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TÂRÎHU MEDÎNETÝ DIMAÞK

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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Muhammed b. Cerîr et-Taberî’nin
(ö. 310/923)

umumi tarihe dair eseri.
˜ ™

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
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rencilerinden Ebû Muhammed Abdullah
b. Ahmed el-Ferganî’nin el-Müzeyyel (Øý-
latü’t-târîÅ) ve Sâbit b. Sinân es-Sâbî’nin
Kitâbü’t-TârîÅ adlý zeyilleri günümüze ka-
dar gelmemiþtir. Yukarýda iþaret edilen
müelliflerin dýþýnda Ýbnü’n-Nedîm, eserin
muhtasarýný yapan dört kiþinin daha adýný
vermektedir (el-Fihrist, s. 341; diðer muh-
tasarlar için de bk. Sezgin, I/2, s. 165). Bun-
lardan Þimþâtî’nin eseri ayný zamanda bir
zeyildir (bk. ÞÝMÞÂTÎ).

Geniþ ve zengin bir tarih malzemesini
ihtiva eden TârîÅu’l-ümem, gerek hicre-
tin ilk üç asrýndaki tarih ve siyer âlimleri-
nin zamanýmýza ulaþmayan kitaplarý ge-
rekse daha sonraki tarih çalýþmalarý için
çok deðerli bir kaynak niteliðindedir. Igna-
zio Guidi, TârîÅu’l-ümem’in iki ciltlik kýs-
mî bir neþrini yapmýþtýr (Leiden 1882-1886).
Eserin tamamýnýn ilk bilimsel neþrini Mic-
hael Jan de Goeje baþkanlýðýndaki bir þar-
kiyatçýlar heyeti, çeþitli kütüphanelerden
toplanan yazmalarý esas alarak Latince
geniþ bir mukaddimeyle birlikte baþlan-
gýçtan Hulefâ-yi Râþidîn dönemi sonuna
kadarki dönemi I (altý cilt), Emevîler dö-
nemi II (üç cilt) ve Abbâsîler dönemi III
(dört cilt) olmak üzere üç seri üzerinden,
bazý terimler için lugatçe, indeks ve zeyil-
lerle beraber on beþ cilt halinde yayýmla-

mýþtýr (Leiden 1879-1901). Bu neþrin Lei-
den ve Beyrut’ta ofset baskýlarý yanýnda
yine ayný metni esas alan biri on üç, diðeri
sekiz ciltlik iki ayrý baskýsý daha gerçekleþ-
tirilmiþtir (Kahire 1928, 1939). Mýsýrlý Mu-
hammed Ebü’l-Fazl Ýbrâhim, bulduðu ba-
zý yeni yazmalardan faydalanarak TârîÅu’l-
ümem’i zeyilleriyle birlikte yeniden neþ-
retmiþ (I-XI, Kahire 1960-1970), bunun da-
ha sonra birçok ofset baskýsý yapýlmýþtýr.
TârîÅu’l-ümem Muhammed b. Tâhir el-
Berzencî tarafýndan da rivayetler deðer-
lendirilip sahih ve zayýf olanlar ayrý ciltler-
de olmak üzere yayýmlanmýþtýr (Øa¼î¼u
ve ¿a£îfü TârîÅi’¹-ªaberî, I-XIII, Dýmaþk-Bey-
rut 1428/2007).

