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Tam adý TârîÅu Ba³dâd ev Medîneti’s-selâm’dýr. Hatîb el-Baðdâdî otuz yaþlarýnda iken telif etmeye baþladýðý eserini yirmi yýl sonra 444’te (1052-53) tamamlamýþtýr. 463 yýlýna kadar vefat eden bazý kiþilere yer verilmiþ olmasý (meselâ bk.
III, 108, 336) müellifin esere daha sonra
eklemeler yaptýðýný göstermektedir. TârîÅu Ba³dâd iki bölümden meydana gelir.
Geniþ bir mukaddime mahiyetindeki ilk
bölüm Irak’ýn fethi, Baðdat’ýn kuruluþu ve
tarihiyle ilgili konularý içerir. Baðdat arazisi ve buradaki gayri menkullerin alýnýp
satýlmasýna dair hükümler, Hz. Ömer’in
Sevâd arazisini gaziler arasýnda taksim etmeyip sahiplerine býrakmasýnýn sebepleri,
Baðdat’ýn coðrafî konumu ve topografyasý, Baðdat hakkýnda nakledilen hadisler ve
bunlarýn tenkidi, Baðdat þehri ve halkýyla
ilgili bazý rivayetler, Fýrat ve Dicle nehirleri, Irak ve Baðdat isimlerinin izahý, þehrin
Halife Ebû Ca‘fer el-Mansûr tarafýndan kuruluþu ve genel tasviri, Kerh ve Rusâfe’nin tesisi, halife sarayý, camiler ve önemli
mekânlar, nehir ve köprüler, mezarlýklar,
Medâin þehri ve bu konudaki rivayetlerle
buraya gelen elli sahâbî hakkýndaki bilgiler bu kýsmýn temel konularýný oluþturur.
Eserin ikinci bölümü Baðdat’ta yaþayan
veya buraya gelen 7831 kiþinin biyografisine ayrýlmýþtýr. Bu bölümde Medâin, Nehrevan, Ukberâ, Sâmerrâ ve Enbâr gibi Baðdat’a yakýn yerleþim birimlerine mensup
kiþilere de yer verilmiþtir. Eser alfabetik
olmakla birlikte birçok biyografi kitabýnda olduðu gibi Muhammed isimli þahýslarýn biyografileri baþa alýnmýþtýr. Bazan alfabe sýrasý veya baþka bir amaç gözetilmeksizin farklý isimlerin araya girdiði görülmekte, bu durum, biyografilerin ölüm
tarihlerine göre sýralanmasý veya ölüm tarihi bilinmeyen kiþilerin ayný nesilden yaþýtlarýyla birlikte zikredilmesiyle açýklanmaktadýr. Eserin sonunda künyeleriyle tanýnan erkeklerin ve Baðdatlý meþhur bazý kadýnlarýn biyografileri bulunmaktadýr.
TârîÅu Ba³dâd’da halife ve sultanlar,
emîrler, kumandanlar, vezirler, eþraf, Arap
dili ve belâgat âlimleri, kýraat âlimleri,
müfessirler, muhaddisler, kelâm âlimleri,
fukaha ve müctehidler, kadýlar, zâhidler ve
mutasavvýflar, vâizler, matematik, astro88

nomi, mantýk, týp ve mûsiki âlimleri, kâtipler ve hattatlar, edipler, þairler ve tarihçiler, okçular ve süvariler, esnaf ve sanatkârlar gibi toplumun her kesiminden kiþilerin biyografisine yer verilmektedir. Fakat
ayný zamanda bir hadis hâfýzý olan müellifin hadis âlimleri baþta olmak üzere din
âlimlerine aðýrlýk verdiði görülmektedir.
