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TÂRÎHU MEDÎNETÝ DIMAÞK

( QR��&'����&M���� )

Ebü’l-Kasým Ýbn Asâkir’in
(ö. 571/1176)

Dýmaþk’a ve Suriye’deki
diðer bazý þehirlere dair eseri.

˜ ™

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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larda onu aþmýþtýr. Hatîb el-Baðdâdî ese-
rinde otuz altý meþhur kadýna yer verir-
ken Ýbn Asâkir kadýnlara müstakil bir cilt
ayýrmýþ, yüzlerce muhaddis ve þair kadýn-
la ilgili bilgi vermiþtir.

Ýbn Asâkir eserinde aralarýnda çok az
fark bulunan rivayetleri tekrarlamasý, se-
nedde zayýf râvilerin mevcudiyetine rað-
men onlarýn naklettiði haberleri kaydet-
mesi, rivayetler hakkýnda bir deðerlendir-
mede bulunmamasý, biyografilerde bazan
ölüm tarihlerinden hiç söz etmemesi, ha-
cimli olmasý yüzünden eserini gözden ge-
çirip tashih edememesi, muhaddislerin
zayýf veya güvenilir olduðunu belirttiði hal-
de rivayetlerini tashih etmemesi, Dýmaþk’-
la ilgili mevzû hadislere ve Ýsrâiliyat’a yer
vermesi vb. sebeplerle eleþtirilmiþtir. Ha-
disçiliðiyle tanýnan bir âlim olduðu halde
altmýþ küsur eseri arasýnda Ýbn Asâkir’e
asýl þöhretini TârîÅu medîneti Dýmaþš
kazandýrmýþtýr. Kitap sadece bir þehir ta-
rihi olarak deðil ayný zamanda Asr-ý sa-
âdet, Hulefâ-yi Râþidîn, Emevîler, Abbâsî-
ler, mahallî hânedanlar ve idareciler, Fâtý-
mîler, Selçuklular, Haçlýlar, Zengîler ve Ey-
yûbîler’in ilk dönemi hakkýnda baþvurul-
masý gereken önemli bir kaynaktýr.

TârîÅu medîneti Dýmaþš’a dair pek çok
zeyil kaleme alýnmýþtýr. Bunlar arasýnda
müellifin oðlu Kasým’ýn yazdýðý, ancak ta-
mamlayamadýðý zeyil, Sadreddin el-Bekrî,
Ýbnü’l-Hâcib ve Alemüddin el-Birzâlî’nin ze-
yilleri sayýlabilir. Bazý araþtýrmacýlar Ýbnü’l-
Kalânisî’nin ¬eylü TârîÅi Dýmaþš’ýnýn bu
eserin zeyli olduðunu ileri sürerse de bu
doðru deðildir. Ýbn Asâkir eserinde Ýbnü’l-
Kalânisî’nin TârîÅ’inden bahsettiði halde
onun kendi eserine bir zeyil yazdýðýna dair
bilgi vermez. Eseri birçok tarihçi münte-
ka, müntehap, muhtasar, tehzib, ta‘lik vb.
adlarla ihtisar etmiþtir. Bunlar arasýnda
oðlu Kasým’ýn yazdýðý MünteÅabât, Ke-
rem b. Abdülvâhid es-Seffâr’ýn el-Münte-
Åab, Ebû Þâme’nin biri on beþ, diðeri beþ
ciltlik MuÅta½aru TârîÅi Dýmaþš’larý, Ah-
med b. Abdüddâim el-Makdisî’nin Fâki-
hetü’l-mecâlis ve fükâhetü’l-mücâlis
adýyla yaptýðý münteka, Ýbn Manzûr’un
MuÅta½aru TârîÅi Dýmaþš’ý, Zehebî’nin
MuÅta½ar’ý, Takýyyüddin Ýbn Kadî Þühbe’-
nin Müntešå ve TelÅî½’i, Ýbn Hacer el-
Askalânî’nin Ta£lîš’i, Bedreddin el-Aynî’-
nin MuÅta½ar’ý, Süyûtî’nin Tu¼fetü’×-×â-
kir el-Müntešå min TârîÅi Ýbn £Asâkir’i,
Ýsmâil b. Muhammed el-Cerrâh’ýn el-£Ýš-
dü’l-fâÅir bi-TârîÅi Ýbn £Asâkir’i, Ebü’l-
Ferec el-Hatîb’in MuÅta½ar’ý, Abdülkadir
Bedrân ve Ahmed Ubeyd’in Teh×îbü Tâ-

