
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 
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(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 
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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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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. 
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Peygamber bile Nüşirevan'dan uzunca 
bahsedilirken zikredilir. İslamiyet'in ve 
Araplar'ın Irak ve iran'ın fethi münase
betiyle söz konusu edildiği bu bölümde 
müslümanların Hz. Ömer devrinden iti
baren gayri müslimler. Bizans ve iranlı
lar'la yaptıkları savaşlar üzerinde durul
makta. Kadisiyye, Celüla ve Nihavend 
savaşları edebi bir üslüpla uzun uzun 
anlatılmaktadır. Eserin daha sonraki 
sayfalarında DfAeverfnin İslam tarihine 
bakışı, doğrudan veya dalaylı bir şekil
de iran'ı ilgilendiren olaylarla sınırlı kal
maktadır. Nitekim Hz. Osman'ın şehid 
edilmesi, Hz. Ali'nin hilafeti, Cemel ve 
Sıffin vak'aları. Nehrevan ve Hariciler'in 
doğuşu, Hz. Hüseyin'in şahadeti. Muh
tar'ın isyanı. İbnü ' I-Eş'as'ın sebep oldu
ğu iç karışıklıklar dikkate değer bir ay
rıntı zenginliği içinde edebi bir üslüpla 
anlatılmış. buna karşılık genel Emevr ta
rihi üzerinde ise hemen hemen hiç du
rulmamıştır. öte yandan, Abbasf Devle
ti kurulmadan önce yapılan geniş pro
paganda ile Ebü Müslim'in ihtilali uzun
ca anlatılmıştır. AbbasHer'in Mu'tasım'ın 

hilafetinin sonuna kadar olan yaklaşık 
doksan yıllık dönemi, Mansür'un halife 
oluşu, Ebü Müslim'in öldürülmesi, Bağ
dat'ın kuruluşu, Ravendiye Vak'ası. Me'
mün ve Emin arasındaki mücadele, Mu'
tasım devrinde Babek ve Afşin'in isyan
ları gibi belli konuların ele alınmasıyla 
ortaya konulmuştur. 

Dfneverf, kendi dönemi için gerçekten 
önemli bir eser olan el-AJ.:ıbdrü't-tıval'

de olayları anlatırken kesinlikle mezhep 
taassubuna kapılmamıştır. Esasen o, 
özellikle İran tarihiyle ilgilendiğini çeşit
li rivayetleriyle açıkça ortaya koymakta
dır. Bu bakımdan eser, iran'ın siyası ve 
dini gelişmesi hakkında verdiği bilgiler 
dolayısıyla oldukça geniş ve ciddi bir 
kaynak niteliğindedir. 

el-AJ.:ıbdrü't-tıval edebi, ilmi ve tari
hi değerine rağmen islam dünyasının 
klasik dönemlerinde fazla itibar görme
miştir. Eserde olaylar Taberi ve İbnü'l
Esfr'in klasik islam tarihlerinde oldu
ğu gibi kronolojik sırayla anlatılmamış, 

farklı rivayetler belirtilerek birleştirilme 
yoluna gidilmemiştir. Bazan oldukça 
eksik ve müphem rivayetler kaydedil
miş, nakledilen rivayetlerin isnadı veril
diği gibi kaynaklar da ara sıra zikredil
miştir. Eserde adları geçen ravilerin sa
yısı yirmi biri bulmaktadır. Bunlar ara
sında meşhur ravi Şa'bf. edebiyatçı Hey
sem b. Adi. Hişam el-Kelbf, Asmaf gibi 
isimlere rastlanmaktadır. Dfneverfnin 
haberlerin isoadlarını vermemesi ve 
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olaylar hakkında bütün rivayetleri kay
detmemesi, büyük bir ihtimalle, tarihi 
bir eserden çok edebi bir eser ortaya 
koyma endişesinden doğmuş olabilir. 
Bu yüzden de aynı olay hakkındaki çe
şitli rivayetlerden kendi edebi üslübuna 
uygun düşen birini tercih etmiş ve onu 
anlatmıştır. 

Uzun asırlar ilim aleminin dikkatin
den uzak kalan eser. ilk defa V. Rosen 
tarafından Leningrad'da St. Petersburg 
yazmaları arasında bulunmuştur. Le
ningrad Kütüphanesi'nde (nr. 822) ka
yıtlı nüsha, Bugyetü 't-taleb if Tarfl]i 
lfaleb müellifi İbnü'l-Adfm tarafından 
655 ( 1257) yılında istinsah edilmiştir. 