Eserde biyografisi bulunan muhaddis sayýsý 4000 civarýndadýr. Hatîb el-Baðdâdî biyografisini verdiði kiþilerin cerh ve ta‘dîl
açýsýndan durumunu, haklarýndaki olumlu
ve olumsuz kanaatleri de zikrettiðini söyler ( I, 213). Eserde birkaç satýrlýk biyografiler olduðu gibi birkaç sayfa devam
eden biyografiler de vardýr. En geniþ biyografi Ebû Hanîfe’ye ayrýlmýþtýr (XIII, 323
-454). Müellifin Ebû Hanîfe aleyhindeki
ifade ve rivayetlere de yer vermesi eleþtirilmesine yol açmýþ, bu konuda reddiyeler kaleme alýnmýþtýr. Eserin yazma nüshalarý arasýnda mukayeseler yapýlarak bu tür
ifade ve rivayetlerin sonradan ilâve edilmiþ olabileceði ileri sürülmektedir (Mahmûd et-Tahhân, s. 105-106, 307-309; DÝA,
XVI, 455-456).
Hatîb el-Baðdâdî eserini telif ederken
ensâb ve tabakat kitaplarýndan umumi tarihlere, ricâl kitaplarýndan edebiyat kaynaklarýna kadar çok geniþ bir yelpaze teþ-

kil eden ve bir kýsmý günümüze ulaþmayan eserlerden faydalanmýþtýr. Kitaplarýndan alýntý yaptýðý müelliflerin sayýsý 180 civarýndadýr (Ekrem Ziyâ el-Ömerî, Dirâsât
TârîÅiyye, s. 179). Ayrýca hocalarýndan nakillerde bulunmuþ, kendi bilgi, gözlem ve
düþüncelerine de yer vermiþtir. Ekrem Ziyâ el-Ömerî, Mevâridü’l-ƒa¹îb el-Ba³dâdî fî TârîÅi Ba³dâd adýyla bir çalýþma
yapmýþtýr (Riyad 1405/1985). TârîÅu Ba³dâd daha sonra yazýlan þehir tarihlerine
örnek olmuþ, birçok alanda eser yazan
müellifler tarafýndan da kullanýlmýþtýr.
Ebü’l-Ferec Ýbnü’l-Cevzî el-Munta¾am’ýnda, Ýzzeddin Ýbnü’l-Esîr el-Kâmil fi’t-târîÅ’inde, Ýbn Kesîr el-Bidâye ve’n-nihâye’sinde bu eserden faydalanmýþtýr. Zehebî, Ýbn Hacer el-Askalânî, Yûsuf b. Abdurrahman el-Mizzî, Ýbnü’l-Ýmâd, Yâkut elHamevî, Safedî, Ebü’l-Kasým Ýbn Asâkir
ve Abdülkerîm es-Sem‘ânî kitaptan istifade eden meþhur tarihçi ve biyografi yazarlarýndan bazýlarýdýr.
TârîÅu Ba³dâd’a Abdülkerîm b. Muhammed es-Sem‘ânî ez-¬eyl £alâ TârîÅi’l-ƒa¹îb, Ahmed b. Sâlih el-Cîlî TârîÅu
Ba³dâd, Ýbnü’d-Dübeysî ¬eylü TârîÅi
Medîneti’s-selâm Ba³dâd ve Ýbnü’nNeccâr el-Baðdâdî ¬eylü TârîÅi Ba³dâd
adýyla zeyil yazmýþtýr. Ýbn Cezle’nin MuÅtâ-

TârîÅu Ba³dâd’ýn unvan sayfasý ile ilk sayfasý (Süleymaniye Ktp., Hekimoðlu Ali Paþa, nr. 693)

et-TÂRÎHU’l-KEBÎR

ru muÅta½ari TârîÅi Ba³dâd, Ýbn Manzûr’un MuÅta½aru ¬eyli TârîÅi Ba³dâd
ve Ebü’l-Feyz Ýbnü’s-Sýddîk’ýn Miftâ¼u’ttertîb li-e¼âdî¦i TârîÅi’l-ƒa¹îb (Kahire
1355) adlý eserleri de TârîÅu Ba³dâd etrafýnda yapýlan çalýþmalardan bazýlarýdýr. Georges Salmon eserin ilk bölümünü
Fransýzca tercümesiyle birlikte yayýmlamýþ
(L’introduction topographique a l’histoire
de Bagdâdh, Paris 1904), Fuat Sezgin bu
baskýyý Islamic Geography serisinin
LXXXVI. cildi olarak yeniden neþretmiþtir
(Frankfurt 1993). TârîÅu Ba³dâd’ýn tamamý, ilk defa 1931 yýlýnda Muhammed
