan
referans gösterir. O, efsane
ve popüler anlatımlara
yer vermez. Eseri için malzeme toplamak üzere
Arahistan,
Suriye ve Irak'ta seyahatler
yapmıştır.
İbn Sa'd (Ö. 230 i 84,0) Tab aka t (Sınıflar) şeklinde biyografik
eserlereöneülük
etti. Eseri Kitabıı't-Tabakati'l-Kübra
adını taşır. Birinei lıölümde, kendinden öneeki çalışmalara dayanarak,
Hz. Peygamber'in biyografisini
verir. İbn Sa'd, gerek Hz. Peygamber'e
gönderilen
elçiler, gerekse onun tarafından gönderilenler hakkında geniş bilgi vererek Vakıdi'yi tamamlar.
İslamdan önceki dönemle ilgili bilgi verirken,
Peygamberler
Tarihini' İslamın gelişiyle sınırlandırır.
Eserin öteki bölümünde, Hz. Peygamber'in
üstün özellikleri ve görevini açık bir şekilde ortaya koyan işaretler üzerinde durur. Bundan sonra, Hz. Peygamber'in hayatının önemli bölümlerini belirtir.
Belazmi (Ö. 279! 892) İslam Tarihini bir bütün olarak, başlangıemdan Bağdad'da
bizzat şehidi olduğu Abbasiler dönemine kadar,
de alır. Onda Vakıdi ve İbn Sa'd'ın tesiri görülürse de, Belazuri, onları geçmeyi hedeflemiştir.
Onun başlıea çalışması, iki öncmli eserdcn
oluşur: Kitabu Futillıı'l-Buldan
ve Kitabu Ensfibi'l-Eşraj.
Belazuri'yi
3 A. el-Di'ıri, Bahs ii lVeş"eıi'ı-Tarih, Beyrut,

ı960,

s. 25-27.

iSLAM TARiHÇiLiGi

VE TARiHLERiNE

BiR

BAKıŞ

267

şöhrete ulaştıran birinci escrdir.4 Bu kitahında yazar, doğrudan doğruya
yaşayanlardan,
bilginlerden ve mesfıliyet mevkiinden bulunan politik
kişilerden belgeler getirmiştir. O, Im eseri hazırlarken, bir çok kişiyle
ilişki kurmuş ve kesin bilgiler elde etmiştir. Onu hayatın her yönü;
kültür, ekonomi, politika, sosyal hareketler ilgilendirmiştir.
l\"ihayet
Belazuri, kullandığı malzeme arasında daima bir seçim yapmış ve kendi
kritikçi zihniyetini dikkatle kullanmıştır. Dönemin baskılarına rağmen,
mümkün olan ölçüde objektif kalmaya gayret sarfetmiştir.S
El.Yaklibi (Ö. 284! 897) Tarihi haşlı başına bir hilim dalı olarak
kahul eder. Eserlerinde,6 önceki ve dönemi toplumlarına
geniş bir
yer ayırır. Yunanistan, İran, Türkiye, Çin ... ile ilgili helgeler verir
ve yabancı helgelel'in Arapça tereiimc1erine müraeaat eder. Nihayet
başlangıcından 259/ 872 yılına kadar, sene sene, İslam Tarihini ortaya
koyar. J<;l-Yakuhi, faydalan'dığı kaynakları gösterir ve onları kritik
eder. Olayların yorumunu beğenmezse onları çıkarmakta
tereddüt
etmez. Tarafsız kalmaya gayret gösterirken, dördüncü halife Ali taraf-o
tarlarına karşı sempatisini, bunun yanında ALLasilere karşı da tole-'
ransını ifade eder. Nihayet o, eserinde, tarihi ve coğrafi verilerden, bir.
likte istifadı~ eder.
Et.Tabel'i (Ö. 310/923) Im ilk dönem tarihçilerinin
en meşhurudur. Taberi, miiteaddit ciltlerden oluşan ve sene esasına göre düzenlenmiş olan, abitlevi bir eserin, TaTihu 'r- Rusl'ıi ve'I-1\1 uLUk'un miiellifidir.7
Aynı zamanda Kur'an müfessiri olarak tanınır.8 O, rivayet zincirlerini
inec1eyerek, Hadisteki kritik metodunun Tarihte de geçerliliğini kabul
etmiş ve uygulamıştır. Bu sebeple de, şu veya bu rivayeti kabul veyahut
da red konusunda kendi şahsi görüşünü, ancak ender durumlarda ortaya koymuştur. İbn Haldun, onu ba~ı defa, gerçeğe uymaz gihi görünen
veya içinde zıtlıklar bulunan anlatınıları. kabul etmekle tenkiteder.
Taberi, aynı zamanda, kendi çağdaşlarının şahadetlerine de müracaat
etmiştir. Bu !lebeple de ikamet ettiği Bağdad'dan başlamak üzere Irak,
Suriye ve Mısır'ı içine alan bir dizi seyahat y.apmıştır. Belazuri ve Yukubi'
de olduğu gibi onun da, geniş bir tarih görüşü vardır ve Tarihin bütün4 de Geoge tarafından

Leidcn, 1863-1866'da 3 cilt olarak yayınlandı.

