
AH BAR 

sahibi alimler" manasında kullanılmak
tadır. İbranice haber (çoğul şekli habe
rim) "arkadaş, meslektaş" kelimesinin 
Arapça'ya geçmiş şekli olduğu da ileri 
sürülmektedir. Bu kelime miladi 1. ve ll. 
yüzyıllarda Ferisi mezhebi mensupları 

için. Talmud döneminde de belli bir ce
miyetin üyeleri için kullanılmıştır. Asr-ı 

saadet'te ise Medine'de beytülmidras 
denilen yerlerde yahudi şeriatını ve dini 
ilimleri öğreten. dini ahkama vakıf olup 
yahudi halkı arasında ortaya çıkan me
seleleri halleden kişileri ifade ediyordu. 

Ahbar Kur'an-ı Kerim'de iki defa rab
baniyyün, iki defa da ruhban kelimesiy
le birlikte yer almış ve "Tevrat'la hüküm 
veren. onu gözleyip kollayan" tel-Maide 
5/ 441, "ha lkı kötü söz söylemekten ve 
haram yemekten menetmesi gereken " 
tel-Maide 5/ 631 yahudi alim ve fakihleri 
için kullanılmıştır. Kur'an'da ayrıca. ya
hudilerin ahbarı Allah'tan ayrı rab edin
dikleri, ahbarın da insanların malları

nı haksız yere yiyip onları Allah yolun
dan uzaklaştırdıkları, Tevrat hükümleri
ni kendi hasis menfaatleri karşılığında 
değiştirdikleri de ifade edilmiştir tb k 
et-Tevbe9 / 31, 34) 

Hz. Peygamber Medine'ye hicret et
tikten sonra zaman zaman yahudi bey
tülmidraslarına giderek ahbara İslam 'ı 
tebliğ etmiş tbk Buharf, "i'tisam", 18), 
EbO Bekir ve Ömer gibi sahabiler de ay
nı şeyi yapmışlardır tbk . ibn Hişam, ll , 
558) Fakat onlar İslamiyet'! benimse
medikleri gibi çeşitli şekiller altında Hz. 
Peygamber'le mücadele etmiş ve onu 
zor durumda bırakmaya çalışmışlardır 

tbk ibn Hişa m , ıı . 513, 5431 Ahbarın bir 
kısmı görünürde müslüman olmuşsa da 
gerçekte bunlar islam imanını içlerine 
sindirememiş ve "yahudi münafıkları" 

diye anılmışlardır. Abdullah b. Selam gi
bi bazıları da İslamiyet'! samirniyetle 
benimsemiş ve gerek kendi devirlerin
de. gerekse sonraki dönemlerde müs
lüma nların saygı ve sevgisini kazanmış
lardır. Hz. Peygamber'in, "Yahudi ahba
rından on tanesi bana iman etseydi yer
yüzündeki bütün yahudiler de müslü
man olurdu" mealindeki hadisi tbk. Müs· 
ned. ll . 3461. ahbarın yahudiler arasında
ki nüfuzunu göstermektedir. Yine muh
telif hadisler. Asr-ı saadet'teki ahbarın 
Hz. Peygamber'le olan münasebetlerini, 
çeşitli sorular sormak suretiyle onu im
tihan edişlerini, Tevrat hükümlerini giz
lerneye veya tahrif etmeye kalkışmala
rını haber vermektedir tbk. Wensinck, 
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Mu' cem, "J:ıaber" md.; a.ml f., Mi{tahu 

künüzi's-sünne, "el-yehıld" md .). 

Abdullah b. Selam ve tablin devrinin 
yahudi asıllı alimlerinden Vehb b. Mü
nebbih, Ka'b ei-Ahbar gibi kişilerden is
lamı eseriere intikal etmiş birçok rivayet 
bulunmaktadır. Yaratılış , kainatın teşek

külü ve işleyişi, tabiat olayları , geçmiş 

milletler ve şahsiyetler. peygamberler. 
ahiret halleri ve benzeri konulara dair 
olan bu haberler. genellikle islam önce
si anlayış ve telakkilerin yorumundan 
ibaret olup islami açıdan sahih ve sabit 
değildir (bk. İSRAİLİYAT). 
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Bir şey hakkında naklolunan . 
rivayetler, bilgiler. 

_j 

Haber kelimesinin çağulu olan ahbar, 
bir kavim, kabile veya şahıs. bir ülke, 
bölge veya şehir. bir hadise vs. hakkın
da naklolunan bilgiler. sözler ve rivayet
lerdir. Abbarü'l- 'Arab. abbaru Temim, 
abbaru Ebi Temmam. abbaru Yemen. 
abbaru Mekke. abbarü'l-lüsOş vs. gibi. 
lstılah bu manasını daima muhafaza 
etmekle beraber. ifade ettiği bilgi veya 
rivayetin mahiyeti zamanla değişmiştir. 
İslamiyet'ten önce destani, menkabevi 
unsurları tarihi unsurlarına galip gelen 
bu rivayetlerin İslamiyet'ten sonra tari
hi vasfı ön plana geçmeye başlamıştır. 
Şu halde Cahiliye devrinden intikal et
miş bulunan ahbarü'I-Arab denildiği za
man. bundan Araplar'ın eski tarihine 
dair destan ve menkabe mahiyetindeki 
rivayetler anlaşılır. lstılahın ilk hatırlattı
ğı mana da budur. Sonraları mesela Al]
bô.rü '1-l]ulefô. ', Al]bô.rü 'n-nahviyyin, 
Al]bô.rü'l -k_udô.t vs. gibi kitap adlarında 
halifelerin, nahiv alimlerinin veya kadı

