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Buhârî’nin
(ö. 256/870)

ashaptan kendi dönemine kadar 
birbirinden hadis nakleden

râvilere dair eseri.
˜ ™

Müellifin el-Câmi£u’½-½a¼î¼’ten sonra-
ki en önemli kitabýdýr. Eseri henüz on se-
kiz yaþýnda iken Medine’de yazmaya baþ-
layan Buhârî yaptýðý ilâve ve düzeltmeler-
le onu vefatýna yakýn bir tarihte tamamla-
mýþtýr. Önce belli bir tertip gözetilmeden
kaleme alýnan eser üç defa gözden geçi-
rilerek son þeklini almýþtýr. et-TârîÅu’l-ke-
bîr sahâbe, tâbiîn ve tebeu’t-tâbiîn baþ-
ta olmak üzere Buhârî’nin zamanýna ka-
dar hadis nakleden erkek, kadýn, sika ve-
ya zayýf râviler hakkýnda kýsa bilgiler içer-
mektedir. Tabakat türü kitaplar arasýnda
kýsmen alfabetik sýraya göre düzenlenen
bu ilk eserde müellif Resûl-i Ekrem’in (Mu-
hammed) hayatýný en baþa almýþ, ardýn-
dan Muhammed isimli kiþileri baba adýna
göre alfabetik sýralamýþ, daha sonra Ýbrâ-
him ismiyle devam etmiþtir. Kitapta ayný
harfle baþlayan isimler kendi aralarýnda
bir gruplandýrmaya tâbi tutulmuþ, mese-
lâ 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 bölü-
mün sonuna kaydedilmiþtir. Ýsimlerin ar-
dýndan 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 (Hay-
darâbâd 1360).

Þahýslar tanýtýlýrken ait olduklarý taba-
kalar (sahâbî, tâbiî vb.) belirtilmiþ, râvile-
rin yaþadýklarý bölgeler hakkýnda bilgi ve-
rilmiþ, kendilerine mahsus siyasî ve itika-
dî kanaatleri varsa yer yer bunlara da iþa-
ret edilmiþtir. Râvilerin özellikle adâlet ve
zabt açýsýndan deðerlendirilmesi sýrasýnda
daha çok önceki âlimlerin görüþleri esas
alýnmýþtýr. Eserin telifinde biyografik bil-
gilerden ziyade râvilerin kimliklerinin tes-
bitine, onlarýn kimlerden hadis alýp kim-
lere rivayet ettiklerini ve hadis nakli açý-
sýndan güvenilir olup olmadýklarýný belir-
lemeye 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 geç-
meyen birçok râviye yer verilmesi, diðer
âlimlerin vâkýf olamadýðý bazý nâdir bilgi-
ler içermesi bakýmýndan eser ayrýca de-
ðerli bir çalýþmadýr. Bir kýsým kaynaklarda
40.000 civarýnda biyografi içerdiðinden
bahsedilen et-TârîÅu’l-kebîr’in son bas-
kýlarýnda künyeler kýsmý dahil 13.991 bi-
yografinin yer aldýðý görülmektedir. Bun-
larýn 189’u mükerrer olup hem isimler
hem künyeler bölümünde kaydedilmiþtir.
Ýsimler kýsmýnda bulunan diðer bazý tek-
rarlar çýkarýldýðýnda eserin 13.500 civa-
rýnda biyografi içerdiðini söylemek müm-
kündür.

Ýbn Hayr el-Ýþbîlî, et-TârîÅu’l-kebîr’in
yazma nüshasýnýn otuz cüzden meydana
geldiðini söylemektedir. Muhammed Zü-
beyr Sýddîký eserin günümüze ulaþan yaz-
malarýnýn tam olup olmadýðýnýn bilinme-
diðini, bazý kütüphanelerde çeþitli parça-
larýnýn bulunduðunu, Dâiretü’l-maârifi’l-
Osmâniyye’nin bunlarý bir araya getirip bir
metin teþkil ettiðini, basýmda da bu met-
nin esas alýndýðýný belirtmektedir. Ancak
yapýlan son neþirlerde isimlerin alfabetik
diziliþine ve muhtevaya bakýldýðýnda ese-
rin eksik bir yanýnýn bulunmadýðý anlaþýl-
maktadýr. et-TârîÅu’l-kebîr’in müellif ta-
rafýndan üç defa gözden geçirilerek yazýl-
dýðý dikkate alýnýrsa ilk müsveddelerinin
daha hacimli ve 40.000’i aþkýn biyografi
içerdiði þeklindeki ifadenin hacmin büyük-
lüðünden kinaye olduðunu, Ýbn Hayr el-
Ýþbîlî’nin sözünü ettiði otuz cüzün de kü-
çük formalardan meydana geldiðini dü-
þünmek mümkündür. Eseri Buhârî’den
Ebü’l-Hasan Muhammed b. Sehl el-Luga-
vî el-Mukrî, Ebû Muhammed Abdurrah-
man b. Fazl el-Fesevî, Hâris b. Fudayl, Ebû
Ahmed Muhammed b. Süleyman b. Fâ-
ris en-Nîsâbûrî gibi râviler rivayet etmiþ-
tir.