rîÅi Dýmaþš el-Kebîr’i zikredilebilir (ze-
yil ve muhtasarlarýn yazma nüshalarý için
bk. TârîÅu medîneti Dýmaþš, neþredenin
giriþi, I, 37-38).

TârîÅu medîneti Dýmaþš’ýn baþta Ýs-
tanbul, Dýmaþk, Kahire ve Merakeþ olmak
üzere birçok kütüphanede yazma nüsha-
larý mevcuttur (TârîÅu medîneti Dýmaþš,
neþredenin giriþi, I, 44-46; Müneccid, Mu£-
cemü’l-müßerriÅîne’d-Dýmaþšýyyîn, s. 38-
51). Eserin önce çeþitli bölümleri, daha son-
ra tamamý neþredilmiþtir. Dýmaþk’taki Mec-
mau’l-lugati’l-Arabiyye (el-Mecmau’l-ilmiyyü’l-
Arabî) kitabýn tamamýný yayýmlamayý plan-
lamýþ ve önemli bir kýsmýný birçok araþtýr-
macýnýn katýlýmýyla neþretmiþtir (I-II, nþr.
Selâhaddin el-Müneccid, 1951-1954; III, nþr.
Þükrî Faysal – Sekîne eþ-Þehâbî – Mutâ‘ et-
Tarâbîþî, 1981; V, nþr. Þükrî Faysal – Riyâd
Abdülhamîd Murâd – Rûhiyye en-Nehhâs,
1982; VII, nþr. Abdülganî ed-Dakr – Mutâ‘ et-
Tarâbîþî, 1984; X, nþr. M. Ahmed Dehman,
1963; XXI, nþr. Þükrî Faysal, 1977; XXXII,
nþr. Þükrî Faysal – Rûhiyye en-Nehhâs –
Riyâd Abdülhamîd Murâd, 1982; XXXIII,
nþr. Þükrî Faysal – Sekîne eþ-Þehâbî – Mu-
tâ‘ et-Tarâbîþî, 1981; XXXIV, nþr. Mutâ‘ et-
Tarâbîþî, 1984; XXXV-XXXVI, nþr. Sekîne
eþ-Þehâbî, 1997; XXXVII, nþr. Sekîne eþ-
Þehâbî, 1994; XXXVIII, nþr. Sekîne eþ-Þe-
hâbî, 1987; XXXIX, nþr. Sekîne eþ-Þehâbî,
1986; XL, nþr. Sekîne eþ-Þehâbî, 1987; XLI,
nþr. Sekîne eþ-Þehâbî, 1991; XLII, nþr. Se-
kîne eþ-Þehâbî, 1992; XLIII, nþr. Sekîne eþ-
Þehâbî, 1993; XLIV, nþr. Sekîne eþ-Þehâ-
bî, 1995; XLV, nþr. Sekîne eþ-Þehâbî, 1996;
XLVI [Osman b. Affân], nþr. Sekîne eþ-Þe-
hâbî, 1984; XLVII, nþr. Sekîne eþ-Þehâbî,
1997; LII-LIII [Ömer b. Hattâb], nþr. Sekî-
ne eþ-Þehâbî, 1994; LIV, nþr. Sekîne eþ-
Þehâbî, 1996; es-Sîretü’n-nebeviyye, nþr.
Neþât Gazzâvî, I-II, 1984-1991; Terâcimü’n-
nisâß, nþr. Sekîne eþ-Þehâbî, 1982). Ayrýca
Dýmaþk Zâhiriyye Kütüphanesi nüshalarý
ile Kahire, Merakeþ ve Ýstanbul kütüpha-
nelerindeki nüshalar karþýlaþtýrýlmýþ ve ek-
sik kýsýmlar tamamlanarak eserin týpký-
basýmý yapýlmýþtýr (I-XIX, Amman 1407/
1987). Muhibbüddin Ebû Saîd Ömer b.
Garâme el-Amrevî, kitabýn tamamýný son
altý cildi fihrist ve indeks olmak üzere sek-
sen cilt halinde yayýmlamýþtýr (Beyrut 1415-
1421/1995-2001; bu neþrin XXXI-XXXV. cilt-
leri Ali Þîrî tarafýndan hazýrlanmýþtýr, Bey-
rut 1416/1996). Dýmaþk’ýn coðrafî konu-
muyla ilgili bölümü Nikita Elisséef La
description de Damas d’Ibn £Asåkir
adýyla Fransýzca’ya tercüme etmiþ (Damas
1959), James F. Lindsay TârîÅu medîne-