ların hal tercümeleri yahut hal tercü-

melerine dair bilgiler manasma gelmek
tedir. Böylece malzemeleri ahbar olan 
hal tercümesi ve tarih, esasta aynı şey 
sayıldığı içindir ki, bazan hal tercümesi 
eserlerine "tarih", müelliflerine "et-tari
hi" denmiş. bazı tarihçiler de "ahbari" 
diye anılmıştır. 

lstılah bu manalarda hemen hemen 
daima cemi olarak kullanılır. Kelimenin 
müfredi olan haber "herhangi bir şey 
hakkında doğru veya yanlış bilgi ihtiva 
eden söz" demektir (haberin ıstı la h ola
rak taş ı dığı diğer manalar için bk. HABER). 

Ahbarı. kadim şiirden. emsal ve en
saba dair bilgilerden ayrı ele almak 
mümkün değildir. Eyyamü'I-Arab'a dair 
rivayetlerde şiir ve ahbar daima iç içe 
bulunan, birbirini açıklayan unsurlardır. 
Şiirin belli başlı mevzuları olan medih, 
fahr, risa ve hicvin ana unsurlarını. şah
sın veya kabilenin mazisine dair ahbar 
teşkil ediyordu. Bu sebeple şiir. muhte
vasında açıkça veya telmih ile anılan şa 

hıs. kabile veya hadiselerin ahbarı ile 
beraber rivayet edilmiştir. Emsal. kay
naklarını teşkil eden hadiselerin özünü 
ifade eden sözlerdir. Bunlar benzer hal 
ve şartlarda irad edildikleri zaman ha
tırlattıkları bu hadiselerle birlikte ri
vayet edildi. Ensaba dair bilgilerin esa
sını da ahbar teşkil etmektedir. Bunun 
neticesi olarak, şahsiyetlerinde ağır bas
tığı için, bu sahalardan birindeki vukufu 
ile meşhur bir ravi, bir alim. diğer mev
zularda da söz sahibi idi. Diğer taraftan 
tedvin faaliyetleri belirli bir safhaya gir
diği zaman. bu sahaların hepsindeki te
lifler de, az veya çok ahbarın tesbit ve 
intikaline vesile olmuştur. 

Araplar'da. ahbar da dahil, llsani ve 
edebi malzemenin intikali, bunların der
lenmesi, yazı ile tesbiti, kısaca tedvini, 
ne zaman ve nasıl olmuştur? Bu husus
ta farklı görüşler vardır tN eş' etü Hed
ufn, s. 4-6) Sık tekrarlanan bir kanaa
te göre Araplar'da tedvin hicretten bir 
buçuk asır sonra mümkün olabilmiş, o 
zamana kadar eş'ara . ahbara. ensaba 
vs.ye ait bilgiler hafızadan hafızaya in
tikal sOretiyle korunabilmiştir. Çünkü 
Araplar'da yazı çok sınırlı bir sahada 
kullanılıyordu. Bu kanaatı destekler gi
bi görünen eski müellifler de vardır. 

Mesela Cahiz. Araplar'da her şeyin be
dihi olduğunu. içlerine doğan manayı 

(duygu ve düşünceyi) dillerine gelen söz
lerle ifade ettiklerini. bunları ne kendi
leri için kaydettiklerini ne de çocukla
rından birine öğrettiklerini. yazı yazma
dıklarını. dolayısıyla bunların ümmi ol-



duklarını söyler (el-Beyan ue't-tebyfn, nşr. 
Abdüsselam M. Harün, Kah i re ı 368 / ı 949, 
lll, 28) 

Daha doğru olan diğer kanaate göre. 
Araplar unutulmamasını istedikleri şey

leri yazarlardı. Nitekim Cahiz'in bahset
tiği Araplar, bedevilerdir. Kaydetmedik
leri sözleri de. ifadesinin tamamında 
açıkça belirtildiği gibi, recezdir. Ani il
hamların irticalf ifadesi olan ve ı. asır