1932'de neşredildi. Ph. Iliııi tarafından

ingilizce'ye

Kabire'de 1901 ve

çevrilerek i\"ew York 1916'dıı basıldı. O.

Re.cher tarafından
(2 cilt) Almancaya çrvrildi.
5 S. el.Miineeced, A'ı,ıma'ı-Tarih, Beyrut, 1959-1960, 2 cilt; A. eı.nüri,

A.g.e., s. 50.

6 Kitaba'I.Baldan,
W. Juynboll; Tarih, Th. Hoııtsama tarafından yayınlandı.
7 Kahire'de 10 cilt halinde yayınlandı. Fransızca ttrc'jmesi, Farsça çeviri ye dayanılarak
Sindbad yayıne. i tarafından
8 Bkz. Bu makalenin

tekrar (Paris 1979-1984) 6 eilt olarak yayııılandı.
yayınlandığı

eserin Birınci Bölümü.
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lüğüne inanır, bunu da her zaman belirtir. Taheri, Antikiteyi ve 3021
915'ye kadarki
islami dönemi incel(~miştir.9 Eseri, Tarihu'r-Rusul
ve'l-Muluk,
araştırıcı ve ilim adamları için kendisinden
vazgeçilemez
bir kaynak olarak durmaktadır.

ıx-x.

H. III-IV i M.
asırda yaşamış ve islam Tarihini sağlam
temeııer üzerine oturtmuş olan bu ilk sed müeııifler el-Mes'fıdi (Ö.
345/957)
ile tamamlanır. l\les'ı1di, doğum yeri olan Bağdad'da yerleşmiş ve İslam ülkesinin doğusunda ve Asya'da kendisine geniş gözlemler
yapma imkanı veren bir çok seyahetIeri gerçekleştirmiştir.
Mes'fıdi'yi
IO
şöhrete ulaştıran iki önemli eser, iUurucu'z.Zeheb
ve Kitabu 't- Tenbih'i
yazmıştır. 0, okuyucularını eğlendirmek gayesiyle, çok çeşitli kaynaklar
kuııanmış ve olayların düzenli bir biçimde anlatımı yanında,
çoğu
defa tuhaf anlatımlara ve hikaycIere eserlerinde yer ayırmıştır. Onun
i1furucu'z-Zeheb'i
dikkat çekici bir edebi eser örneği özeııiğindedir.

H.

v-vııı i M. xı-xıv.

YtZYILLAR

ARASINDAKİ

TARİHÇİLER.

H. V i M. XI. yüzyıldan itiharı'n Tarih araştırmalan
sayıca artmış ve çeşitlenmiştir. Bu sırada dünya tarihi ile ilgili çalışmalar görüldüğü gibi, hir milletin veya bölgenin tarihini ele alan araştırmalar
da
görülür. Tarihçiler çeşitli metodları dikkatle uygulamışlardır.
Bir kısmı
Yakubı ve Taberi'nin yolunu takip ederken, diğerleri özeııikle kendi
ülkeleri v(~ya şehirlerinin tarihleriyle
meşgulolmuş,
bir diğer grup
tarihçi ise değişik kategoriler içinde yer alan bilginler, hakimler, şairler,
ileri gelen görevliler veya emirlerle ilgilenmişlerdir.
Biz burada, bu
değişik anlayışlar çerçevesi içerisinde, eserleri klasikleşmiş, en meşhur
tarihçileri göstermeye çalışaeağız.
İbn Said el.Endulfısı (Ö. 426/1034),
Tuleytula'da
kadıdır ve Tahakutü'l-Ümem
-adlı eserin müellifidir. Bu eserde el-Endulı1sı, kendi
dönemine kadar medeniyetin geniş bir tablosunu çizmiştir.ll
Kendisi
çeşitli toplumları incelemiş ve ilim alanında iIerlemişlerle bu sahada
yetersiz olanları göstermiştir. Birinci grup 'içinde, HindIileri, İranlıları,
Kcldanileri, Yunanlıları, Yahudileri ve Arapları sayarak, onların ilim9 A. cI.Dııri, A.g.e., s. 55-56.
LO Kahire'de ya)'ııılandı; Fransızcaya çevri,;: B. de ~ıeynard ve P. de CourleiUe, Les prai,ie.

d'or, Pari" 1861..1R77, 9 c.: Kitab,,'ı.Tenbih'in

Fransızeaya çevriri.i: Carra de Vau.:, Le livre de

raver/i .••enıen/. Pari,. IR97.
II Beyrut ve Kalıire'Je ne~redilJi. Fransızcaya ';cviri.i: R. BI.chere, Ca/egorie. des nations,
Paris, 1935.
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gelişmesine olan müsbet katkılarını
belirtmiştir.
Tabakatu'lÜmem'in değeri, daha sonra, özellikle el-Kıfti, İbn Ebi Usaybia ve
İbnu'I-Ibri
(Bar Hebraues) gibi ilim tarihçileri tarafından
kaynak
olarak kullanılmış olmasıyla ortaya çıkar.