Eserin þöhreti kýsa zamanda yayýlmýþtýr.
Bunun en önemli delillerinden biri, müel-
lifin ölümünden yaklaþýk kýrk yýl sonra 352’-
de (963) Sâmânî Emîri I. Mansûr b. Nûh
adýna veziri Ebû Ali Bel‘amî’nin eseri Fars-
ça’ya çevirmiþ olmasýdýr. Bel‘amî, tercü-
me sýrasýnda senedleri çýkarýp eseri bü-
yük ölçüde kýsalttýðý gibi Ýran tarihiyle il-
gili bazý bilgileri kitaba eklemiþtir. Bu Fars-
ça metin, Hýzýr b. Hýzýr el-Âmidî tarafýn-
dan 935-937 (1528-1530) yýllarýnda Arap-
ça’ya tercüme edilmiþ, ayrýca TârîÅu’l-
ümem’in aslý basýlmadan bazý þarkiyatçý-
lar tarafýndan kullanýlmýþ, M. H. Zotenberg
eseri Fransýzca’ya çevirmiþtir (I-IV, Paris
1867-1874; Arapça tercümenin mütercim
hattýyla olan yazmasý için bk. Sezgin, I/2,
s. 165). Bel‘amî’nin Taberî tarihi tercüme-
sini 710’da (1310) Hüsâmeddin Çelebi,
881’de (1477) Hüseyin b. Sultan Ahmed
Batý Türkçesi’ne, Vâhidî-yi Belhî 928’de
(1522) Doðu Türkçesi’ne tercüme etmiþtir.
Mevlânâ Mehmed Ýzmîrî’nin beþ ciltlik ter-
cümesi yayýmlanmýþtýr (Kahire 1260, 1275).
Öte yandan Ýstanbul’da Taberî tarihinin
Türkçe bir çevirisi Târîh-i Taberî-i Kebîr
Tercümesi adýyla üç ve beþ cilt halinde
neþredilmiþ (1260, 1288, 1290, 1292, 1327-
1328; bu tercüme Latin harfleriyle de ba-
sýlmýþtýr, I-III, Konya 1980-1982, III, Ýstan-
bul 1983; Tarih-i Taberî [haz. M. Faruk Gür-
tunca], I-IV, Ýstanbul 2003, 2007), ancak
birbirinin ayný olan bu tercümelerin kimin
tarafýndan gerçekleþtirildiði belirtilmemiþ-
tir. Matrakçý Nasuh’un, Kanûnî Sultan Sü-
leyman devrinde Mecmau’t-tevârîh adýy-
la yazdýðý Osmanlý tarihinin baþýna Târî-
Åu’l-ümem’den yaptýðý tercümeyi koydu-
ðu tesbit edilmiþtir. Fakat Hüseyin G. Yur-
daydýn’ýn Matrakçý Nasuh’a aidiyetini be-
lirlediði ve onun zeyilleriyle yeni bir hüvi-
yet kazandýðýný söylediði yazma nüshalar
Taberî’nin Arapça aslýyla henüz karþýlaþtý-

sîr ve Ýbn Haldûn gibi pek çok tarihçi eser-
lerinde TârîÅu’l-ümem’i esas almýþ ve ço-
ðu kere onu özetlemiþtir. Meselâ en gü-
venilir tarihçilerden sayýlan Ýbnü’l-Esîr, el-
Kâmil’in Taberî’nin kitabýnýn sonuna ka-
dar gelen bölümünü bu eserdeki sened-
leri ve zayýf bulduðu rivayetleri çýkarmak,
gerekli gördüðü yerlerde açýklama yap-
mak ve onun yazmadýðý olaylarý baþka kay-
naklardan eklemek suretiyle kaleme almýþ-
týr. Ýslâm dünyasýnda içerik ve metot baký-
mýndan büyük ilgi gören TârîÅu’l-ümem’e
birçok tekmile ve zeyil yazýlmýþ, muhta-
sarlarý yapýlmýþtýr. Eserin ilk zeyli bizzat
müellif tarafýndan kaleme alýnmýþ ve bu
zeylin günümüze kadar gelen kýsmý el-
MünteÅab min ¬eyli’l-mü×eyyel adýy-
la yayýmlanmýþtýr (Taberî, XI, 491-687).
TârîÅu’l-ümem’in zamanýmýza intikal
eden en önemli iki zeylinden biri ayný za-
manda eseri ihtisar eden Arîb b. Sa‘d
el-Kurtubî’nin 291-320 (904-932) yýllarý
arasýndaki olaylarý içeren Øýlatü TârîÅi’¹-
ªaberî adlý eseridir (a.g.e., XI, 9-184). Di-
ðer zeyil ise 487 (1094) yýlýna kadarki olay-
larý kapsayan Muhammed b. Abdülmelik
el-Hemedânî’nin Tekmiletü TârîÅi’¹-ªa-
berî’sidir (a.g.e., XI, 187-489; diðer zeyil-
ler için bk. a.g.e., neþredenin giriþi, I, 26-
27; Sezgin, I/2, s. 164-165). Taberî’nin öð-
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Târîh-i Taberî Tercümesi’nin ilk ve son sayfalarý (Süleymaniye Ktp., Yazma Baðýþlar, nr. 3810)
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TARÝK
( Q�)À
א )