Hibetullah Ýbnü’l-Ekfânî zikredilebilir. Bu
arada hocalarýndan on altýsý kendisine ya-
zýlý olarak bilgi vermiþtir. Ayrýca bir kýsmý
günümüze ulaþmayan kaynaklardan fay-
dalandýðý anlaþýlmaktadýr. Bunlar arasýn-
da Kitâbü AÅbâri’l-Ka£be, Ýþtišåšu es-
mâßi’l-büldân, TârîÅu fet¼i Dýmaþš, Ki-
tâbü’½-Øavâßif, Kitâbü Fe²âßili’l-Fürs,
Fe²âßilü’þ-Þâm ve Dýmaþš, TârîÅu Dâr-
yâ sayýlabilir. Suriye ve Dýmaþk’a dair bil-
gi veren Vâkýdî, Ýbn Sa‘d, Ýbn Mâce, Belâ-
zürî ve Buhârî gibi ilk dönem Ýslâm tarih-
çisi ve muhaddislerinin eserlerinden de ya-
rarlanmýþtýr.

Ýbn Asâkir güzel bir eser ortaya koyabil-
mek için büyük gayret sarfettiðini belirt-
miþ ve muhtemel hatalarýnýn mâzur gö-
rülmesini talep etmiþtir. Bu kadar zengin
ve geniþ mâlûmatý eserinde toplayabilme-
si onun kabiliyetini ve ilmî derecesini gös-
termekte, meselâ nahiv âlimlerinden bah-
sederken iyi bir nahivci, þairlerden söz
ederken iyi bir þair olduðu görülmektedir.
Ýbn Asâkir’in eserinde yer alan bir kýsým
mâlûmatý baþka hiçbir kaynakta bulmak
mümkün deðildir. Günümüze ulaþmayan
bazý eserlere dair onun naklettiði metinler
sayesinde bilgi edinilmektedir. Ýbn Asâkir,
Hatîb el-Baðdâdî’nin TârîÅu Ba³dâd’ýný
örnek almakla beraber alfabetik sýra, zen-
gin mâlûmat, topografik bilgi vb. konu-

TÂRÎHU MEDÎNETÝ DIMAÞK

TârîÅu medîneti Dýmaþš’ýn ilk sayfasý (Cambridge Üniver-
sitesi Ktp., nr. 184-5)
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Temmuz 915) tarihine kadarki olaylarý anla-
týr. Taberî, mukaddimede tarihi “belirli bir
zamanda ve belirli bir mekândaki insan
fiillerini ele alan ilim dalý” þeklinde tarif
eder. Ardýndan haberleri bize ulaþan pey-
gamberlerin, hükümdarlarýn ve halifelerin
tarihini, iktidar günlerindeki olaylarý kýsa-
ca yazacaðýný söyleyerek kitabýnýn konusu-
nu belirler. Müellif, hayatlarýna dair bilgi
verdiði kiþiler hakkýnda ulaþabildiði haber-
leri yazmakla yetinmekte, bunlarla ilgili
herhangi bir deðerlendirme yapmamakta-
dýr. Ayný þekilde naklettiði rivayetlerin doð-
ruluðu üzerinde fikir belirtmeksizin sorum-
luluðu haberleri nakledenlere, bunlarýn ka-
bul edilip edilmemesiyle ilgili kararý da oku-
yucuya býrakmaktadýr. Böylece Taberî, tef-
sirinin aksine TârîÅu’l-ümem’de -çok is-
tisnaî durumlar hariç- kendi görüþ ve dü-
þüncelerine hemen hiç yer vermemiþtir.
Ancak naklettiði haberlerin isnad zinciri-
ne dikkat etmiþ ve bu yönüyle temayüz et-
miþtir.