leri n

İbn Hayyan (Ö. 469/1076),
ya'nın tarihçisidir. İbn Hayyan

İbn Said'in çağdaşı, müslüman İspanancak bazı bölümleri bize ulaşabilen
Kitabu'l-Muktebes fi Tarihi'I-Endiilüs12 ve El-Kitabu'l-Metin'in
müellifidir. O, olayları olduğu gibi, olumsuz yönlerini saklamaya çalışmadan,
ortaya koymuştur. Kurtuba Emevi Emirliğine sempatisini gizlememekle
birlikte, objektif olmaya gayret sarfetmiştir.
Endülüslü diğer bir alim de, doğumyeri olan Mayorka'ya nisbetle
el-Mayorki diye de adlandırılan el-HuIDeydi (Ö. 488/ 1095)'dir. Önce
Kurtuba'da kalmış ve İbn HazID'dan okumuş, daha sonra ise, IDemleketindeki karışıklıklar ~olayısıyla Doğuya hieret etmek zorunda kalarak kesin olarak Bağdad'da
yerleşmiştir. Hadisçidir, kendisine çok
şey borçlu olduğu İbn Hayyan'ın eserinin hatırasına, Cedvetü'l-Muktebis diye adlandırılan ve İspanyadaki alimIerin hayatlarını içeren bir
eser meydana getirmiştir.13 Cedvetü'l-Muktebis bir kaç ciltten oluşur.
Birinci bölüm giriş şeklinde düzenlenmiş; diğerlerinde ise, alfabetik
düzen içerisinde, başlıca hadisçilerin, hukukçuların, politikacı ve askerlerin biyografileri verilmiştir. Eser bine yakın maddeyi (biyografiyi)
içerir. EI-HuIDeydi'nin halefleri, özellikle de, Kitabu's-Sıla'sında
İbn
Başkuval, NefaMt'ında İbn Hallikan ve Nefhu't-Tıbb'inda el-Mekkliri
onu sürekli olarak kaynak göstermişlerdir.
İbn Asakir _(Ö. 571 /1176), Tarih-i Dımaşk, Şam Tarihi adlı dev
eseriyle dikkati çeker. Kendisi Şam'da yaşamış ve önce Ümeyye Camiinde sonra bu gaye ile kurulmuş olan medresede Hadis dersleri vermiştir. İbn Asakir, Eyyubi idarecileri ile iyi münasebetler içinde bulunmuş, fakat idari veya politik görevler üstlenmemiştir. Meşhur Selahaddin
onun cenaze töreninde hazır bulunmuştur. Şam Tarihi, Haıib el-Bağdadi'nin (Ö. 463/ 1071) yazmış olduğu Bağdad Tarihi'nden etkilenmiş,
fakat ondan daha geliştirilmiştir. tık iki cilt doğrudan doğruya Şam'a
ve oradaki tarihi yapılara ayrılırken, diğer ciltlerde; şehrin, peygamberler, emirler, idareciler, hadisçiler, kadılar, dilciler ve şairler gibi önemli
12 Kahire'de

neşrediidi.

13 Kalıire'de neşrediidi, 1935. Bkz. A. Gonzales P.lencia,
.espaiWla, Madrit. Bu eser Hüseyin Mfuıis tarafından

Hisloria de la literalure arabige-

Arnpçaya çevrildi. Kahire, 1955.
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hayatlan verilmiştir. İhn Asikir'in sözlü şahadetlerden
Hadis metodundan etkilendiği görülür. ı4

İbnu'I.Eslr (Ö. 630/1233), el.Kitabu'I-Kamil ji'ı-Tarih veya Tarih
konusunda
mükemmel
kitap'ın
müellifidir.15
Irak'ta
cl-Cezıre'de
edebiyatçı bir aileye mensuptur ve bu nedenle de zaman zaman elCeziri diye adlandırılmıştır. İbnu'l-Esir aynı zamanda da Hz. Peygamber'in sahabelerinden
7500'ünün hayatını
içeren Usdu'l-Ciibe adlı
biyografik bir eserin de müellifidir. Onun birinci kitabı İslam dünyasının 628/1231 'e kadar olan dönemini içeren genel tarihidir.16 İbnu'l.
Esir, çok geniş bir dokümantasyona
dayanarak, olayları metodik bir
biçimde ortaya koymuştur. Müellifin, bu derece geniş bir eserde kaçınılmaz olan bazı hatalarına rağmen, kitabı dikkatli ve tarafsız bir inceleme olarak karşımıza çıkar.
İbnu'l.lbri (Ö. 1286), yahudilikten hıristiyanlığa geçmesinden sonra,
Bar Hebraeus adıyla meşhur olmuştur. Birçok dili gayet iyi bilen hir
kilise adamıdır. Suriye kilisesi tarihini işleyen hir kronik ve Taberi'yi
örnek alarak, Muhtasaru Ta/"ihi'd-DüveI17 adıyla. özlü hir dünya tarihi
yazmıştır. Sağlam kaynaklara dayanmıştır ve eseri, bugün bile müracaat edilebilir kaynaklar arasında bulunmaktadır.
Ebu'I.Fidi
(Ö. 732/1331) hilhassa İhnu'I.Esır'i
kaynak olarak
kullanmış ve eklW"uhıasar ji Tarihi'I-Beşer18 adıyla özlü bir dünya tarihi kaleme almıştır. Ebu'I.Fida aynı zamanda Coğrafya sahasındaki
önemli eseriyle de, Takvimü'l-Buldiin'ıyla
da tanınır. Onun tarihi,
Eyyubiler döneminde idarecilik yaptığı Hama'da ölmesinden iki yıl
öncesine, 729/1329'a
kadar gelir:

