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Toplumlarýn baþýndan geçen olaylarý
zaman ve yer göstererek anlatan,

bunlarýn sebep ve sonuçlarýný,
birbirleriyle olan iliþkilerini ele alan 

bilim dalý ve bu dalda yazýlan eserlerin
ortak adý.

˜ ™

Sâmî dillerinden Akkadca’da, Sâbiî dilin-
de, Habeþçe’de ve Ýbrânîce’de “kamer, þehr
(ay), zaman” veya “ayý görmek” anlamla-
rýndaki yareah / yerah kelimesinden Arap-
ça’ya erreha / verraha þeklinde geçen fiil-
den türeyen târîh (te’rîh) “aya göre vakit
tayin etmek, bir olayýn meydana geldiði
günü ve yýlý, bunlarýn rakamla yazýlýþýný, bir
þeyin oluþ zamanýný ve olaylar dizisini tes-
bit etmek” gibi çok geniþ mânalara gel-
mektedir. Sâmî kavimlerinin takvimleri hep
aya göre düzenlenmiþtir. Hz. Ömer’in hic-
reti takvim baþlangýcý saymasýyla birlikte
(16/637) Hicaz Arapçasý’na giren tarih, Avâ-
ne b. Hakem’in (ö. 147/764 [?]) eserine Ki-
tâbü’t-TârîÅ adýný vermesinden itibaren
yaygýn biçimde kullanýlmaya baþlanmýþtýr.
Kur’ân-ý Kerîm’de ve hadislerde yer alma-
yan tarih kelimesi, Yemen’de Kahtânî Arap-
larý’nca Ýslâm öncesi dönemde kullanýlan
bazý tabletlerde tesbit edilmiþ, Kuzey Arap-
çasý’na Hz. Peygamber döneminden son-
ra buradan girmiþ (Rosenthal, s. 22-23),
Farsça ve Türkçe’ye Arapça’dan geçmiþ-
tir. Bugün Arapça’da te’rîh “tarih yazýcýlý-
ðý” anlamýnda kullanýlmaktadýr. Batý dille-
rindeki karþýlýðý Yunanca istoriadan türe-
tilen historia, histoire, historydir. Câhili-
ye devrinde Araplar’ýn “eyyâmü’l-Arab” di-
ye adlandýrýlan tarihleriyle ilgili rivayetle-
rin ensâb ve þiirden ayrýlmadýðý, þiirlerle
birlikte ezberlenerek nakledilen bu haber-
lerin bazýlarýnýn kabile divanlarýnda yazýlý
þekilde muhafaza edildiði ve altmýþ kada-

rýnýn Ýslâmî döneme kadar ulaþtýðý, bazý
ensâb âlimlerinin Câhiliye dönemi Arap ka-
bilelerinin ensâb ve tarihini yazarken bu
divanlara baþvurduðu bilinmektedir. Des-
tan yönü aðýr basan ve ahbârü’l-Arab da
denilen bu bilgiler yanýnda Araplar’ýn ti-
carî münasebette bulunduklarý Doðu Ro-
ma (Bizans), Mýsýr, Ýran ve Habeþistan ya-
nýnda Kuzey ve Güney Arabistan’daki emir-
likler, Medine, Hayber çevresindeki yahu-
dilerle yarýmadanýn çeþitli yerlerinde yaþa-
yan hýristiyanlarýn menkýbevî tarihlerine
dair bilgilere vâkýf olduklarý anlaþýlmakta-
dýr. Câhiliye Araplarý’ndaki bu menkýbevî
tarih anlayýþý, Ýslâmî dönemde Kur’ân-ý
Kerîm’in tesiriyle gerçek anlamda tarihî
vasfý ön plana geçmek suretiyle nitelik de-
ðiþtirmiþ ve yeni bir tarih yazýcýlýðý ortaya
çýkmýþtýr. Ancak bu devirde de ahbâr teri-
minin kullanýlmasýna devam edilmiþtir (bk.
AHBÂR).