Muhaddislerin biyografileri, isim ve kün-
yeleri hakkýnda çalýþma yapanlarýn ilk baþ-
vuru kaynaðý olan et-TârîÅu’l-kebîr daha
çok sika râvileri içermekle birlikte zayýf sa-
yýlabilecek bazý râvileri de ihtiva etmekte-
dir. Ýbn Ebû Hâtim, Beyânü Åa¹aßi Mu-
¼ammed b. Ýsmâ£îl el-BuÅârî fî TârîÅih
adlý eserinde (Haydarâbâd 1380) 771 hata-
ya iþaret etmiþtir. Bu hatalarýn çoðu Ebû
Zür‘a er-Râzî’nin, bir kýsmý Ebû Hâtim er-
Râzî’nin tenkitlerinden oluþmaktadýr. Bazý

ru muÅta½ari TârîÅi Ba³dâd, Ýbn Man-
zûr’un MuÅta½aru ¬eyli TârîÅi Ba³dâd
ve Ebü’l-Feyz Ýbnü’s-Sýddîk’ýn Miftâ¼u’t-
tertîb li-e¼âdî¦i TârîÅi’l-ƒa¹îb (Kahire
1355) adlý eserleri de TârîÅu Ba³dâd et-
rafýnda yapýlan çalýþmalardan bazýlarý-
dýr. 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 ta-
mamý, ilk defa 1931 yýlýnda Muhammed
Emîn el-Hancî’nin de aralarýnda bulundu-
ðu 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 Av-
vâd Ma‘rûf da baþta Ýstanbul olmak üze-
re çeþitli kütüphanelerdeki nüshalarý kar-
þýlaþtýrarak eseri yeniden yayýmlamýþtýr (I-
XVII, Beyrut 1422/2001). Saîd b. Besyûnî
Zaðlûl eserdeki hadislerin ve þahýslarýn
fihristini Fehârisü TârîÅi Ba³dâd adýyla
yayýmlamýþ (Beyrut 1407/1986), ayrýca Fe-
hârisü ×üyûli TârîÅi Ba³dâd adýyla ze-
yillerin fihristini de hazýrlamýþtýr (Beyrut
1407/1987).
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Ýbnü’l-Kýftî’nin
(ö. 646/1248)

ÝÅbârü’l-£ulemâß bi-apbâri’l-hükemâß
adýyla da bilinen biyografik eseri

(bk. ÝBNÜ’l-KIFTÎ).˜ ™
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Ebü’l-Kasým Ýbn Asâkir’in
(ö. 571/1176)

Dýmaþk’a ve Suriye’deki
diðer bazý þehirlere dair eseri.
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Tam adý TârîÅu medîneti Dýmaþš ve
×ikru fa²lihâ ve tesmiyetü men ¼alle-
hâ mine’l-emâ¦il ev ictâze bi-nevâ¼ihâ
min varidîhâ ve ehlihâ’dýr. Kaynaklarda
Ýbn Asâkir’in seksen ciltlik bu eserini ne
zaman yazmaya baþladýðýna dair bir kayýt
yoktur. Ancak araþtýrmacýlar, bu kadar ha-
cimli bir eseri kaleme alabilmek için Ýbn
Asâkir’in gençlik yýllarýndan itibaren bilgi
toplamaya baþlamasý gerektiðini söyler.
Nitekim Abdülazîm el-Münzirî onun “ken-
dini bildi bileli” bu iþle meþgul olduðuna
inandýðýný belirtir (Ýbn Hallikân, III, 310).
Selâhaddin el-Müneccid, Ýbn Asâkir’in ya-
kýn dostu Abdülkerîm es-Sem‘ânî’nin ver-
diði bilgilerden onun TârîÅu medîneti Dý-
maþš’ý yazmaya baþladýðý tarihi belirleme-
ye çalýþmýþ ve Sem‘ânî’nin 529’da (1135)
Nîþâbur’a gittiðinde Ýbn Asâkir’in kendi-
sinden bir ay evvel oraya geldiðini söyle-
mesinden hareketle eserini Horasan se-
yahatinden kýsa bir süre önce otuz yaþla-
rýnda iken kaleme almaya baþladýðý neti-
cesine varmýþtýr (TârîÅu medîneti Dýmaþš,
neþredenin giriþi, I, 31-32). Ýbn Asâkir’in
Horasan’a yaptýðý bu seyahat dört yýl sür-
müþ ve pek çok mâlûmat topladýktan son-
ra 533’te (1139) Baðdat’a, iki yýl sonra da
Dýmaþk’a dönmüþtür.