İBN HALDUN

VE İLMİ TARİH

Hiç şüphesiz İbn Haldun (Ö. 808/14.06) en büyük müslüman tarihçidir ve onun eseri, son senelerde, hir çok araştırmaya konu teşkil et14 Bkz. Bu makalenin yayınlundığı eserin Ririnei Bülumii.
15 J. Sauvagel, Historiens
I'histoir." olarak çevrilmiştir.

arabes, Paris, 1946, s. 113'te bu kitabın ismi "Uvre

parfai! stlr

16 J. Tomberg, Leiden, 1851-1876, 14 eilt olarak yayınlandı. Aynen Kalıire'de neşredildi.
17 ısta~buı'da yayınlandı. Fransızeaya Noi;) deıı Vergers ,( Abre~ •. cIe l'histoire
Paris, 1834); ıngilizceye W. Murray tarafından çevrildi ve Londra'da basıldı .

Ilniverselle,

. 18 ıstanbııl 1286. Ebu'I.Fidli'nın Takvimu'l-Buldan'ı
da Reİnaııld ve de Slııne tarafından neşrediidi. (Paris 1840); Daba sonra (1848) Fransızca çevirisi de neşredildi.
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miştir.19 İbn Haldun özellikle Mukaddime20
veya Dünya tarihi üzerine
görüşler adı verilebilecek olan eserinde ortaya koyduğu, kendisine has
Tarih
Felsefesiyle
dikkati çeker. Onun Tarih saahasındaki eseri,
ismini tam olarak belirtmek gerekirse, Kitabu'l.İber
veya ibretler ki.
tabı2! ismini taşır. Bu eserin ilk cildini teşkil eden ve şüphesiz eserin
tamamına nazaran başlı başına büyük bir değcr olan Mukaddime,
altı büyük bölümü içerir: Biripci bölümde; beşeri ve tabii coğrafya ele
alınır. İkincide, göçebe vc ycrleşik hayatın çeşitli yönleri belirtilir.
Üçüncü bölümde, devlet, devletin temel taşları ve gelişmesi anlatılır;
dördüncü bölümde ise devletlerin refah ve düşüş dönemleri konu edinilir. Beşinci bölüm, ekonomik problemlerle ilgilidir. Altıncı bölüm
ise; ilimIeri, sınıflandırılmalarını
ve gelişmelerini elc alır. İbn Haldun
yalnız olayları anlatan bir tarihçilikten yana değildir. O aynı zamanda,
olayların scbeplerinin de araştırılmasını
ve açıklanmasını ister. Bu
konuda; "Olayların kendileri kadar onları şekillendiren sebeplcri de bulmak gerckir."22 dcr. ıbn Haldun, esası kritiğe dayanan metodunu,
uzun Ilzun açıklar. Aynı zamanda da bu konuda, kendinden öneeki
tarihçilcrc tarizlerde bulunur. Onların çoğu "zamanlarının
olaylarını
yazmak ve yaşadıklaı'ı dönemi tarihe aktarmakla
yetinirler ... "23
19 ıbn Haldun'la ilgili önemli çalışinalar yapılmış bulunmaktadır.

Bir çok koı;ıgre ve kol.

lekyum, düzenli bir biçimde, onunla ilgili çalışma yapanları bir araya getirmiştir. ıbn Haldun'la
ilgili çok önemli çalışmalardan
ıbn Khaldun,

bir kaç örnek:

Voyage d'Oeeidenl el d'Orienl,

Laeosle Y., Ilm Klıa/dun,

Lahbabi A., lbn Kha/d,;n,
~ahdi

M., lbn

.

K/ıaldun's

Megheıbi H., La SJei%gie
Meziane A., Na;ariyyiiı

Fransızeaya

Naissanee de I'Hisıoir',

çev: A. Cheddadi, Paris, 1980.

passe dıı tiers monde, Paris, 1966.

Paris, 1968.
Phi/osoplıy,
d'lbn

Londres,

Klıa/dun,

1957.

Alger, Sned cd.

lbn Klıa/d,;n al-iqıis6diyya

(Les ıheories eeonomi,!ııe. d'lbn

Klıa/'

dün), Alger, 1981, Sned cd.
Nusar

N., La pensee rea/iste d'lbn

Talbi M., lbn Klıa/d,;n

20 Kahire'de neşredildi. Fransızcaya
çevrildi. (A/-Mııqaddima
ciirne Paris'te

Klıaldun,

önce de Slane tarafından,

oıı diseours sur /'/ıirtoire universelle,

1978'de Sindbad tarafından

21 Kabire'de

Paris, 1967.

et [,hisıoire, Tunis, 1973, :liTE cıl.
sonra V. IUonleil tarafından

Beyrut, 1967, e. I-III).

Bu ter.

tekrar neşredildi.