Kur’ân-ý Kerîm kâinatýn ve insanýn ya-
ratýlýþýna, geçmiþe, yaþanýlan zamana ve
geleceðe (âhiret) dikkat çekmek, peygam-
berlerle insan hayatýnýn çeþitli yönlerine
yer vermek, eski kavimlerin davranýþlarý-
nýn iyilerinden örnek, kötülerinden ibret
alýnmasýný tavsiye etmek, peygamberle-
rin birbirinin ardý sýra gönderilmesini vur-
gulayýp risâletin tek olduðunu bildiren ev-
rensel bir anlayýþ getirmek suretiyle müs-
lümanlarýn tarihe duyduklarý ilgiyi besle-
miþtir. Kur’an’a göre tarih insanoðlunun
ve âlemin tarihidir, çünkü Allah âlemlerin
rabbidir. Ýnsan yeryüzünde Allah’ýn halife-
sidir; ona düþen vazife sünnetullaha uy-
gun bir cemiyet ve medeniyet oluþturmak
suretiyle yeryüzünü imar etmek ve kendi-
ni tanýmaktýr. Muhammed Ýkbal, Kur’an’a
göre insan bilgisinin üç kaynaðýndan biri-
nin beþer tarihi olduðunu söyler (diðerleri
bâtýnî müþahede ve tecrübe ile tabiat âlemidir).
Ona göre Kur’an’ýn en esaslý beyanlarýn-
dan biri, fertlerin ve milletlerin kötü amel-
lerinin karþýlýðýný bu dünyada göreceðine
iþaret etmesidir. Bu hükmü pekiþtirmek
amacýyla Kur’ân-ý Kerîm’in sürekli tarih-
ten misaller getirdiðini ve insanlarý beþer
türünün mâzide ve haldeki hayat tecrü-
beleri üzerinde düþünmeye davet ettiðini
belirtir (Ýslâm’da Dinî Tefekkürün Yeniden
Teþekkülü, s. 144-146, 157). Tarihî malze-
menin insaný terbiye etmek ve ona sünne-
tullahý öðretmek maksadýyla kullanýldýðý
Kur’an’da tarih karþýlýðýnda “Allah’ýn gün-
leri” (Ýbrâhîm 14/5; el-Câsiye 45/14) “ka-
sas”, “nebe’” ve çoðulu “enbâ’”, “haber” ve
“ahbâr”, tarihî olay için “hadîs” kelimeleri
kullanýlmýþtýr (M. F. Abdülbâký, el-Mu£cem,
“kss”, “nb,e”, “hdþ”, “pbr” md.leri). Kur-

fik’in Mufassal Kåmûs-ý Felsefe’sinin de
önemli bir kaynaðý olmuþtur.