dan önce sanat eseri sayılmayan recez
ler ancak nadir vesilelerle ezberlenmiş, 

kayıt ve tesbit edilmiştir. Bedevi şairler 
okuma yazma bilmezlerdi. Onlar için 
okuma yazma bilmek ve şiirlerini tedvfn 
etmek ayıptı. Hatta İslamiyet'ten sonra 
da -yazı yayıldığı. itibar ve ehemmiyet 
kazandığı halde- bu telakki yer yer de
vam etti. Mesela Zü'r-Rumme (ö ı ı 71 
735), okuma yazmayı gizlice öğrenmiş, 
etrafının bunu bilmesinden daima çe
kinmişti (İbn Kuteybe, Kitabü'ş-Şi 'r ue'ş
Şu 'ara'. nşr . A. M. Şakir , Kahire I 364-69, 
s. 334; Ebü'l-Ferec el-İsfahanf, el-Eganf, 
XVI1 1, 12I~ XVIIP, 30; MerzübanT, el-Mu
vaşşah, nşr. A. M. ei-BecavT, Kahire I 965) 
Bununla beraber yerleşik Araplar ara
sında. şehir muhitinde yazının kullanıl
ması sanıldığından çok yaygındı. Mese
la Ferezdak'ta (ö ı 14 / 732) Züheyr'in 
ve l:.ebfd'in şiirlerini ihtiva eden kitaplar 
vardı (R. Blachere, s. 98, Ar. 106; Neş'e
tü't-tedufn, s. 16); A'şa Hemdan. 65 (684) 
yılı hadiseleriyle alakah kasidesini yazıp 
saklamıştı (R Blachere, s. 97. Ar. 105, not 
2); vefatından sonra bir hanende cari
yenin elinde Ömer b. EbT Rebf'a'nın (ö 

ı O ı 1 719) şiirlerini ihtiva eden bir def
ter vardı (el-Eganf, 11• 35 ~P . 78; Neş'e
tü't-tedvrn, s. 16) 

Oldukça eski bir devirde tedvfn edil
miş bulunan bu malzemenin, münferit 
hadiseler şeklinde bile olsa. umumun 
istifadesine sunulduğu da anlaşılmak

tadır : Ebü'l-Ferec el-isfahanf'nin (ö 356/ 
967) derlediği hal tercümesine dair bilgi
ler arasında. 90 (709) yılı civarında cere
yan eden bir hadise münasebetiyle an
lattığı bir fıkrada. Mekke'de münewer
Jerin toplandıkları. sohbet etmek. oku
mak veya satranç, tavla, kırkat ( damaya 
benzer bir oyun) gibi oyunlarla vakit ge
çirdikleri bir evden bahsedilmektedir. 
Abdülhakem b. Amr el-Cumahf'nin dost
larına tahsis ettiği ve "her ilirnde def
terlerin" bulunduğu kıraath~ne mahiye
tindeki bu yere "gelenler siyabını. du
vardaki kazıkiara asar. sonra (raflardan) 
bir defter çeker okurlardı"; bazıları da 
oyun oynarlardı (el-Eganf, IV, 52-53~ IV3, 

253-254) Bu defterlerin çoğunun kude-

manın şiirlerini ve ahbarı ihtiva ettiği 

muhakkaktır. Çok eski bir tarihten beri 
her kabilenin ahbarını. şairlerinin adla
rını. şiirlerini. neseplerine ait bilgileri, 
emsalini. eyyam ve mefahirini (övülme
ye l ayık hasletlerini . başardığ ı mühim iş

ler ve hatıralarını) yazdıkları bir ana ki
tapları. divanları vardı. Nitekim Cahiliye 
devri şairlerinden Tarafe b. Abd el-Bekrf 
(ö 560 m. civarı) bir beytinde kabilesinin 
böyle bir kitabından bahsetmiş (el-Ami
dT, el-Mu' telif ve 'l-mul].teli{, nşr. F. Kren
kow, Kahire 1354, s. 147). Tırimmah b. 
Hakfm'e (ö ll /VII asır başları- Dfvanü't
Tırimmah, nşr. F. Krenkow, London 1927, 
S. 148, nr. 28; el-Egan[, XIX 1, 3l~XXP, 

348 ; el-MuvaşşaJ:ı, s. 282; ayrıca bk. A. 

Fischer ve E. Braunlich, Sch~wahid indi
ces, Leipzig 1939, s. 89•, ;L..ll) veya bazan 
Cahiliye şairlerinden Bişr b. Ebi Hazim'e 
(ei-Mufaddal, Dfuanü'l-mufa<j.daliyyat, nşr. 
Ch. Lyall ve A. Bevan, Oxford Leiden, 1918-
1924, ı . 676, nr. XCVIII, 45) isnat edilen bir 
beyitte, bir meselin Benü Temfm'in ki 
tabİnda bulunduğu zikredilmiştir. Ham
mad er-Raviye'den (ö . 156/ 773) gelen 
bir rivayete göre Hfre Meliki en-Nu'man 
b. el-Münzir (580-602 m ), büyük şiiir