7 eilt olarak yayııılandı. Mağrib'le ilgili bölümleri Histoire des Berbere' adıyla

de Slane tarafmdan Fransızeaya çevrilerek Paris, 1925'de 4 eilt olarak basıldı. Bu baskı 1978'dc
yine Paris'te

tekrarlandı.

22 ıV1ukaddime, V. Monteil çevirisi, c. I, s.
gösterdiğimizde,
kuııandık.

aksine bir i~aret bulunmadıkça,

ır.

Biz burada

Sindbad'mkini

~[ukaddime'yi

kaynak

Bununla birlikte, bazı müellifler de Slane'nin çevirisine de dayanırlar •.-

23 A.g.e., s. 7.

olarak

değil, onun Beyrut baskısım
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Doğruluğu şüpheli durumları gerçekmiş gibi kabul ederler. Örnek
vermek gerekirse, Mes'Cıdi, Musa 'nın ordusunda 600.000 asker bulunduğunu söyler.24 Halbuki gerçek asker sayısının en fazla 12.000 olması
gerekir. Bu sayı, İsrail oğullarının en kuvvetli olduğu dönemde, Süleyman'ın ordusunda bulunan asker mevcududur. Taberi, Halife Me'mun'un
genç Buran'la25 evlenmesi konusunda tuhaf bir hikaye nakleder. ElBekri(Ö. 487/1094) ise 10.000 kapısı bulunan bir şehirden bahseder.26
İbn Haldun, şüpheli bütün bilgileri atmak, tenkit espirisine ve objektiviteye sahip olduğunu göstermek gerekir,27 der. Bir başka defa,
"yalamn kötülüğüyle, aklın aydınlığında mücadele etmek gerektiğini"
ifade eder.2S İbn Haldun'dan
sonra ilmi tarihçiliğin temelleri açıkça
ortaya koymuştur.29

ANSİKLOPEDİK

SÖZLÜKLER

Tarihi ve Coğrafi sözlükler erken dönemıcrden itibaren gorunme ye başlar. En meşhurları ise, Yakut ve İbn HaIIikan'ınkilerdir.
Biyografik
eserler
sayıcaartar
vc Tabakat
veyahutta
hadisçiler, fıhki ekoller, kadılar, mutasavvıflar, idareciler, halifeler tarihleri
tarzında şekillenir.
Yakut el-Hamavi (Ö. 626/ 1229), sahalarında otorite olan ve bir
çok ciltten oluşan iki büyük sözlükle, Mu'cemu'l-Buldan
ve 1\t[u'cemu'lUdeba adlı' eserleriyle tammr. Bu sonuncusu, öyle bir eserdir ki, bir
ömrü ona adamak gerekmiştir. Birinci eser ise,30 Coğrafya, Tarih,
Antopoloji ve Tabii bilimler üzerine önemli bilgiler verir. Yakut bu
eserine malzeme toplamak için İran, Arabistan, Irak v~ Mısır'a seyahat
etmiştir. Suriye'de Halep'te yerleşmiş, alimler ve tarihçilerle münasebette bulunmuştur. Bu arada, o sırada, nazırlık yapan el-Kıfti ile yakın
arkadaşlık ilişkisi içindedir. Nitekim sözlüğünü de ona ith af etmiştir.
Her bir şehir için; önce ismini gösterir, sonra abidderini, zenginliklerini
belirtir; tarihini, halkım anlatır, yazar ve meşhur adamlarını sayar ..
24 A.g.e., s. 16-17.
2S A.g.e., s. 338.
26 A.g.e., s. 73.
27 A.g.e., s. 13.
28 A.g.e., s. 6.
29 Bu makaleyi müteakip Louis Gardet tarafından kaleme alınan "Actllaliıe d'/bn Kluıldun"
başlıklı bölümde de (s. 265-280)İbn Haldun geniş bir biçimde incelenıniştir.

30 Margboliotiıh, tarafından 20 cilt olarak Kahire'de yayınlandı. Jllucemu'l.Udebii
de 10 cilt olarak basılmış olup, özellikle Edebiyatla ilgilidir.

Kalıire'.
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Yakut, kullandığı kaynakları katı bir tenkit süzgecinden geçirir ve bir
nakil veya şahadetten !jüphe ederse, onu tereddüt etmeden atar. O,
kendinden öncekilerin çalışmalarından
istifade etmiş ve gerektiğinde
onların hatalarını düzeltmiştir. Yer ve şahıs isimlerini kendine özgü
hir dikkatle belirlemiştir. Onun hu sözlüğü, hala ilk sırada bir kaynak
olmaya devam etmektedir.
İbn HaUikan (Ö. 681! 1282) ansiklopedik sözlüğünü önce Şam'da,
daha sonra da Kahire'de kadılık görevini yaptığı sıralarda hazırlamaya
başladı. Vefeyiitü'l-Ağyiin veya Meşhur adamların kısa hayat öykülerp1
adını ta!jıyan bu sözlük, alfabetik sıraya göre düzenlenmiş, 865 maddeden oluşur. III/IX.
yüzyıldan başlayıp, müellifin yaşadıbT} döneme
kadar gelir. Dahaönceki çalışmalarda ele alındığı için, Hz. Peygamber'in
dönemi ve II / VIII. yüzyıla yer vermez. Her bir biyografi için müellif;
o kişinin doğum yerini, memleketini, şayet biliniyorsa doğum ve ölüm
tarihini helirtir. Kişiliğinin en belirgin özelliklerini ortaya koyar, çalışmasını ve cserini zikreder. İbn Hallikan'ın
kaynakları;
rivayetler,
kendisinc ulaşan şahadetler ve doğrudan doğruya yapmış olduğu tesbitlerdir. Bunlar yanında, aynı zamanda da o, tarih kitaplarından, biyografik belgelerden ve şiir kitaplarından da istifade etmiştir.32 Vefeyatü'l-

