
AHBARU MEKKE 

837) ile tanınmış diğer bazı şahısların 

rivayetlerini esas almış, şehrin topogra
fik yapısıyla ilgili bilgileri ise kendisi ek
lemiştir. Eser daha çok dedesinin riva
yetlerine dayandığı için Ahmed b. Mu
hammed bir bakıma asıl müellif kabul 
edilebilir. A.l]baru Mekke 'nin Ezraki'nin 
kaleminden çıkan aslı bir risaleden iba
ret olup daha sonra yapılan ilavelerle 
hacimli bir kitap halini almıştır. Esere 
Ebü Muhammed İshak b. Ahmed el-Hu
zai (ö 308 / 921), başta Kabe'nin 281-
284 (894-897) yılları arasındaki tamiri 
olmak üzere birçok ilaveler yapmış, Mu
hammed b. Nafı' el-Huzai de (ö . 350/ 
961 'den sonra) Babü İbrahim el-Hayyat 
ve Darünnedve hakkında birer haşiye 
yazmıştır. 

Al]bôru Mekke siyasi ve içtimal bir 
tarih olmaktan çok, şehrin yerleşim pla
nı ve topografik yapısı, özellikle Kabe 
hakkında geniş bilgi veren bir eserdir . . 
Ezraki Mekke'deki binaların kitabeleri
ni en doğru şekilde nakletmek suretiyle 
eserine büyük bir değer kazandırmış
tır. Diğer kaynaklarda bulunmayan bazı 
orijinal bilgileri ihtiva eden kitap, daha 
sonraki yıllarda Mekke tarihi hakkında 
yazılan eseriere birinci derecede kay
nak olmuştur. A.l]bôru Mekke'de ele 
alınan konuların büyük bir kısmı İslam 
öncesi Mekke tarihi ve Kabe'ye dairdir; 
geri kalanı Mekke'deki diğer makamlar 
ve Hz. Peygamber hakkındadır. Eser
deki ana başlıkların bir kısmı şu şekil
de sıralanabilir : Kabe'nin isimleri, Kabe 
hakkında nazil olan ayetler. Kabe'nin 
Mekkeliler ve Hz. Adem tarafından 
inşası. Adem'den Nüh tufanına kadar 
Kabe. Hz. İbrahim'in Kabe'yi yeniden 
inşası. Amalika ve CürhümTier'in Kabe'yi 
inşası. Kabe ve civarına yerleştirilen put
lar. Fil Vak'ası. Kureyş'in Kabe'yi inşası. 
Cahiliye devrinde hac, Abdullah b. Zü
beyr ye Haccac tarafından Kabe'de. ya
pılan onarımlar. Kabe'nin örtüsü, Hace
rülesved. Kabe'nin şekli, yapısı ve ebadı, 
makam-ı İbrahim ve fazileti, zemzem 
kuyusu ve tarihçesi, Safa ile Merve, 
Mescid-i Haram'a tarih boyunca yapılan 
ilaveler. Harem ve sınırları , mikat• yer
leri, Mekke ve civarındaki tarihi yerler 
ve eserler. 

Al]bôru Mekke'yi Sa'deddin b. Ömer 
el-İsferafni Zübdetü'l-a 'mal ve hüla
şatü'l-et'al adıyla, Yahya b. Muha~med 
el-Kirmanf de Mul]tasaru Tari{Ji Mek
keti'l-müşerrete adıyla özetlemişlerdir 

(yazmaları için bk. Sezgin, GAS, 1. 344). 
Abdülmelik b. Ahmed el-Ermantf ise 
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eseri Na?mu Tari{Ji Mekke li1-Ezralp 
adıyla manzum olarak yazmıştır. Ancak 
bu kitap zamanımıza ulaşmamıştır. F. 
Wüstenfeld, Avrupa kütüphanelerindeki 
üç nüshasına dayanarak eseri Alman
ca bir önsözle birlikte Die Geschichte 
und Beschreibung der Stadt Mekka 
von al-Azraqi adıyla 1858 yılında Leip
zig'de neşretmiş, eser aynı yıl Göttin
gen'de de yayımlanmıştır. Rüşdf Salih 
Melhas da Medine'deki iki nüshayla (el
Mektebetü 'l-Mahmüdiyye, Tarih, nr. 53, 
96) Kah i re (Darü'l-kütüb) nüshasından. 