Ierin şiirlerini. kendisi ve mensup oldu
ğu hanedan için söylenmiş methiyele
r! toplatmış ve yazdırmış, sonra bunu 
kasrının altına gömdürmüştü. Emeviler 
zamanında bir ara Küfe'ye hakim olan 
Muhtar b. Ebi 'Ubeyd es-Sekafi (ö. 671 
687). cüzlere (tunnüc) yazılmış olan bu 
mecmuayı Küfe yakınındaki kasrın yeri
ni kazdırarak çıkartmıştı (CumahT, Taba

katü füJ:ıuli 'ş -şu'ara'. nşr. M. M. Şakir. 
Kah i re I 952, s. 23; İbn CinnT, el-/jasa' is, 
nşr. M. A. en-Neccar, Kahire 1372 / 1952, 
1, 387; İbn Manzür, Lisanü '('Arab, "tnc" 
md.; SüyütT, el-Müzhir, nşr M. Ahmed Ca
dü'l-mevla, Kahire, ts. , I, 249; Neş 'etü't
tedvfn, s. 9; R. Blachere, s. 97, Ar. 105; el
Mesadir, s. ı 6 ı). Bir hanedan mensup
ları ile alakah şiirleri toplayan bu ano
nim mecmua. kabile divanlarının bilinen 
çok eski bir örneği sayılmalıdır. Bu tarz 
eserlerin tedvfnine ne zaman başlanıldı
ğı bilinmemekle beraber. Hz. Ömer'in 
hilafetinden ( 13-23 / 634-644) itibaren da
ha sistemli bir safhaya girdiği anlaşıl

maktadır. Hz. ömer Küfe valisi MugTre 
b. Şu'be'ye veya Sa'd b. Ebi Vakkas'a, 
islami devrede söylenmiş şiirleri toplat
mak için, oradaki şairlerle görüşmesini, 
islamiyenen sonra söyledikleri şiirlerin 
kaybolanlarını. kalanlarını ö.ğrenmesini 

yazmıştı (el-Eganf, XVIII 1• 164-165~ xxP. 

30) Hz. Ömer bu emri -Yusuf el-'Uş'un 
haklı olarak işaret ettiğ i gibi (Neş 'etü't-
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tedufn, s. 9)- herhalde muhtelif yerlere 
yazmıştı. Nitekim onun zamanında en
sarın şiirleri de toplanmıştı ( e/Eganf, IV 1, 

5~1V3 , 140-141; el-Mesadir, s. 159-160). 
Çoğu Emevfler devrinde tedvfn edilen bu 
anonim eserler IV. (X.) asra kadar mev
cuttu. Nitekim Arnidi (ö 370/ 981), bun
lardan faydalanmış, hatta birçoğunun 
adını zikretmiştir (N eş' etü't-tedvfn, s. 20 · 
ArriidT 80 kabile divanı zikretmiştir el-Me
şadir, s. 543-544'te tesbit edilen 60 diva
nın alfabetik listesi verilir) 

Bedevilerin iskanı. ganimet taksimi, 
yeni kurulan şehirlerde veya fethedilen 
yerlerde bedevi kabilelere tahsis edile
cek semtlerin tayini çalışmaları. menşe

lerin. akrabalıklar ve intisapların tesbi
tini gerektiriyor. netice itibariyle en
saba dair bilgilerin ehemmiyetini artı 

rıyordu. Yine Hz. ömer. bazı ensab ve 
ahbar mütehassıslarına Arap kabileleri
nin listesini. sicillerini tanzim ettirdi. Bu 
faaliyetler. taşıdıkları bilgiler bakımın
dan şiirlerin derlenmesine de tesir etti. 

Daha dört büyük halife devrinde, ha
lifelerin de alaka ve teşviki ile çeşitli 

sahalarda başlayan bu tedvin faaliyeti. 
Emeviler zamanında sınırlarını genişle
terek devam etti. Ahbarın geniş ölçüde 
tedvini bu devreye rastlar. Nesebe da
ir bilgilerin tesbitine ehemmiyet veren 
Muaviye b. Ebi Süfyan (hilafeti: 41-61 / 
661-680). Suhar b. Abbas ve Dagfel b. 
Hanzala es-Sedüsf'yi çağırtarak bilgile
rinden istifade edilmesini emretti. Bu 
nessabelerden (büyük nesep mütehassıs
ları) Suhar. emsal sahasında bugün te
lif edildiği tesbit edilebilen ilk iki eser
den birinin müellifidir (İbnü ' n-Nedim, s. 
90) Hatta Cahiz'e (ö 2551 869) göre. 
ensaba dair de bir eseri vardı (Kitabü'l

ljayeuan, nşr. Abdüsselam M. Harün, Ka
hire 1356/ 1938, lll, 209) Halife Muavi
ye'nin emriyle San'a'dan gelmiş olan 
Abfd b. Şeriyye el-Cürhümi, kadim Arap
lar'a onların. vesair kavimterin melikle
rine. muhtelif dillerin teşekkülü ile in
sanların çeşitli beldelerde birbirlerinden 
ayrılmalarına dair ahbarı rivayet. hatta 
imla etmişti (İbnü'n-Nedim. s. 89; el
Meşadir, s. 159, 245); A'şa'nın şiirlerini 

de rivayet eden Abfd'in emsale dair bir 
telifi de vardı. Fakat en mühim çalış

ması A.l]bdrü ·ı - Yemen ve eş' aruha ve 
ensabühô adlı eseri idi ( GAS, 1, 260; 
Ar. tre., 1/ ll, 33) 