ACyiin, çok hüyük ilgi toplamış bir çalışmadır.
Sürekli olarak müraeaat kitabı olma niteliğini koruyan ve örnek
alınan hüyük ansiklopedik sözlüklerden başka,33 bir çok bibliyografik
eser de, değişik ülke ve şehirlerin, değişik zamanların önemli kişi ve
bilginlerine ayrılmıştır. Örnek olarak; İbnu'I.Faradi
(Ö. 403/1013) nin
hemşehrileri İbn Başkuval (Ö. 568/1183) ve İbnu'I.Abhiir (Ö. 658/
1260) tarafından tamamlanan Endülüslü alimlerin tarihi (Tarihü Ulemai'l-Endülüs)
adlı eserini,34 İhn Ehi Usayhia'nın
(Ö. -668/1270)
Filozof ve hekimlerin sınıfları, (Tabakiitu'l-EtibbaJ35 adlı eserlerini saymak mümkündür. XI/XVII.
yüzyıllarda Hacı Halife (Ö. 1067/1657)
çok faydalı bir bibliyografik eserolan
Keşfu'z.Zunun'unu
.meydana
getirmiştir,36
31 K.ahicc'de hir çok eilt halindc hasıldı. De Slane tarafından. çevrildi. (Paris, 1843~1871).
32 S. el-l\lüncced, A.g.e., e. I, s. 139-140.
33 U.R. I(ahhaıe, Mu'eemu'l-Mücllifin,

yakın geçmişte Şam'da 14 cilt olarak basıldı.

34 Tarilıü

basıldı.

U/cmiii'I.Endiilüs

35 Kahire'de ve Bcyrııfıa
36 Keşfu'z-Zunun
-1943, 2 cilt.

Kaııne'de

(1975) neşrcdildi.

(Şüphelcrin aydııılatılması: L'celaireissemcnt

des douıes), "tanlıııi,

1941
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Bazı müellifler ise Usame37. İbn Munkiz (Ö. 584! 1188) ve lbn
Haldun38 örneğinde olduğu gibi kendi entellektüel veya politik hayatlarını bizzat kaleme almışlardır. Usarne, (Kuzey Suriye) Şeyzer Emiridir
ve Haçlılara karşı seferlere iştirak ederek, onlar hakkında doğrudan
bilgilere sahip olmuştur. İbn Haldun ise, İspanya, Mağrib ve Doğudaki
birçok emir sarayında bulunmuş ve önemli bir roloynamıştır.
aynı
zamanda kendi döneminin kültürel ve politik hayatını faydalı bir biçimde nakletmiştir.

°

İBN HALDUNDAN

SONRA TARİH

ÇALIŞMALARI

İbn Haldun'dan sonra Tari h çalışmaları, Lir bölgenin veya bir
ülkenin tarihinin incc1enmesiyle sınırlandırıldı.
Umumi dünya tarihi,
az veya çok değişen oranda yerini milli ve bölgevi tarihlere bıraktı.
Bu şekiller içinde geniş ilgi uyandıranlar
arasında el-Makl'lzi, es-Sadi
ve el-Mekkari'nin
çalışmalarını saymak mümkündür.
H. IX / M. XV. yüzyılda el-Makrizi (Ö. 845! 1442) özellikle Mısır'la
ilgilendi. Kendisi Kahire'de kadı ve müderris olarak görev yaptı, böylece
de eseri Kitabu'f-Hıtat'ı39
yazmak için mahallinde belgelere sahip oldu.
Önce Mısır hakkında yazılanların hepsini okudu, sonra bütün mes£ıisini
kitabının telifine tahsis etmek gayesiyle görevlerini bırakmaya karar
verdi. Başka kaynaklarda ihmal edilmiş bir çok yazma topladı ve bölgc1eri, şehirleri, olayları ve günlük hayatı yazdı. Aynı zamanda kültür,
ekon?mi, maliye ilc ilgilendi.
H. XI/M. XVII. yüzyılda, Abdurrahman es-Sadi (Ö. 1076/1665),
Tombukto'da
yaşadı ve Tarihu's-Sudan'ı
yazdı.40 0, genelde Batı Afrika'nın, özelde de Soughai Krallığının tarihçisidir. Kadılık görevinde
bulunmuş ve ülkesiyle onun idarecileri hakkında sağlam bilgilere sahip
olmuştur. Es-Sadi, Tombukto'nun
tarihini, abidderini, alimlerini ve mu.
mutasavvıflarını,
aynı zamanda da bölgenin önemli yerleşim merkezlerini ortaya koyar .. Bir çok başlık çeşitli idarecilere tahsis edilmiştir.
37 Kiıab,,'I./'libar