istinsah edilmiş olan Şeyh Abdüssettar 
ed-Dihlevfnin kütüphanesindeki özel 
nüshayı esas alarak metnin tenkitli neş
rini yapmış (Mekke 1352), eser daha son
ra bu neşri esas alınarak Beyrut'ta ofset 
olarak basılmıştır (ı 964, ı 979). A.l]bôru 
Mekke'nin Mehmed Aşık Hafi tarafın
dan yapılan muhtasar bir tercümesi var
dır (Millet K tp., Ali Em iri, Tarih, nr. 121 7) . 
Eser ayrıca Yunus Vehbi Yavuz tarafın
dan bazı ilavelerle Kôbe ve Mekke Ta
rihi adıyla tercüme edilerek yayımlan
mıştır (İstanbul 1974). 
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liJ AımüLKERiM ÖzA YDIN 

AHBARÜ1-KUDAT 
( ;;L44)~ t:>-1 ) 

Muhammed b. Halef V eki'in 
(ö. 306 / 918) 

hicri üçüncü yüzyılın sonuna kadar 
muhtelif bögelerde görev yapmış 
kadıların biyografisine dair eseri. 

_j 

Kitabın adı bazı kaynaklarda A.l]bô
rü'l-~ucjat ve tevari.l]uhüm (bk. Safedi, 
lll, 44; Zirikli, VI, 347-348) ve Kitabü A.l]
bôri'l-~ucjat ve tôri.l]ihim ve a]fkômi
him (bk. ibnü'n-Nedim, s. 127 ; ibnü ' l-Kıf

ti. lll, 124 ; Brockelmann, GAL Suppl., 1. 
225) şeklinde geçmektedir. Bağdatlı is
mail Paşa, eserin adını Gurerü 1-a.l]bôr 
ii a.l]bdri'l-~udat ve tari{Jihim ve a}f
kômihim (bk. Hediyyetü'l- 'ari{fn, ll, 25) 

olarak zikretmekte ise de muhtemelen 
bu isim, onun Vekre ait iki eseri bir tek 
eser zannetmesinden doğmuştur. Zira 
bazı kaynaklarda Vekrin bu eserinden 
başka Kitabü'l-Gurer (bk, Safedi, lll , 44) 
veya el-Gurer mine'l-a.l]bôr (bk. Sezgin, 
GAS, ı, 376) adlarıyla anılan bir eserin
den daha bahsedilmektedir. 

A.l]bôrü'l-~uc,tat, Hz. Peygamber dö
neminde kadılık yapan Ali b. EbQ Talib 
ve Muaz b. Cebel'den başlayarak tarih 
sırasına göre Medine, Mekke, Taif, Bas
ra, KGfe, Şam, Bağdat. Musul gibi şe
hirlerle Mısır. Filistin, Afrika, Endülüs, 
Yemen gibi bölgelerde kadılık yapan ki
şileri konu alan bir eserdir. Kitapta söz 
konusu kadıların hayatı. ilmi şahsiyetle
ri, göreve tayin ve aziHeri, ayrıca verdik
leri hükümler ve ictihadları ele alın

makta ve tenkitçi bir gözle incelenmek
tedir. Kitabın giriş bölümünde kadılık 

müessesesi ve kadıda bulunması gere
ken vasıflar incelenmekte, daha sonra 
rüşvet kavramı üzerinde durulmakta
dır. Sahasındaki ilk kaynaklardan biri 
olan eser, sadece belli bir şehir veya böl
genin kadılarına hasredilmemesi bakı

mından, Kindi'nin A.l]bôru ~ucjatı Mışr 
ve Zehebi'nin A.l]bôru ~uc,tatı Dımaş~ 
adlı eserlerinden farklı bir özellik taşı
maktadır. A.l]bôrü'l-~uğat'ın en önemli 
özelliklerinden biri de Vekf'in ele aldığı 