TârîÅu medîneti Dýmaþš’ý üç aþama-
da tamamlayan Ýbn Asâkir, birinci aþama-
da 529 (1135) yýlýnda baþladýðý eserini 549’-
da (1154) elli yedi cilt halinde tamamla-
mýþtýr. Atabeg Nûreddin Mahmud Zengî
bu tarihte Dýmaþk’a hâkim olunca Ýbn Asâ-
kir’i çalýþmasýndan dolayý takdir etmiþtir.
Müellif 549’dan (1154) sonra Nûreddin
Zengî’nin teþvikiyle eser üzerinde çalýþma-
ya devam etmiþ ve yaptýðý ilâvelerle 559’-
da (1164) bitirdiði TârîÅu medîneti Dý-
maþš’ý yetmiþ cilde çýkarmýþtýr. Nitekim
Ýmâdüddin el-Ýsfahânî, 562’de (1167) Dý-
maþk’a gittiðinde Ýbn Asâkir’in eserini 700
kürrâseye (her kürrâse yirmi varak, yetmiþ
cilt) tamamladýðýný belirtir (a.g.e., neþre-
denin giriþi, I, 32). Ardýndan yeni bir ça-
lýþma ile eseri seksen cilde tamamlamýþ-
týr. Ebû Þâme, Ýbn Asâkir’in oðlu Kasým’ýn
(Ebû Muhammed Ýbn Asâkir) temize çek-
tiði son nüshanýn seksen ciltten ibaret ol-
duðunu (e×-¬eyl £ale’r-Rav²ateyn, s. 47),
Zehebî de eserin her cüzü yirmi varak ol-

mak üzere 800 cüz tuttuðunu söyler (A£lâ-
mü’n-nübelâß, XX, 558-559).

Ýbn Asâkir TârîÅu Medîneti Dýmaþš’a
Þam kelimesinin etimolojisiyle baþlar; Dý-
maþk’ýn kuruluþu ve Dýmaþk kelimesinin
iþtikakýndan bahseder, tarih kelimesinin
etimolojisi ve tarihin faydalarý hakkýnda bil-
gi verir. Ardýndan Þam ve Dýmaþk’ýn fazi-
letlerini anlatýr, bu konuyla ilgili saydýðý
âyet ve hadislere dair yorum ve açýkla-
malarda bulunur. Dýmaþk’ýn coðrafî tas-
viri ve topografyasý hakkýnda ayrýntýlý bil-
gi aktarýr; genelde Suriye’deki Ýslâm fetih-
lerinden ve özelde Dýmaþk’ýn fethinden söz
eder. Dýmaþk’taki camileri, bilhassa Eme-
viyye Camii’ni, kiliseler, sinagoglar, hamam-
lar, þehrin baþlýca kapýlarý, su kanallarý,
çarþý ve pazar yerleri, önemli binalarý, zi-
yaret yerleri, saray ve kasýrlarýyla ilgili mâ-
lûmat zikreder. Emeviyye Camii’ne dair bir
kýsmý uydurma olmak üzere çok sayýda
rivayet nakleder, bu arada yaklaþýk yirmi
dört medreseye camiler arasýnda yer ve-
rir. Dýmaþk pazarlarý ve hanlarý için de ay-
rý bir fasýl tahsis etmemiþtir. Daha sonra
Dýmaþk’ta yaþayan, orada yetiþen, oradan
gelip geçen, Dýmaþk’la doðrudan veya do-
laylý ilgisi bulunan peygamberler, halife-
ler, hükümdarlar, valiler, fakihler, kadýlar,
kurrâ, hadis râvileri, edip ve þairlerle di-
ðer meþhur simalarýn hayatýyla ilgili bilgi
verir. Resûl-i Ekrem’in hayatýný ayrýntýlý bi-
çimde anlatýr. Sayda, Halep, Humus, Ba‘-
lebek, Askalân, Rakka, Remle ve kýsmen
Kudüs gibi Suriye’nin diðer þehirlerine
mensup yaklaþýk 9000 kiþi hakkýnda bilgi
aktarýr. Bundan dolayý TârîÅu medîneti
Dýmaþš’ý bir Suriye tarihi olarak deðer-
lendirmek mümkündür. Eserini kaleme
alýrken Hatîb el-Baðdâdî’nin TârîÅu Ba³-
dâd’ýný örnek alan Ýbn Asâkir, özellikle ese-
rin ilk cildiyle biyografilere ayýrdýðý bölüm-
lerde onun gibi hadisçilerin metodunu uy-
gulamýþ, önce senedleri zikretmiþ, ardýn-
dan rivayetleri nakletmiþtir. Eserin son cil-
di kadýn muhaddis ve þairlere ayrýlmýþtýr.
Biyografilerde kiþilerle ilgili deðerlendir-
melere, ciddi mahiyetteki anekdotlara ve
doðum-ölüm tarihlerine de yer verilmiþtir.