et-Ta£rîfât’ýn Türkiye kütüphanelerinde
mevcut 160’tan fazla yazma nüshasýndan
baþka (eski tarihli olanlarýnýn bazýlarý için
bk. Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 3203,
Þehid Ali Paþa, nr. 2607; Millet Ktp., Ali
Emîrî Efendi, Arapça, nr. 4170; Burdur Ýl
Halk Ktp., nr. 442) dünyanýn belli baþlý kü-
tüphanelerinde birçok yazmasý bulunmak-
tadýr. Ýlk defa Arapça metni ve Fransýzca
tercümesiyle birlikte Silvestre de Sacy ta-
rafýndan yayýmlanan eser (Paris 1818) da-
ha sonra çeþitli yerlerde neþredilmiþtir (Ýs-
tanbul 1253; nþr. Gustav Leberecht Flügel;
Ýbnü’l-Arabî’nin el-I½¹ýlâ¼âtü’½-½ûfiyye’siy-
le birlikte Leipzig 1261/1845; Kahire 1283;
Saint Petersburg 1897). Bunlarýn ardýndan
tashihli ve tashihsiz birçok baskýsý ile neþ-
ri gerçekleþtirilmiþtir (tashih: M. el-Gamrâ-
vî, Kahire 1321; tashih: Ahmed Sa‘d Ali,
Kahire 1357; nþr. Ýbrâhim el-Ebyârî, Ka-
hire 1403; nþr. Abdurrahman Umeyre, Bey-
rut 1987; nþr. M. Abdülhakîm el-Kadî, Ka-
hire 1411/1991; nþr. M. Abdülmün‘im el-
Hifnî, Kahire 1991). Eseri Umrân Alizâde
(Tebriz 1360 hþ.), Hasan Seyyid Arab ve Sî-
mâ Nurbahþ Farsça’ya (Tahran 1377 hþ.),
Maurice Gloton Fransýzca’ya (Beyrouth
2006) ve Arif Erkan Türkçe’ye (Arapça-
Türkçe Terimler Sözlüðü Kitâbü’t-Ta‘rîfât,
Ýstanbul 1993) çevirmiþtir. Kapalý görülen
bazý terimler Türkçe tercümede dipnotta
açýklanmýþ, bazý eksiklikler tamamlanmýþ-
týr. et-Ta£rîfât’a Muhammed Abdürraûf
el-Münâvî et-Tevš¢f £alâ mühimmâti’t-
te£ârîf adýyla bir zeyil yazmýþtýr (nþr. Mu-
hammed Rýdvân ed-Dâye, Beyrut 1410/
1990). Ayrýca yazarý meçhul Mütemmimâ-
tü Ta£rîfât adlý bir eser mevcuttur (Ýstan-
bul 1275). et-Ta£rîfât üzerine Kemalpa-
þazâde’nin ta‘lîk ve hâþiyelerinin bulundu-
ðu kaydedilir. Tâlib Fâikîzâde Fehmi tak-
ma adýyla Abdurrahman Fehmi et-Ta£rî-
fât’ý bazý ilâvelerle Türkçe’ye çevirmiþ ve
baþ tarafýndan bazý kýsýmlarýný Mecmûa-i
Ebüzziya’nýn deðiþik sayýlarýnda yayým-
lamýþtýr (Ýstanbul 1314-1315). Eserin “el-
Hacarâtü’l-pamsü’l-ilâhiyye” ve “el-Ýnsânü’l-
kâmil” maddelerini Ýsmâil Hakký Bursevî
Risâletü’l-hazarât adýyla þerhetmiþ (Sü-
leymaniye Ktp., Mihriþah Sultan, nr. 189,
vr. 136a-164b), ayrýca Maârif dergisinde
A. Þâkir ve Nüzhet imzalarýyla yirmi sekiz
sayý devam eden “Ta‘rîfât-ý Seyyid” tercü-
mesi yayýmlanmýþtýr (1891-1896). Riyad’-
daki Dârü Tavîk adlý yayýnevi MuÅta½aru
Kitâbi’t-Ta£rîfât adýyla sözlüðün bir ihtisa-
rýný hazýrlatýp neþretmiþtir (Riyad 1415/
1994).
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Medine’de yazýya geçirilen ilk sözleþme ile
þehrin Harem sýnýrlarýna ve develerin ze-
kât miktarýna dair belge, Berâ b. Âzib ve
Ýbn Abbas ile çocuk yaþtaki sahâbîlerden
Sehl b. Ebû Hasme el-Ensârî’nin siyer ve
megazîye dair birer sahîfesi, Hz. Peygam-
ber’in çeþitli kabile ve devlet baþkanlarý-
na yazdýðý Ýslâmiyet’e davet mektuplarý,
kabilelerle yapýlan antlaþmalarýn metin-
leri, bazý kiþi ve kabilelere verilen iktâ ve
ahidnâme gibi belgelerin birer örneðinin
saklanmasýndan anlaþýlacaðý üzere bazý ya-
zýlý belgelerin tarihçilere ulaþtýðý bilinmek-
tedir. Tâbiîn neslinden Urve b. Zübeyr ve
Ýbn Þihâb ez-Zührî’nin bir araya getirdik-
leri sahîfeler tarih yazýcýlýðýnýn doðup ge-
liþmesinde çok önemli rol oynamýþ; Mûsâ
b. Ukbe, Ýbn Ýshak ve Ma‘mer b. Râþid gibi
ilk dönemde siyer ve megazîye dair eser-
ler yazan tarihçilerin ana kaynaklarýný teþ-
kil etmiþtir.