Yukarda bahsedilen kabile divanları. 

ait olduğu kabilenin yalnız mefahirine 
dair ahbarı ve şiirleri ihtiva ediyordu. 
Dini siyasi mücadeleler. güney ve kuzey 
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Arapları arasındaki çekişmeler muhtelif 
grupları, muhalifleri ile ilgili mesaiibi 
(kusurlar. ayıplanacak hatıralar) aramağa 
ve derlemeğe sevketti. Muaviye b. Ebi 
Süfyan ' ın üvey kardeşi, ırak valisi, za
manının en muktedir devlet ve siyaset 
adamlarından biri olan Ziyad b. Ebihf
nin (ö . 53/ 673) şahsını müdafaa ve asa
letini ispat etmek, itibarını korumak 
için telif edip çocuğuna verdiği Kita
bü'İ-mesalib (İbnü 'n-Nedim , s. 89 ; R. 
Blachere, Ar. trc. s. 94 (103); GAS, ı . 261-
262 ; Ar.trc. 1/ 11. 35-36) bu tarzın ilk nu
munesi sayılır. Aynı zamanda bu eser, 
Suhar ve Abid b. Şeriyye'nin telifleri ile 
birlikte bugün adları tesbit edilebilen 
en eski eserlerden biridir. 

Halife Velid b. Abdülmelik'in (hilafeti • 
86-90/ 705-709) kütüphanesi için ismi
ni tesbit edebildiğimiz en eski hattat 
Halid b. Ebi'I-Heyyac'ın mesahif, eş' ar 

ve ahbar istinsahı ile vazifelendirilmesi, 
hakkında bilgi sahibi olduğumuz bu ilk 
teşkilatlı kütüphanede, ahbar ve eş'arın 
hususi bir yeri bulunduğunu gösterir 
(İbnü 'n-Nedim , s. 6; Youssef Eche, les 

Bibliotheques arabes publiques et semi· 
publiques au Moyen age, Damas ı967 , s. 
18). Daha sonra Velid b. Yezid (hilafet!. 
ı25-ı26/ 743-744). Araplar'ın eş'ar, ah
bar ve ensabını , lehçelerinin husüsiyet
lerini teşkil eden dil malzemesini bir 
araya getirtti (İbnü ' n-Nedim. s. 9ı ; Neş· 

'etü'Uedvfn, s. 23; R. Blachere, s. 98, 
Ar.trc. 106 ; el·Meşadir, s. ı57 , 508): Yu
karıda geçen kabile divanlarının birleş
tirilmesi demek olan bu esere hicri ll. 
ve lll. asır ahbar alimleri ve şiir ravTieri 
çok şeyler borçludur. Bu büyük eserin 
mesela Hammad ve Cennad'a intikal 
ettiğinden bahsedilmektedir. 

Birtakım hayali unsurlarla karışarak 
hakikatten uzaklaşmış bile olsa, ahbar, 
tarihin malzemesini teşkil eder .. Belirtil
meye çalışıldığı gibi, önceleri tarihin ye
rini ahbar alıyordu. İslamiyet'ten sonra 
hem ahbarın gerçeğe uygunluk derece
si değişti, hem de ahbar. birbirine ya
kın bazı telif tarzlarının doğmasına 

amil olacak şekilde gelişti. Sonraları 

"tarih" adını taşıyacak telifler silsilesi
nin tesbit edilen en eski halkası Abid b. 
Şeriyye'nin imla ettiği, HimyerTier'in ta
rihine dair Al]bôrü'l-Yemen ve eş'a
ruha ve ensabüha diye anılan eserdir. 
Hicri ı. asrın ilk yarısından itibaren, sa
habenin sonradan gelenleri ve tabiinin 
önceden gelenleri tarafından başlatılan 
ve daha sonraları "sire" adını alan "me
gazi" kitapları. şehir ve bölge tarihleri-
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nin ilk şekilleri olan ·ve gene aynı tarih
lerden itibaren te'lifine başlanılan, fet
hedilen yerlerin vasfına dair eserler 
(kütübü'l-{ütah) ahbardan ilk gelişen 
telif şekilleridir. 

Bunlar, müteakip eseriere kaynak ol
muşlardır. Mesela Vehb b. Münebbih 
(ö . ı ıo-ı ı4/ 728-732[?[) Al]baru Ka 'be 
adlı eski bir eserden faydalanmıştı ( GAS, 
1, 257, 339 ; Ar.trc. 1/ 11 , 27, 193) . Eski ri 
vayetlerin tedvin edildiği bu devrede as
Mb arasında nessabeler, şiir, ahbar ve 
eyyamü'I-Arab ravileri veya alimleri var
dı. Bunların bıraktıkları malzeme son
raki çalışmalarla intikal etmiştir. Mese
la Cahiz eserlerinde bunlardan birçok 
iktibaslarda bulunmuş, hatta Kureyş'ten 
dört kişiyi husüsiyetle zikretmiştir (el
Beyan ve't-tebyfn, lll, 323-324; GAS, I. 244; 
Ar.trc , 1/11. ı2). 