(Le livro de la con.•idıiratioll) H. Derenbomg tarafından Fransızcaya çev-

rilerek Paris, 1886'da n~şreılildi. İngilizce terciimesi Ph, Biıti, New York, 1929.
38 Sindbad Yayınevi tarafından

Voyage d'Orient ot d'Occi<ient adıyla Paris, 1980'de yayın-

lanmıştır.
39 Kalıire, 19II-1927,
40 Es-Sa'w'nin
-14'te

yayınlandı,

S cilt. Dalıa sonra defalarca basıldı,

Tarilı"'s.S,,dan'l

Fransızcaya

çevrilerek O, Hou.las larafıııdan

İkinci yayını Adrien.Mııisonncuvc

tarafından

Paris 1913

Paris, i9110'rlc yapıldı.
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yüzyıl Afrikasının

önemli bir bölü-

imkan verir.41

EI.Mckkari (Ö. 1041/ 1632), Müslüman İspanya üzerine, Nefhu'tTıb adını taşıyan bir tarih ve edebiyat ansiklopedisi kaleme almıştır.
Tlemsen asııııdır ve Kahire'4e yerleşmiştir. Eserinde Gırnatah tarihçi
ve İbn Haldun'un çağdaşı olan Lisaou'd.Dio ibnu'I.Hatib (Ö. 776/
1374)'e geniş bir böHim ayırmıştır. Bu eserde, müslüman İspanya'nın
tarih ve kültürüyle ilgili önemli ip uçları bulunur.42

SEYAHAT~AMELER
Müslüman bilginler, bazen hac, yapmak üzere Mekke'ye bazen
bilgilerini arttırmak üzere değişik merkezlere, bazen da her iki amacı
bil' arada gerçekleştirmek üzere, bir çok seyahatler
yaptılar. çoğu
defa da, bu seyahatlarındaki
izlenimlerini,
gözlemlerini bir kitapta
topladılar, Bu seyahatnameler
(Rıhla)
çok önemli bilgileri ihtiva
ederler. Bu tarz eserlerde; tarih, coğrafya, eğitim ve antropoloji için
öneınli miktarda malzeme bulunur. Bizim burada, sahip olduğumuz
bütün seyahatnameleri ele almamız imkanı bulunmamaktadır.
Bununla
birlikte içlerinden en önemlilerini, Biruni, İbn Cübeyr ve İbn Batıuta'.
nınkini

zikredebiliriz.

H. V/ M.,XI. yüzyılda, el.Birunı (Ö. 442/ 1050) Gazneli Mahmud
(Afganistan)'la birlikte, onun Hind seferi s~rasında Ortaasya ve Hindistan'ı dolaştı. Bu sırada bu ülke az tanınıyordu.
Burada gördüklerini,
izlenimlerini, bölgenin tanınması açısından önemli bir kaynak olan Kitab
fi Tahkik ma li'l-Hind adlı eserinde topladı.43 Müellif bu eserinde,
ülkenin eoğrafi ve sosyo-kültürel durumunu ortaya koyar. Aynca da
dini ve felsefi görüşlerini, ilim ve edebiyattaki gelişmeleri, kanunlann
sistemini, astrolojiyi açıklar. Genelolarak
da, kullandığı kaynaklan
geniş hir biçimde sayar. Halkı iyi tanıyabilmek için onların dilini,
Sanskritçeyi öğrenmiştir. Ayrıca da el.Biruni, burada gördükleriyle
41 Burada ayrıca I\lahmu<\ Kati'niu (ö. 1593) Tari/ıu'[.Peııaş.
mamlanmış olan eserini hatırlamak

gerekir. Fransızcaya

çevrilmiş (Paris, 1913-14); Adrieu.l\Iaisonncuve

O. Hoıda.

tarafından

adlı, oğulları tarafindan

ta.

ve 1\1.Delaf"."e tarafındım

1980'de ikinci defa neşredilmiştir.

42 Kahire'de 9 cilı olarak neşredildi. R. D"zy ve diğer bazı müellifler tarafından

Analecıas

Sıtr [,hisıoire eı kı [it/emıure d"s Arabes d'Espo!!ne

ismi altında kısmen tercüme edildi. Leiden,

1851-1861.
43 .Kiıiib]i

tarafından

müeııif

Ta/ı"ik

iki cİlt halinde

nuı [i'l. Hind,
1888'd"

Lalıor'da tekrar yayınlandı.

Saehan

j ugilizeeye

çevirdi.

Londra 1887 de neşredildi.