Emîn el-Hancî’nin de aralarýnda bulunduðu bir heyet tarafýndan Kahire’de on dört
cilt halinde neþredilmiþ, daha sonra bu
neþrin ofset baskýlarý yapýlmýþtýr (I-XIV,
Beyrut, ts.; I-XIV, Medine, ts.). Beþþâr Avvâd Ma‘rûf da baþta Ýstanbul olmak üzere çeþitli kütüphanelerdeki nüshalarý karþýlaþtýrarak eseri yeniden yayýmlamýþtýr (IXVII, Beyrut 1422/2001). Saîd b. Besyûnî
Zaðlûl eserdeki hadislerin ve þahýslarýn
fihristini Fehârisü TârîÅi Ba³dâd adýyla
yayýmlamýþ (Beyrut 1407/1986), ayrýca Fehârisü ×üyûli TârîÅi Ba³dâd adýyla zeyillerin fihristini de hazýrlamýþtýr (Beyrut
1407/1987).
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ashaptan kendi dönemine kadar
birbirinden hadis nakleden
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Müellifin el-Câmi£u’½-½a¼î¼’ten sonraki en önemli kitabýdýr. Eseri henüz on sekiz yaþýnda iken Medine’de yazmaya baþlayan Buhârî yaptýðý ilâve ve düzeltmelerle onu vefatýna yakýn bir tarihte tamamlamýþtýr. Önce belli bir tertip gözetilmeden
kaleme alýnan eser üç defa gözden geçirilerek son þeklini almýþtýr. et-TârîÅu’l-kebîr sahâbe, tâbiîn ve tebeu’t-tâbiîn baþta olmak üzere Buhârî’nin zamanýna kadar hadis nakleden erkek, kadýn, sika veya zayýf râviler hakkýnda kýsa bilgiler içermektedir. Tabakat türü kitaplar arasýnda
kýsmen alfabetik sýraya göre düzenlenen
bu ilk eserde müellif Resûl-i Ekrem’in (Muhammed) hayatýný en baþa almýþ, ardýndan Muhammed isimli kiþileri baba adýna
göre alfabetik sýralamýþ, daha sonra Ýbrâhim ismiyle devam etmiþtir. Kitapta ayný
harfle baþlayan isimler kendi aralarýnda
bir gruplandýrmaya tâbi tutulmuþ, meselâ Ahmed ismindeki râviler zikredilirken
önce sahâbîler tanýtýlmýþ, bu isimler de
kendi aralarýnda sýralanmýþtýr. Sahâbeden
sonraki râviler baba adýna göre alfabetik
dizilmiþ, baba adý bilinmeyenler her bölümün sonuna kaydedilmiþtir. Ýsimlerin ardýndan adlarý bilinmeyip baba adlarý ile
tanýnanlar, son bölümde ise künyeleriyle
meþhur olanlar sýralanmýþtýr. 1001 kiþiye
ait künyeler bölümü (Kitâbü’l-Künâ) bazý
âlimler tarafýndan Buhârî’nin müstakil bir
eseri sayýlmýþ ve ayrýca basýlmýþtýr (Haydarâbâd 1360).
Þahýslar tanýtýlýrken ait olduklarý tabakalar (sahâbî, tâbiî vb.) belirtilmiþ, râvilerin yaþadýklarý bölgeler hakkýnda bilgi verilmiþ, kendilerine mahsus siyasî ve itikadî kanaatleri varsa yer yer bunlara da iþaret edilmiþtir. Râvilerin özellikle adâlet ve
zabt açýsýndan deðerlendirilmesi sýrasýnda
daha çok önceki âlimlerin görüþleri esas
alýnmýþtýr. Eserin telifinde biyografik bilgilerden ziyade râvilerin kimliklerinin tesbitine, onlarýn kimlerden hadis alýp kimlere rivayet ettiklerini ve hadis nakli açýsýndan güvenilir olup olmadýklarýný belirlemeye öncelik verildiði anlaþýlmaktadýr.