Ahbarın bir nevi için kıssa tabiri kul
lanılmıştır. Kıssa, ya çok uzak maziye 
ait Mtıralar, ya hayali unsurlarla örülü 
remzi hikayelerdir. 

Eski Araplar'da daha Cahiliye devrin
de iyi ahlak ve iyi davranışlar telkin 
eden, kötülüklerden korunınayı öğreten 
veya hoş vakit geçirmeyi sağlayan ah
bar ve kıssalar anlatmak hususi bir 
meslek olmuştu. Bu mesleği icra eden
lere kass (cemi kussas) veya kassas de
nirdi. Cahiliye devrinde anlatılan kıssa
ların içerisinde herhalde Ehl-i kitap'tan 
gelen unsurlar vardı . Gerek bu dini kıs

salar. gerek Araplar'a komşu kavim ve 
ülkelere dair ahbar, hem sözlü yoldan, 
hem yazılı kaynaklardan geliyordu. İs
lam 'ın zuhüru sırasında bu sahada isim 
yapan şahsiyetler sahabTierdi. Bunların 

bazıları hayatlarının büyük bir kısmını 
Cahiliye'de geçirmişlerdi. Hatta arala
rında müslüman olmadan önce MOsevi 
veya hıristiyan olup Tevrat ve İncil'i, 
hatta başka semavi kitapları iyi bilenler 
vardı. Bunlar eski muhitlerinde ve ki
taplarında mevcut, husüsiyetle Kur'an-ı 
Kerim'de adı geçen peygamberler ve
sair şahsiyetlere, kavimlere dair ahbar 
ve k.ıssaları, hatta bazan bu kıssaların 

benzerlerini Arapça'ya naklettiler. İs
lamiyet'in zuhuru sırasında Mekke'de 
Kureyş'e mensup Ebu Kaid Nadr b. 
Haris adlı bir kass, eski İran hüküm
darlarının ahbar ve k.ıssalarını anlatıyor
du. Ticaret maksadıyla Hire'ye gidip ge
len Nadr. Fars kültürü ile yakın ala
kası bulunan Hire'den bazı "Farisi ki
taplar" (el-kütübü'l-farisfye) satın alıyor
du (Vedia Taha en-Necm, s. ı 2- ı 3) . Bu 
eserlerin dili neydi? Acaba Nadr Pehlevi 

lisanını biliyor muydu. yoksa Hire'de bu 
dilden Arapça'ya tercüme edilmiş ki
taplar mı vardı? Bu hususu aydınlata
cak bir bilgiye sahip değiliz (a.e., s. ı6). 

Hire'den başka, Arap ve İslam kay
naklı olmayan ahbar ve kıssaların inti
kaline açık bulunan iki mühim yer, Yes
rib ve · Necran yahudilerinin muhitleri 
idi. Yemenli yahudiler birçok semavi ki
tapları tanıdıklarını ileri sürüyorlardı. 

Yemen, Arap yarımadasının eski tarihi
ne dair ahbar ve rivayetler bakımından 
da çok zengindi. 

İslami devrenin bilinen ilk kassası 
olup Hz. Peygamber ile görüşmüş ve 
40 (660)'ta vefat etmiş olan Temim b. 
Evs ed-Dari (G . Levi De Ila Vi da, İA, XII 1 ı . 
ı 55- ı 58; Vedia Ta ha en-Necm, s. ı ı 7- ı ı 8) 
daha önce hıristiyan idi. Gene sahabe
den Abdullah b. Sellam b. Haris (ö 42 / 
663) (). Horovitz, İA, ı. 4 1-42 ; GAS, I, 304 ; 
Ar.trc. 1/ 11, ı2o-ı2ı) ; Hz. Peygamber'in 
Medine'ye gelişinde müslüman olan ya
hudilerden olup yaratılış · ve enbiya ta
rihine dair çok ahbar ve k.ısas biliyor
du. Hatta Kitab-ı Mukaddes'in peygam
ber olduğunu bildirdiği Danyara nisbet 
edilen bir kitap da eline geçmişti. Kav
mi arasında Cahiliye devrinin önde ge
len bilginlerinden olup Hz. Ebu Bekir 
veya Ömer zamanında müslüman olan, 
Hz. ömer'in hilafetinde Medine'ye ge
len Ka'b ei-Ahbar .)l:>-')'1 (ö 32 / 652 - M. 
Schmitz, İA, VI , 2-4; GAS, 1, 304-305; Ar. 
tre, 1/ 11 , ı21-122) ile Ka'b gibi israili ri
vayetlerin ravTierinden bulunan yetmiş 
iki (veya doksan iki) münzel kitap oku
duğunu söyleyen, eski Yemen tarihine 
dair rivayetleriyle meşhur olan, enbiya 
kıssaları ve megazi sahalarında eserleri 
bulunduğu bilinen Yaküt ei-Hamevi'nin 
"ahbari" diye vasıflandırdığı Vehb b. ei
Münebbih (ö ı ı o veya 1 ı4/ 728 , 732) (İb:. 