Rus alimi Vladimir Guirgass bu nüshayı 
herhangi bir mukaddime ve açıklama 

koymaksızın Arapça metin olarak yayım
lamıştır (elAI]barü}twal, ı , Leiden 1888). 
Daha sonraki yıllarda eserin Leiden'de 
iki nüshası daha bulunmuştur. Bunlar
dan 1122 nurnarada kayıtlı nüsha 1 000 
( 1592). 2436 nurnarada kayıtlı diğer 

nüsha ise 1 061 ( 1651 ) tarihli olup ön
ceki nüshadan intinsah edilmiştir. lgna
ce J. Kratchkovsky, V. Guirgass'ın ya
yımladığı eseri ikinci bir ciltle tamamla
mıştır. Bu ciltte Kratchkovsky el-AJ.:ıbd
rü 't-tıval'in Leningrad nüshasını esas 
alarak tahkikini yapmış, değerli bir mu
kaddime yazmış ve bir dizin eklemiştir 
(Leiden 1912). Aynı yıl Muhammed Said 
er-Rafif'nin tashihini yaparak neşre ha
zırladığı eseri Muhammed ei-Hudarf bö
lümlerine başlık koyarak neşretmiştir 

(el·AI]barü't·twal, Mısır 1330) Daha son
ra Abdülmün'im Amir, Mısır'da Rifaa 
Rafi' et-Tahtavf'nin kütüphanesinde bu
lunan (nr 73) ve o güne kadar bilinen 
üç nüshaya göre daha eski olan 579 
( 1183-84) tarihli bir nüshayı esas alarak 
bir mukaddime ile eseri yeniden neşret
miştir (Kitabü'IAI]bari}twal, Kahire 1960) . 
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AHBAS 

(bk. VAKlF). 
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AHBERENA 

(bk. iHBAR). 

AHD 

(bk. AHİD). 

AHD-i ATİK 

(~~) 

Yahudilerin kutsal kitabına 
hıristiyanlarca verilen ad. 

I. GENEL BİLGİLER 

II. AHD-i ATlK'İN BÖLÜMLERİ 

III. AHD-i ATlK ve HlRiSTiYANlAR 

N. AHD-i ATİK ve MÜSLÜMANlAR 

ı 

_j 

ı 
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V. iLMI ARAŞTIRMAlAR ve AHD-i ATİK 
L _j 

I. GENEL BİLGİLER 

Hıristiyanlar, yahudilerin kutsal kita
bına Ahd-i Atik demektedirler. Onlara 
göre. Allah ile insanlar arasındaki son 
ahid Hz. isa vasıtasıyla yapılmış olan
dır. Dolayısıyla bu yeni ahdin yazılı ifa
desi olan metinlere Ahd-i Cedid*, da
ha önceleri Allah ile İsrailoğulları ara
sında yapılan ahdi ihtiva eden metinle
re de Ahd-i Atik denilmiştir. Türkçe'de 
de bu teamüle uyularak yahudi kutsal 
kitabına Ahd-i Atik (Eski Ahid) denilmek
tedir. Grekçesi Palaia Diatheke'dir. İb
ranice berit {ahid) karşılığı Alliance-Cov
enant olmasına rağmen, kelime Latin
ce'ye testamenturo (vasiyet) olarak çev
rilmiştir. Bugün Ahd-i Atik karşılığı ola
rak Ancienne Alliance-Old Covenant ye
rine Ancien Testament- Old Testament 
tabirleri kullanılmaktadır. Hıristiyan kay
naklarında bu tabir ilk defa. Pavlus'un 
(St. Paul) Korintoslular'a İkinci Mek
tup'unda geçmektedir (3 / 14) . Kitab-ı 

Mukaddes'in karşılığı olarak Bible ke
limesi de kullanılmaktadır. Grekçe Ta 
Biblia (kitaplar) kelimesi ilk defa istan
bul Patriği Jean Chrysostome (398-404) 

tarafından olmak üzere. kilisenin res
men kutsal kabul ettiği yazılar kolek
siyonu için kullanılmıştır ve Ahd-i Atik 
ile Ahd-i Cedid'i içine alır. Bible kelime
si, "yahudi" veya "İbrani" sıfatıyla birlik
te (The Jewish Bi b le 1 La Bible hebra"ı"que) 
kullanıldığında yahudilere ait kutsal ya
zıların bütününü ifade eder. Yahudiler. 
kendi kaynaklarında "kutsal kitaplar" 
veya sadece "kitaplar· denilen kutsal 
yazıların tamamını ifade etmek üzere 
Tanah (Tanakh) kelimesini kullanmakta
dırlar. Bu kelime Ahd-i Atik'i teşkil eden 