Mukaddimeden sonra Hz. Âdem’le ese-
rine baþlayan Taberî, Tevrat’taki sýraya gö-
re nebî ve resullerin hayatlarýyla dönem-
lerindeki olaylarý anlatýr ve haklarýndaki
Kur’an âyetlerini tefsir eder. Peygamber-
lerin çaðdaþlarý olan hükümdarlar, Ýsrâilo-
ðullarý, Hz. Îsâ’dan sonraki Romalýlar, on-
larýn Suriye’deki yönetimleri, bilhassa Fars
hükümdarlarý ve Araplar’la münasebetle-
ri, Yemen ve Irak’taki siyasî ve askerî fa-
aliyetleri üzerinde durur. Kâbe’nin Hz. Ýb-
râhim ve oðlu Ýsmâil tarafýndan inþasý gi-
bi hakkýnda çok zengin malzeme bulunan
konulara geniþçe yer verir (TârîÅ, I, 251-
271). Taberî bu bölümü kaleme alýrken
Ýbn Abbas’tan, bir kýsmý yahudi asýllý Ab-
dullah b. Selâm, Vehb b. Münebbih ve
Kâ‘b el-Ahbâr gibi sahâbî ve tâbiîlerden,
Tevrat, Talmut ve Ýncil tercümelerinden,
Ýsrâiliyat’tan, halk arasýnda yaygýn bazý ef-
sanevî haberlerden ve özellikle Ýbn Ýshak’-
tan yararlanmýþtýr. Fars tarihini yazarken
Ýbnü’s-Sâib el-Kelbî ile oðlu Hiþâm b. Mu-
hammed el-Kelbî’nin eserleri yanýnda Peh-
levîce’den Arapça’ya çevrilen kitaplardan
ve bilhassa Ýbnü’l-Mukaffa‘ýn eserlerinden
faydalanmýþtýr. Roma ve Bizans impara-
torluklarý ile Selevkoslar hakkýnda Suriye
hýristiyanlarýnýn tercüme ettiði eserleri
esas almýþtýr. Taberî, Câhiliye devri Arap
tarihini ve özellikle eyyâmü’l-Arab’la ilgili
olaylarý kaleme alýrken Ubeyd b. Þeriyye,
Asmaî, Þa‘bî, Hiþâm b. Muhammed el-Kel-
bî, Heysem b. Adî ve Ýbn Ýshak’tan, Ye-
men tarihi için Vehb b. Münebbih ve Mu-
hammed b. Kâ‘b el-Kurazî’nin eserlerin-
den yararlanmýþtýr. Bizans’ýn Suriye ve Fi-

listin’deki Gassânîler’le, Sâsânîler’in Irak’-
taki Hîre emîrleri ve Yemen’deki hâkimi-
yetleri dolayýsýyla Himyerîler’le münase-
betlerini Arap tarihini yakýndan ilgilendir-
diði için daha geniþ biçimde ele almýþtýr.