nü'n-Nedim, s. 92-94 ; GAL, ı, 65 ; SuppL, 1, 
ıoı; Ar.trc ., 1, 25ı ; GAS, 1, 305-307 ; Ar.trc , 
1/ 11 , s. ı22- 1 2 5) Yemen yahudilerinden
diler. Hz. Peygamber'in zamanında fa
aliyetlerine -bazıları İslam'ın lehinde. ba
zıları aleyhinde- devam eden kassaslar. 
dört büyük halifenin son zamanlarında 
bilhassa Muaviye b. Ebi Süfyan'ın hila
fetinde, dini telkin ve halka Kur' an-ı Ke
rim'in tefsiri yanında mesleklerini, si
yasi maksatların, muhtelif cereyanların 
neşir ve telkin vasıtası yaptılar. Bunun
la beraber mesela Mısır gibi bazı mü
him ve büyük yerlerin kadılıklarına ta
yin edilenlerin şahsında kaza ile kassas
lığın birleştirilmesi, bu mesleğe verilen 
ehemmiyetin bir delili sayılabilir. 



Cahiliye devri kıssaları arasında men
şelerinin Babil olduğu kabul edilen cin 
ve gül kıssaları ile Hint kaynaklı fabller 
de vardır . Bu sonuncuların bir kısmının 
Arap kültürüne ne zaman ve nasıl geçti
ği tesbit edilememektedir (Nihad M. Çe
tin, "Arapça bir kaç darbı meselin men
şei hakkında", ŞM, 1972, VII, 240) . Bu 
devrede yaygın olan · yabancı kaynaklı 

ahbar ve kıssaların şiire intikal edenle
ri de vardır. Kassasların anlattıkları di
ni. ladini ahbar ve kıssalar da EmevTier 
devrinden itibaren muhtelif tarzlardaki 
teliflere intikal etmişti. 

Böylece, Hammad gibi, Halef el-Ah
mer gibi ravilikleri efsaneleşen şahsi

yetlerin hafıza l arının hangi kaynaklar
dan beslendiğini. ezberlerindeki bilgi
lerin nasıl canlı tutulduğunu anlamak 
mümkün olacaktır. Ensarın şiirlerini ih
tiva eden bir cüzün eline geçmesiyle ha
yatının seyri değişen Hammad'ın elin
de bazı kabile divanları, hatta halife Ve
lid b. Yezid'in (ö 126/ 744) tertip ettir
diği mecmua gibi büyük ve mühim ya
zılı kaynaklar vardı. Hafızasındaki ah
bar ve eş'arı zaman zaman bunlara baş
vurarak canlı tutuyordu. Nitekim Velid 
b. Yezid 'in bir daveti üzerine, halifenin 
sorması muhtemel hususları düşüne

rek Kureyş'in ve Sakif'in kitaplarını göz
den geçirmişti (e l-Ega n[, V, ı 7 4 ~ VP, 94 ; 
el-Meşadir, s. 557-558; GAS, 1, 368; Ar.trc., 
1/ 11. 258). Büyük nesep alimi şiir ve ah
bar ravisi. hafızasındaki dile ve edebi
yata ait malzemenin genişliği ile meş
hur ibnü'I-Arabi (ö 231 / 845) kendisini 
bir kölesiyle çağırtan mühim bir zata. 
yanında bir bedevi topluluğu bulundu
ğunu. ancak onlarla görüşmesi bittik
ten sonra gidebileceğini söylemişti. Kö
le döndüğü zaman efendisine "Yanında 
kimseyi görmedim, sadece önünde biri
ni bırakıp ötekine baktığı kitaplar var
d ı" demişti (ez-Zübeydi, Tabakatü 'n ·naf:ı · 

viyyfn ve'l-lugaviyyfn, nşr. Ebü'I-Fazl İb
rahim, Kah i re 1373 / 1954, s. 204-205; Ya
küt, el- irşad, XVIII, 194-195) ibnü'I-Ara
bfnin ezberindekilerini tazelemek için 
tekrar tekrar baş vurduğu. daha sonra 
bu münasebetle söylediği şiirinde "soh
betlerinden bıkmadığım ve ilimlerinden 
istifade ettiğim dostlarım " diye vasıf

landırdığı bu eserlerin, kendisinden ön
ceki nesillerin ve kendisinin tesbit ettiği 
ahbar ve eş'arı ihtiva eden müdewen 
defterler olduğu muhakkaktır. Hammad 
ve muasırlarının rivayet ettikleri ede
bi ve tarihi malzemenin bir kısmı daha 
birkaç nesil önceden beri tesbit ve ted
vin edilmiş bulunuyordu. 