Müellif eserinde þifahî ve yazýlý kaynak-
lardan faydalanmýþ, Dýmaþk, Baðdat ve
Horasan’daki 150 hocasýndan hadis ve ha-
ber nakletmiþtir. Yararlandýðý hocalarý ara-
sýnda Ebü’l-Kasým b. Husayn, Ebû Bekir el-
Faradî, Ebû Galib Ýbnü’l-Bennâ, Ebû Mes‘ûd
el-Ýsfahânî, Ebü’l-Kasým eþ-Þehâmî, Ebü’l-
Kasým es-Semerkandî, Ebü’l-Hasan b.
Ebü’l-Hadîd, Abdülkerîm es-Sülemî, Ebü’l-
Hasan Ali es-Sülemî ve Ebû Muhammed

yanlýþlarýn ise eserin ilk nüshalarýna ait ol-
masý muhtemeldir. Hatîb el-Baðdâdî Mu-
va²²ý¼u (el-MûŠi¼ li-)evhâmi’l-cem£ ve’t-
tefrîš’ýnda (nþr. Abdurrahman b. Yahyâ el-
Muallimî, I-II, Haydarâbâd 1378-1379/1959-
1960) et-TârîÅu’l-kebîr’de tesbit ettiði,
iki veya daha fazla kiþinin ayný kiþi yahut
bir kimsenin iki veya daha fazla kiþi gös-
terilmesi (cem‘ ve tefrik) þeklindeki yetmiþ
dört hatayý incelemiþtir. Abdülganî el-Ez-
dî eseri Cüzßün fîhî evhâmü Ebî £Ab-
dillâh el-BuÅârî fi’t-TârîÅi’l-kebîr’inde
eleþtirmiþtir. Dârekutnî ve Zehebî’nin de
et-TârîÅu’l-kebîr’e yönelik bazý eleþtiri-
lerde bulunduklarý bilinmektedir. IV. (X.)
yüzyýl âlimlerinden Ebü’l-Kasým Mesleme
b. Kasým el-Kurtubî, et-TârîÅu’l-kebîr’de
geçmeyen isimlere dair e½-Øýla adýyla bir
zeyil yazmýþ, Dârekutnî ise adý Muham-
med olup et-TârîÅu’l-kebîr’de yer alma-
yan þahýslarý e×-¬eyl £ale’t-TârîÅi’l-ke-
bîr adlý çalýþmasýnda derlemiþtir (Sehâvî,
s. 139).

Buhârî’nin et-TârîÅu’l-kebîr’inin muh-
tasarý olduðu anlaþýlan et-TârîÅu’l-evsa¹’ý
ile eserin özeti olan et-TârîÅu’½-½a³¢r’i bu-
rada anýlmalýdýr. et-TârîÅu’l-kebîr Abdur-
rahman b. Yahyâ el-Muallimî’nin tahki-
kiyle neþredilmiþ (I-IV, Haydarâbâd 1360-
1378), daha sonra Kitâbü’l-Künâ ile bir-
likte dokuz cilt halinde yeniden yayýmlan-
mýþtýr (Beyrut 1407/1986). Bu baskýya Ýbn
Ebû Hâtim ve Hatîb el-Baðdâdî’nin ten-
kitlerinden oluþan eserleri de IX-XI. ciltler
olarak eklenmiþ, fihrist ise söz konusu
baskýnýn XII. cildini teþkil etmiþtir. Eserin,
Mustafa Abdülkadir Ahmed Atâ’nýn tah-
kikiyle Kitâbü’l-Künâ ile birlikte ve son
cildi fihrist olmak üzere dokuz ciltlik bir
neþri de gerçekleþtirilmiþtir (Beyrut 1422/
2001).
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