Aynı

1910'da ikinci defa neşredildi. 1962'de
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mukayese

eder

ve

kendi

görüşlerini

H. VI/M. XII. yüzyılda İbn Cübeyr (Ö. 614/ 1217) hac yapmaya
niyet etti. İspanya'dan başlayıp Doğuya uzanan bu seyahatini Rihletü'l-Kinani veya Rihletu lbn Cübeyr adıyla tanınan meşhur bir seyahatnamede (Rıhla)
yazdl.44 Bu uzun seyahatinde
İbn Cübeyr, İsken
deriye, Mekke, Irak, Suriye'yi ziyaret etti ve dönüşünü de Sicilya
üzerinden gerçekleştirdi. İkinci .seyahati sırasında da İskenderiye'de
öldü. Bu sırada Doğu, haçlıların taarruzu dolayısıyla karışık bir vaziyette' idi. İbn Cüb~yr, gördüklerini ayrıntılı bir biçimde nakletti. O,
yalmzca olayları değil, aynı zamanda şehir hayatını ve ekonomik durumu da ortaya koydu. İbn Cübey'in bu seyahatnemesi XII: yüzyıl
Doğusunun bir numaralı kaynağı durumundadır.
H. VIII/M.
XIV. yüzyılda İbn Battuta (Ö. 779/1377) Asya ve
,A.frika'yı yakından tanımak üzere Tanea'dan yola çıktı. Onun seyahatnamesi Rıhletü lbn Battuta, adıyla tamnır.45 Önce Mekke'de haceını
tamamladı, daha sonra ise Irak ve İran'ı dolaştı. Tekrar Mekke'ye
dönerek orada iki ~ene kaldı. Daha sonra da Doğu Afrika'ya gitti. Nihayet Anadolu'ya geldi. Buradan sonra sırasıyla Kırım ve bir müddet
kadııık yaptığı Hindistan'da
kaldı. Müteakibiben Çin ve Sumatra'ya
gitti. Bir diğer uzun seyahati sırasında ise, Batı ve Orta Afrika'yı ziyaret etti. İbn Battuta'nın Seyahatnamesi, tarihçiler, eoğrafyacılar ve
antropologlar için önemli bir kaynak oluşturur.
Bunlar haricindeId seyahatnameler,
daha sonraki değişik dönemlerde gerçekleştirilecektir.
Nitekim bu tarz, günümüzde de geçerliliğini korumaktadır.
Muhtevalarını belirten benzer isimler taşıyan bu
eserlerden46 el-Ayyaşi (1090/ 1679}, eI-Kalsiidi (Ö. 891/ l4.86), elVarsiliini (Ö. 1210/1795), eI-Zeyyani (Ö. 1833) ve Tahtavi (Ö. 1873)'ninkileri h_atırlatmak şimdilik yeterli olacaktır.
44 Brill yayınlan arasında Leiden ve ayrıca Kalıire'de yayııılandı. Gaudefroy-Ocmombync.
tarafından Paris'te 3 eilt olarak Fransızeaya çevirisi (Rela/ian de Vayage) yayınlandı.
45 Tuhjetu'n.Nuzziir adıyla Kahire'de yayınlandı. Rela/ian de Vayage. C. Dufremy ve B.
Sanguiııetti tarafından Fransızeaya çenilerek Paris'te yayııılandı. (1953-1963). Fransızca ikinci
haskısı V. Monteil'in önsöz ve notlanyla
yerde 3 eilt olarak yayınlandı.

Paris'te

46 Rela/ian d'al.'Ayyas"i,
Fes, 1982, e. 2.
Relatian d'al.Qalsiidi, Turus, 1978.
Relatian d'az. War/hiltini, A1ger,
Rela/ian d'al.Zayyiini,

ı903.

Rahat, 1967.

Relatian de Tah/avi, Kahire.

ı968'de

ve son olarak ta 1982'de yine ayın
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XiX. yüzyıldan itibaren, modern çağda tarih incelemeleri büyük
bir hız kazandı. EI-Clibertİ (Ö. 1825), Doğu ile Batı arasında yeni ilişkilerin doğmasına neden olan Napolyon'un Mısır'a çıkışının tarihini
yazdı.47 İslam dünyasının yeniden uyanışı ile Birlikte, tarihçilik bütün
müslüınan ülkelerde gelişti. Corei Zeydan l'arihıı't-l'cmeddüni'ı-lslanı
(İsıam medeniyeti Tarihi)'ı yazdı.48 Hasan İbrahim Hasan Fatımiler
konusunda uzmanlaştı, Abdullah İnan ve Hasan Munis özellikle müslüman İspanya'nın tarihi ile ilgilendiler. Diğer'tarihçiler de ö;r,cllikle Emeviler ve Abbasiler dönemlerini incelediler. Mağrib'de tarihçiler; Murabıtlar, Muvahhidler, Rüstemiler, Zeyyaniler gibi değişik dönemleri aydınlığa çıkardılar. Osmanlılar dönemi, sayısız araştırmaya
konu teşkil
etti.
Günümüzde tarih araştırmaları sahasında bir çok ilmı süreli ya.
yın görülmektedir. Üniversiteler güçleı'ini az veya yanlış tanınan dönemlerin araştırılmasında yoğunlaştırdılar.
Önemli olaylar veya meşhur
kişilerle ilgili, çok sayıda kollekyum ve konferanslar düzenlendi. Onlarııı
çalışmaları tutanaklar
veya özetler halinde yayınlandı. Bunların en
önemlilerini belirtmek bile burada çok yer alacaktır.
Bugün İslam
ülkelerinde, tarih araştırmaları,
büyük bir genişliğe kavuşmuş ve
olayları olduğu kadar kültür, ilim ve sosyo-ekonumik
hayatı da
kucaklar hale gelmiştir.

47 Kahire' de bablldı.
48 Kahire\lc 4. cilt olarak ha5lhh.