Burada mühim bir husüsa işaret edil
melidir. Bütün bu yazı lı malzeme an
cak hafıza ile birleştiği zaman bir ma
na ifade edebiliyordu. Kısaca anlatılma
ğa çalışılan tedvin hareketlerinin baş
ladığı, cereyan ettiği sırada Arap yazı
sında sesli harfler ve imla işaretleri de
mek olan harekeler, hatta benzer harf
leri birbirinden ayıran noktalar yoktu. 
Önce Kur'an-ı Kerim'in doğru tesbiti ve 
her türlü bozulmayı önleyecek şekilde 
muhafazası gayretleriyle başlayan ya
zının ıslahı çalışmaları muhtelif merha
lelerden geçerek bir buçuk asra yakın 
müddet devam etti. Şu halde bu devre
de yazılmış bir metni doğru okuyabil
mek, bir kelimenin yazılışça ve mana
ca mümkün okunuş şekillerinden asıl 

olanı tefrik edebilmek, metni ancak 
onu kaynağına isnad ve rivayet yoluyla 
bağlayan birinden okumuş veya dinle
miş olmayı gerektiriyordu. Başlangıçta 
yazının çok kifayetsiz oluşu ve her tür
lü hatalı okuyuşa açık bulunuşu bu riva
yet usulünü zarüri kılan arnillerin başın
da geliyordu. Arap yazısı ll. (VIII.) asrın 
sonlarında Arapça'yı bütün husüsiyetle
riyle tesbit ve ifade edebilen bir yazı sis
temi olduktan sonra da bu rivayet usü
lünün devam etmesi, islam müellifleri
nin bilginin kaynağına verdikleri ehem
miyetle, intikal yolu ve şekliyle doğru

luğu arasında alaka görmelerinden ile
ri geliyordu. 
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AHBAR MECMÜA 

AHBAR MECMÜA 

( ""'~ .;l:>-1 ) 

Endülüs taiihiyle ilgili 
müellifi bilinmeyen bir eser. 

_1 

Endülüs Emevi Halifesi lll. Abdurrah
man zamanında yazılmış olan eserin 
tam adı şöyledir : Al]barun mecmı1 'at "n 
ii ietlp 'l-Endelüs ve ?ikri men veliye
ha mine'l-ümera, ila duhı11i 'Abdir
raJ:unan b. Mu 'avi ye ve" tegallübihi 
'aleyha ve mülkihi iiha hüve ve ve
ledühı1 ve 'l-hurı1bi'l-kcl, ine ii ?alike 
beynehüm. Eserde Tarık b. Ziyad'ın 

ispanya'ya geçişinden (92/ 711) başla
yarak lll. Abdurrahman devri (9 I 2-961) 
sonuna kadar meydana gelen olaylar
dan zaman zaman menkıbe ve şiiriere 

de yer verilerek bahsedilmektedir. İlk 
valiler döneminde meydana gelen olay
lar. iç karışıklıklar ve ı. Abdurrahman 
devri hakkında ayrıntılı bilgi verildiği 

·halde, ı. Hişam ile lll. Abdurrahman 
devri arasındaki olaylara kısaca temas 
edilmiştir. İbn Hayyan'ın el-M uktebes 
min en bel, i ehli '1-Endelüs adlı eseri
nin büyük bir kısmının bulunmasından 
sonra belge değerini kaybeden Al]bclr 
mecmı1 'a, ilk kaynaklardan özellikle 
isa b. Ahmed er-Razfnin Kitabü'l-Huc
cab li'l-l]uleia, bi'l-Endelüs'ünde~ ve 
diğer bazı eserlerden büyük çapta ikti
hasları ihtiva etmektedir. Ancak müellif 
söz konusu bilgileri kimden veya hangi 
kaynaktan aldığını belirtmemiş , olayları 

zaman zaman "kale" (dedi) diyerek an
latmıştır. Eserin IV. (X.) yüzyıl Endülüs 
tarihçilerinden ibnü'I-Kütiyye'nin Taril]u 
iitital)i'l-Endelüs, İbn Abdürabbih'in, el
'İk_dü'l-ierid adlı eserleriyle bazı ortak 
noktaları bulunmakla beraber ayrıldık- ' 
ları hususlar daha çoktur. Bu bakımdan 
Al]bclr mecmı1 'a müellifinin bu eserle
ri kaynak olarak kullanmadığı , bununla 
beraber adı geçen müelliflerle çağdaş 
olduğu veya onlara yakın bir dönemde 
yaşadığı ve muhtemelen aynı kaynak
lardan istifade ettikleri öne sürülebilir. 
Ayrıca yukarıda işaret edildiği gibi "kale" 
kelimesini kullanması dikkate alınarak 
müellifin daha çok şifahi rivayetlere da
yandığı söylenebilir . Al]bclr mecmı1 'a·
nın Bibliotheque Nationale'deki tek nüs
hası ilk defa E. Lafuentey Aleantara ta
rafından ispanyolca tercümesiyle birlik
te neşredilmiştir (Madrid 1867) 'Eserin 
İbrahim ei-Ebyari tarafından hazırlanan 
metni, hicri '10/. yüzyıla armağan olarak 
yayımlanmıştır (Kahire 1401 / 1981) 
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