Tarih bilincinin geliþip tarih yazýcýlýðýnýn
gerçekleþmesinde Hz. Ebû Bekir devrin-
de baþlayan, Hz. Ömer ve Hz. Osman dö-
nemlerinde devam eden fetih hareketle-
rinin de büyük etkisi olmuþtur. Tevhid mü-
cadelesinin temsilcileri olarak ümmet bi-
lincine ulaþan müslümanlarýn Ýslâm tari-
hiyle ilgilenmeleri ve gösterdikleri baþa-
rýlarý gelecek nesillere aktarmalarý önem-
li bir amaç haline gelmiþtir. Öte yandan
müslümanlarýn teþrî‘ ve kazâ ihtiyaçlarý
ile idarî ve malî konular, gayri müslimle-
rin durumu, Hz. Peygamber’in sünneti, hi-
lâfet meselesi, büyük savaþlar gibi mese-
lelerde ashabýn icmâý ve ihtilâfýnýn bilin-
mesine gerek vardý. Bunun için de bazý
adýmlar atýlmýþtýr. Hz. Ömer’in hicreti ta-
rih ve takvim baþlangýcý yapmasýnýn bü-
yük etkisi olmuþtur. Câhiliye devrinden be-
ri Araplar kamerî aylarý kullanýyor ve yýlýn
dördü haram ay olmak üzere on iki ay ol-
duðunu biliyordu. Bu husus Kur’an’da da
vurgulanmaktadýr (et-Tevbe 9/36-37). Sa-
bit takvimleri bulunmamakla birlikte Fil
Vak‘asý gibi bazý meþhur olaylarý tarih tes-
biti için kullanýyorlardý. Hilâfetinin üçüncü
yýlýnda Hz. Ali’nin teklifiyle 16 yýlýnýn Rebî-
ülevvel ayýnda (Nisan 637) muharrem ayý-
ný hicrî takvimin ilk ayý kabul eden Hz.
Ömer döneminde ayrýca tarih yazýcýlýðýna
çok önemli bir kaynak vazifesi gören di-
van defterleri tanzim edilmiþtir. Bu def-
terler sayesinde erkekler, kadýnlar, çocuk-
lar ve mevâlîden olan müslümanlar, baþ-
ta ehl-i Bedir olmak üzere Ýslâmiyet’e gi-
riþ önceliklerine ve hizmetlerine göre ka-
yýt altýna alýnmýþ, evvelâ Kureyþ kabilesi-
nin Benî Hâþim kolundan baþlanmasý do-
layýsýyla daha sonra yazýlan bazý tabakat