Râvilerin rivayetlerinden bazý örnekler de

içeren et-TârîÅu’l-kebîr’de 2500’e yakýn
hadis bulunmaktadýr. Bu hadislerin çoðu
diðer eserlerde zikredilmediði için kitap
ayný zamanda bazý hadislerin ilk kaynaðý
niteliðindedir. Baþka kaynaklarda adý geçmeyen birçok râviye yer verilmesi, diðer
âlimlerin vâkýf olamadýðý bazý nâdir bilgiler içermesi bakýmýndan eser ayrýca deðerli bir çalýþmadýr. Bir kýsým kaynaklarda
40.000 civarýnda biyografi içerdiðinden
bahsedilen et-TârîÅu’l-kebîr’in son baskýlarýnda künyeler kýsmý dahil 13.991 biyografinin yer aldýðý görülmektedir. Bunlarýn 189’u mükerrer olup hem isimler
hem künyeler bölümünde kaydedilmiþtir.
Ýsimler kýsmýnda bulunan diðer bazý tekrarlar çýkarýldýðýnda eserin 13.500 civarýnda biyografi içerdiðini söylemek mümkündür.
Ýbn Hayr el-Ýþbîlî, et-TârîÅu’l-kebîr’in
yazma nüshasýnýn otuz cüzden meydana
geldiðini söylemektedir. Muhammed Zübeyr Sýddîký eserin günümüze ulaþan yazmalarýnýn tam olup olmadýðýnýn bilinmediðini, bazý kütüphanelerde çeþitli parçalarýnýn bulunduðunu, Dâiretü’l-maârifi’lOsmâniyye’nin bunlarý bir araya getirip bir
metin teþkil ettiðini, basýmda da bu metnin esas alýndýðýný belirtmektedir. Ancak
yapýlan son neþirlerde isimlerin alfabetik
diziliþine ve muhtevaya bakýldýðýnda eserin eksik bir yanýnýn bulunmadýðý anlaþýlmaktadýr. et-TârîÅu’l-kebîr’in müellif tarafýndan üç defa gözden geçirilerek yazýldýðý dikkate alýnýrsa ilk müsveddelerinin
daha hacimli ve 40.000’i aþkýn biyografi
içerdiði þeklindeki ifadenin hacmin büyüklüðünden kinaye olduðunu, Ýbn Hayr elÝþbîlî’nin sözünü ettiði otuz cüzün de küçük formalardan meydana geldiðini düþünmek mümkündür. Eseri Buhârî’den
Ebü’l-Hasan Muhammed b. Sehl el-Lugavî el-Mukrî, Ebû Muhammed Abdurrahman b. Fazl el-Fesevî, Hâris b. Fudayl, Ebû
Ahmed Muhammed b. Süleyman b. Fâris en-Nîsâbûrî gibi râviler rivayet etmiþtir.
Muhaddislerin biyografileri, isim ve künyeleri hakkýnda çalýþma yapanlarýn ilk baþvuru kaynaðý olan et-TârîÅu’l-kebîr daha
çok sika râvileri içermekle birlikte zayýf sayýlabilecek bazý râvileri de ihtiva etmektedir. Ýbn Ebû Hâtim, Beyânü Åa¹aßi Mu¼ammed b. Ýsmâ£îl el-BuÅârî fî TârîÅih
adlý eserinde (Haydarâbâd 1380) 771 hataya iþaret etmiþtir. Bu hatalarýn çoðu Ebû
Zür‘a er-Râzî’nin, bir kýsmý Ebû Hâtim erRâzî’nin tenkitlerinden oluþmaktadýr. Bazý
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