Abbtirü 'l-!<uçl!lt' ı n son sayfas ı 

(Murat Molla K tp., nr. 1079, vr. 291 11 ) 



kadıların sadece hayatları ve ilmi-kazar 
şahsiyetlerini aniatmakla yetinmeyip 
verdikle-ri hükümlerden geniş ölçüde na
killer yapmış olmasıdır. Zira islam hu
kukunun teşekkülünde, Hulefa-yi Ra
şidin dönemi başta olmak üzere. ilk de
vir hukuk tatbikatının önemli bir yeri 
vardır. İşte eserde ilk üç asır kadılarının 
verdikleri hükümlerden örnekler nakle
dilerek o devrin hukuk tatbikatı. islam 
hukukunun gelişme seyri, geçirdiği de
ğişiklikler ve bunların sebepleri anlatıl
maktadır. Kitap söz konusu dönemlerin 
siyasi hayatını aksettirmesi bakımından 
da değerli bir kaynaktır. Kendisi de ka
dı, aynı zamanda bir edebiyatçı olan Ve
ki', eserinde şair kadıların bazı şii rleri

ne de yer vermiş, isfahani Kitc'ibü'l-Ega
nf'sinde bu şiirlerden faydalanmıştır. 

Bu niteliklerinden dolayı Al]bôrü'l-~u
lj.at, sadece hukukçuların değil. tarihçi 
ve edebiyatçıların da başvurduğu önem
li bir eserdir. 

Kitabın bilinen iki yazma nüshası Sü
leymaniye (Turhan Sultan. nr. 223) ve Mu
rad Molla (nr. ı 079) kütüphanelerinde 
bulunmaktadır (bk. Sezgin. GAS, ı. 376). 

Bunlardan Süleymaniye Kütüphanesi'n
deki nüshayı Abdülazfz el-Meragı üç cilt 
halinde neşretmiştir (Kahire 1947-1950) . 
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AHBARÜ'r-RUSÜL ve'l-MÜLÜK 

1 

(bk. TARIHU'I-ÜMEM ve'l-MÜLÜK). 
L _j 

AHBARÜ's-SİN ve1-HİND 

( -4~ ~~L>t) 

Süleyman et-Tacir ve Ebu Zeyd 
es-Sirafi adlı iki müslüman seyyah 

tarafından miladi IX. yüzyıl ortalarında 
kaleme alındığı kabul edilen 

L 
bir seyahatname. 

_j 

Bazı müslüman seyyahların Çin, Hin
distan, Horasan ve Arabistan'ın güney 
kıyıları ile Zengibar ve diğer bazı ülke
lere yaptıkları seyahatlerin anlatıldığı. 

iki bölümden oluşan bu . eserin orijinal 
adı ve müellifleri hakkında yeterli bilgi 

bulunmamaktadır. Al]bôrü'ş-Şin ve'l
Hind başlığı ise eserin muhtevasını yan
sıtması sebebiyle sonradan kullanılma
ya başlanmıştır. Eser, Marco Poto'nun il 
Millione'sinden önce yazılmış olması 

bakımından, kendi türünün en önemli 
örneklerinden biri sayılır (bk. G. Sarton. 
1, 621) 

Eserin 237'de (851) kaleme alınan 

birinci bölümünde, Süleyman et-Tacir 
adındaki bir seyyahın Uzakdoğu'daki ge
zileri anlatılır. Çin'i ve Hint Okyanusu 
sahil bölgesinin büyük bir kısmını tanı
tan ilk Arapça kaynak olan bu bölümün 
yazarı hususunda çeşitli görüşler ileri 
sürülmüştür. Quatremere. eserin bu 
kısmının Mes'üdf'ye ait olabileceğini be
lirtirken J. T. Reinaud, Süleyman et-Ta
cir'e ait olduğu kanaatini benimsemiş, 
G. Ferrand ve Minorsky de aynı görüşü 
paylaşmışlardır. H. Yule ve P. Pelliot ise 
Süleyman et-Tacir'in sadece eserin 
müellifıne bilgi veren kişi olabileceğine 

dikkat çekmişlerdir (bk. Ch. Pellat. Ef2 
Suppl. (Fr.). ı. 56) . Eserin ikinci bölümü 
diğerinden yaklaşık yetmiş yıl sonra, 
Süleyman et-Tacir'in naklettiklerini ta
mamlamak gayesiyle, müslüman sey
yahların gezi notlarından faydalanılarak 
Ebü Zeyd es-Sirafi tarafından yazılmış
tır. Bu bölümde, 870'te Çin sarayını zi
yaret eden İbn Vehb'in seyahatinden de 
bahsedilmektedir (bk. G. Sarton. ı . 571) 

Birçok yazar doğrudan ve dotaylı ola
rak bu kitaptan faydalanmıştır. Nite
kim Bfrüni Nübe~ ii Al].bôri'ş-Şin ve'l
Hind adlı eserinde, Kitabü Al].bôri'ş

Şin 'den faydalandığını ifade etmekte
dir. Mes'üdi de Ebü Zeyd es-Sirafi'yle 
Basra'da bizzat görüşüp kendisinden 
bilgi aldığını söylemektedir (bk. Mürü

cü 'Eeheb, I, 145). 