Kýraat ilminde bir okunuþa
onu râviden alan kimseye nisbetle 

verilen ad;
bu ilimde yedili, onlu 

ve on dörtlü sistemlerin her biri;
kýraat öðretiminde belli eserlerin

sistemi ya da belli ülke
ve þehirlerde benimsenen metodu

(bk. KIRAAT).
˜ ™

– —
TARÎK
( Q�)* )

XIX. yüzyýlýn sonlarý ile
XX. yüzyýlýn baþlarýnda yayýmlanan

bazý gazetelerin ortak adý.
˜ ™

Tarîk ismi biri diðerinin devamý olma-
yan birkaç gazete için kullanýlmýþtýr. Ýlki Fi-
lip Efendi tarafýndan büyük boy dört say-
fa olarak, “Yevmî Osmanlý gazetesidir” iba-

resiyle 7 Mart 1884 tarihinden itibaren cu-
ma günleri Ýstanbul’da yayýmlanmýþtýr. Ga-
zetenin on beþ yýlý aþan bir süre varlýðýný
koruduðu bilinmektedir. En düzenli kolek-
siyona sahip Hakký Tarýk Us Kütüphane-
si’ndeki son sayýsý 5076 numaralýdýr (13 Þu-
bat 1315 r. / 25 Þubat 1900). Yayýn ilkeleri
ilmî, edebî, toplumun yararýna olan yazý
ve makaleleri yayýmlamak, garaz ve þah-
siyattan uzak her konuya ve deðerlendir-
meye sayfalarýný açýk bulundurmak þeklin-
de belirlenmiþtir. Dönemin diðer bazý ya-
yýn organlarý gibi Osmanlý ülkesine ve dýþ
ülkelere ait haberlerle birlikte yorumlara,
ayrýca resimlere ve resimli ilânlara yer ve-
rilmiþtir. Önemli bölüm baþlýklarý “Ýcmâl-i
Ahvâl, Tevcîhat, Telgraf Havadisi, Ýlân ve
Resmî Ýlân, Musâhabe-i Edebiyye, Musâ-
habe-i Fenniyye, Mütenevvia” þeklindedir.
Baþmuharrirliðini bir süre Kemalpaþazâde
(Lastik) Said Bey, uzunca bir süre de Selâ-
nikli Tevfik üstlenmiþ, son yýllarýnda bazý
Servet-i Fünûncular’ýn yazýlarý gazetede
yer almýþtýr. Hüseyin Cahit (Yalçýn) gazete-

rýlmadýðýndan Bel‘amî tercümesiyle ilgisi
bilinmemektedir (Matrakçý Nasûh, s. 21-
48; ayrýca bk. DÝA, XXVIII, 143-145). Taberî
tarihinin asýl metninin Zakir Kadiri Ugan
ve Ahmet Temir tarafýndan yapýlan Türk-
çe tercümesi Türk Tarih Kurumu Kütüp-
hanesi’nde bulunmaktadýr. Eserin baþtan
22 (643) yýlýna kadarki hadiselere dair olan
kýsmý Maarif Vekâleti Þark-Ýslâm Klasikleri
Serisi’nde Milletler ve Hükümdarlar Ta-
rihi adýyla dört seri üzerinden yedi cilt ha-
linde (I [üç cilt], II [iki cilt], III [bir cilt], IV
[bir cilt]) neþredilmiþ (Ýstanbul 1954-1958),
daha sonraki yýllarda da birkaç defa basýl-
mýþtýr. Son dönemde Amerika’da birden
fazla mütercim tarafýndan The History
of al-ªabar¢ adýyla Ýngilizce’ye çevrilen
TârîÅu’l-ümem Franz Rosenthal’in yaz-
dýðý geniþ bir giriþle beraber yayýmlanmýþ-
týr (I-XXXVIII, Albany State University of
New York 1985-1999). TârîÅu’l-ümem
ve’l-mülûk ile müellifini çeþitli yönlerden
ele alan birçok çalýþma bulunmaktadýr (bk.
TABERÎ, Muhammed b. Cerîr [Literatür]).
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Bir hadisi rivayet eden kimselerin
adlarýnýn tarihî sýrayla

kaydedildiði bölüm, sened
(bk. ÝSNAD).˜ ™

Tarîk’in Filip Efendi yönetiminde çýkan 93. sayýsýnýn baþlýðý ile ayný adla Muslihuddin Âdil’in çýkardýðý gazetenin ilk sayfasýn-

dan bir detay