Taberî, Resûlullah’ýn hayatýný anlatma-
ya onun doðumuyla baþlar (a.g.e., II, 155-
166); dedesi Abdülmuttalib’den büyük ced-
di Adnân’a kadar giden þeceresinde yer
alan kiþilerin neseplerine ve hayatlarýna
dair bilgi verir (a.g.e., II, 239 vd.). Hicrete
kadar meydana gelen olaylarý konularýna
göre sýralayan müellif, 1-302 (622-915) yýl-
larý arasýný ise kendisinden önce Heysem
b. Adî ve Halîfe b. Hayyât’ýn yaptýðý gibi
hicretin her yýlýna ait olaylarý ayrý baþlýklar
altýnda kaleme almýþtýr. Her yýlýn sonun-
da o yýl vefat eden meþhur kiþilerin adýný
kaydeder; ilim adamlarýnýn, kumandanla-
rýn, bazý ünlü kiþilerin ve bilhassa halifele-
rin hayatý hakkýnda geniþçe bilgiler verir;
valileri, kadýlarý, zaman zaman bazý üst
bürokratlarý ve o yýlýn emîr-i haccýný zikre-
der. Taberî, TârîÅu’l-ümem’in siyer kýs-
mýnda öncelikle Ýbn Ýshak’ýn eserinden ya-
rarlanmýþ, Urve b. Zübeyr, Þürahbîl b. Sa‘d,
Âsým b. Ömer b. Katâde, Zührî ve Ýbn Sa‘d
gibi müelliflerin kitaplarýndan istifade et-
miþtir. Hulefâ-yi Râþidîn dönemi geliþme-
leri arasýnda ridde olaylarý ve fütuhata dair
haberlerde Seyf b. Ömer’in rivayetlerine
aðýrlýk vermiþ, Vâkýdî, Medâinî ve Hiþâm
b. Muhammed el-Kelbî’nin eserlerinden ik-
tibaslarda bulunmuþtur. Cemel ve Sýffîn
olaylarý ve Emevîler hakkýnda Ebû Mihnef
ile Avâne b. Hakem’e, özellikle Ýbn Ýshak’ýn
yalnýzca Hz. Peygamber’in siyerine inhisar
etmeyen megazî kýsmýna ve yine ona nis-
bet edilen TârîÅu’l-Åulefâß adlý eserle Vâ-
kýdî, Ýbn Þebbe ve Hiþâm b. Muhammed
el-Kelbî’nin rivayetlerine baþvurmuþtur.
Emevîler’in sonu ve Abbâsîler’in kurulu-
þuyla ilgili konularda Ýbn Ebû Hayseme,
Medâinî, Ömer b. Râþid, Heysem b. Adî ve
diðer tarihçilerin kitaplarýndan faydalan-
mýþtýr. Taberî çaðdaþý olan Ýbn Kuteybe,
Belâzürî, Ya‘kubî ve Dîneverî gibi tarihçi-
lerin rivayetlerine eserinde hiç yer verme-
miþtir. Kitapta bazý resmî belgelere, bun-
lar arasýnda muahede ve ahidnâme me-
tinlerine, resmî yazýþmalara, siyasî ve ilmî
muhtevalý mektuplara, hutbelere, karþý-
lýklý konuþmalara, bazý münazaralara ve
þiirlere rastlanmaktadýr (Taberî tarihinin
kaynaklarý, senedleri ve özellikle Ýbn Ab-
bas ekolüyle Ýbn Ýshak kaynaklý haberle-
rin önemi için bk. Cevâd Ali, I [1950], s.
200 vd.).

Ýbn Miskeveyh, Ebü’l-Ferec Ýbnü’l-Cev-
zî, Ýzzeddin Ýbnü’l-Esîr, Ebü’l-Fidâ Ýbn Ke-

ti Dýmaþš ile ilgili bir doktora tezi hazýr-
lamýþtýr (Professors, Prophets, and Politi-
cians £Al¢ Ibn £Asåkir’s Tår¢kh Mad¢nat Dý-
mashq, 1994, Ph. D., University of Wiscon-
sin-Madison).
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umumi tarihe dair eseri.
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TârîÅu’r-rusül ve’l-mülûk, TârîÅu’r-
rusül ve’l-enbiyâß ve’l-mülûk ve’l-Åu-
lefâß, AÅbârü’r-rusül ve’l-mülûk, Târî-
Åu’¹-ªaberî adlarýyla da bilinir. Müellif, tef-
sirini tamamladýðý 290 (903) yýlýnda yaz-
maya baþlayýp 303 (915-16) yýlýnda bitir-
diði, kendisine “ebü’l-müerrihîn, þeyhü’l-
müerrihîn” unvanlarýný kazandýran eserin-
de yaratýlýþtan itibaren 22 Zilhicce 302 (8