Eserin ilk Fransızca tercümesi Eusebe 
Renaudot tarafından yapılmıştır (Paris 
ı 7 18) Tercümesinde esas aldığı orijinal 
nüshadan hiç bahsetmeyen Renaudot'
tan sonra Deguignes adlı bir Fransız 

araştırıcı Al].bclrü's-Sin ve'l-Hind'in Bib
liotheque Royale'de (nr. 597) bir nüsha
sını bulmuş ve 1764, 1788 yıllarında ko
nu ile ilgili olarak iki makale neşretmiş
tir. Eserin bu nüshası halen Bibliotheque 
Nationale'dedir (nr 228 ı ı. Al].barü'ş-Şin 

ve'l-Hind'in ilk metin neşrini Langles 
yapmıştır (Paris ı 8 ı ı) . Bazı bio-bibliyog
rafik kaynaklarda Langles'nin bu neşri
nin başlığı yanlış olarak Silsiletü't-teva
ril]. şeklinde geçmektedir (bk. Serkis. ı. 

ı 042) J. T. Reinaud da eserin Fransızca 
şerhli bir tercümesini yapmış ve buna 

ei-AHBARÜ't-TIVAL 

geniş bir mukaddime ekleyerek iki cilt 
halinde yayımiarnıştır (Paris 1845). Gab
riel Ferrand tarafından yapılan bir baş
ka Fransızca tercüme. mütercimin yir
mi iki sayfalık bir giriş yazısıyla birlikte 
yayımlanmıştır (Paris ı 922).. Bu tercüme 
Fuat Sezgin'in organize ettiği Etudes 
sur la geographie arabo-islamique se
risi içinde (ll, 453-597) tıpkıbasım şeklin

de neşredilmiştir (Frankfurt ı 986) . Ese
rin J. Sauvaget tarafından yapılmış, bi
rinci bölümünün açıklamalı bir Fransız

ca tercümesinin de yer aldığı bir neşri 
daha bulunmaktadır (Paris 1948). 
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el·AHBARÜ't-TIVAL 
( Ji_,hll ):>- ~~ ) 

Ebu Hanife ed-Dineveri'nin 
(ö. 282 / 895) tarihi olayları, 

daha çok İran'ı ilgilendiren yönleriyle 
naklettiği eseri. 

_j 

Eser, olayları ele alış tarzı bakımın

dan üç bölüme ayrılabilir. Birinci bölüm 
Hz. Adem'den başlayarak ondan sonra 
gelen peygamberleri, bedevi Araplar'ın 
tarihini, Ad ve Semüd gibi kavimleri. 
Habeş, Fars ve Yemen meliklerini, Hz. 
Davüd, Belkıs. Hz. Süleyman ve İsrailo
ğulları'nın tarihini ihtiva eder. Olayları 

tarihi sıraya bakmaksızın genel hatla
rıyla ele alan Dfneverf'nin asıl gayesi, 
Acemler'in tarihiyle onlara komşu ka
vimler arasında münasebet kurmaktır. 
Bir Fars (iran) tarihi olan ikinci bölüm
de İskender'in doğu ve batıdaki fetihle
ri, İran meliklerinin tarihi, ülkenin sos
yal, siyasi, iktisadi ve dini hayatı, Silsa
niler ve onların Bizans ve Güney Arabis
tan'la münasebetleri, LahmTier ve Maz
dek hareketi hakkında ayrıntılı bilgi ve
ri lmektedir. Bu bölüm. Taberi'nin Ta
rif] 'in deki benzer bilgileri bir zeyil şek
linde tamamlaması açısından son dere
ce önemlidir. Üçüncü bölümde . ise iran·ı 
ilgilendirdiği ölçüde islam tarihine te
mas edilmektedir. Mesela eserde Hz. 

493 