ve ensâb kitaplarýnýn hem malzemesine
hem planýna esas teþkil etmiþ, ayrýca ye-
ni kurulan þehirlerde ve fethedilen yerler-
de kabilelerin iskânýnda akraba olanlarýn
birbirine yakýn mekânlarda iskânýna yar-
dýmcý olmuþtur. Hz. Ömer’in kendisine ge-
len mektuplarý, antlaþma metinlerini, gön-
derdiði emirnâmeleri ve tayin kararlarýný
bir sandýk içerisinde sakladýðý bilinmekte-
dir. Onun vali ve kumandanlarýndan fet-
hedilen bölge ve ülkelerin arazi durumu,
iklimi ve halkýna dair istediði yazýlý bilgi-
lerle tarihçilerin faydalanacaðý baþka faali-
yetleri de vardýr. Hz. Peygamber’in þahsi-
yetine ve müslümanlarýn tevhid mücade-
sine temas eden þiirlerin toplanmasý için
Kûfe valisine tesbitlerde bulunmasýný em-
retmesi ve yine onun zamanýnda ensarýn
þiirlerinin toplanmasý da tarih yazýcýlýðýn-
da faydalanýlan þiirlerin muhafazasý baký-
mýndan yararlý olmuþtur. Hz. Osman’ýn þe-
hid edilmesiyle baþlayan karýþýklýklar ve fit-
ne hareketleri, iç savaþlar, Hâricîler’in or-
taya çýkmasý, Hz. Ali’nin þehâdeti, Kerbe-
lâ faciasý, imâmet / hilâfet tartýþmalarý,
Emevîler’e karþý birçok ayaklanmanýn mey-
dana gelmesi ve Þuûbiyye hareketleri de
olaylarýn farklý görüþler doðrultusunda ele
alýnmasýna vesile olmuþ, bu olaylarýn tari-
hine dair eserler yazýlmaya baþlanmýþtýr.
Ýlk Emevî halifesi Muâviye b. Ebû Süfyân
ensâb bilgisinin tesbitini istemiþ, Suhâr
b. Abbas el-Abdî ve Daðfel b. Hanzale es-
Sedûsî’nin birikiminden faydalanýlmasýný
emretmiþtir. Ayrýca eski hükümdarlarýn
tarihini öðrenmeye önem vermiþ, bu amaç-
la Yemen tarihiyle ilgili bir eser yazmasý
için Ubeyd (Abîd) b. Þeriyye’yi San‘a’dan
getirtmiþ, kendisinden kadîm Araplar’a,
onlarýn ve diðer kavimlerin meliklerine, çe-
þitli dillerin teþekkülü ile insanlarýn çeþitli
beldelerde birbirinden ayrýlmasýna dair ah-
bârý toplatarak yazdýrmasýný istemiþtir (Ýb-
nü’n-Nedîm, I/2, s. 278, 279-280). Onun
günümüze ulaþan kýsa Yemen tarihi basýl-
mýþtýr (AÅbârü’l-Yemen ve eþ£ârühâ ve en-
sâbühâ, Ýbn Hiþâm, Kitâbü’t-Tîcân ekin-
de, Haydarâbâd 1347). I. Velîd’in, kütüp-
hanesi için Hâlid b. Ebü’l-Heyyâc’ý mushaf
yanýnda ahbâr ve eþ‘ârý istinsah etmek-
le görevlendirmesi (a.g.e., I/1, s. 15), II.
Velîd’in Araplar’ýn ahbâr ve ensâbýný bir
araya getirtmesi, bu çalýþmalarýn daha
sonra Hammâd er-Râviye ve Cennâd’a in-
tikal etmesi tarih yazýcýlýðýnýn geliþmesini
etkilemiþtir (a.g.e., I/2, s. 286). Bu arada
VIII. yüzyýlýn ortalarýndan itibaren kâðýt
imalâtý ve kullanýmýnýn yaygýnlaþmasýnýn
tarihçilik yanýnda diðer ilimlerin geliþme-
sinde ve yazýya geçirilmesinde büyük te-

’ân-ý Kerîm’de kýssalarla çeþitli milletlerin
yaþayýþ ve düþünüþleri, davranýþlarý, ka-
derlerini etkileyen çarpýcý unsurlar vur-
gulanarak onlarýn kaderlerini yönlendiren
unsurlar ibret alýnmasý için bütüncül bir
yaklaþýmla ortaya konmuþtur. Bu husus,
“Andolsun ki onlarýn kýssalarýnda akýl sa-
hipleri için ibret vardýr. Kur’an uydurula-
bilecek bir söz deðildir. Kendinden önce-
kileri tasdik eden, her þeyi ayrý ayrý açýk-
layan, inanan bir toplum için bir yol gös-
terici ve rahmettir” meâlindeki âyetle (Yû-
suf 12/111) ifade edilmiþtir. Yaratýlýþ ga-
yesine uygun hareket eden ve tevhid inan-
cýna baðlý olan insanlarýn doðru yola ulaþ-
malarýný saðlayan kýssalar, herhangi bir ýr-
kýn veya milletin tarihine odaklaþmadýðý
gibi insanlýk tarihini bir bütün halinde ele
alarak müslümanlarýn dünya tarihine yö-
nelmesini saðlamýþtýr. Diðer taraftan Kur-
’ân-ý Kerîm’de bazý sûre ve âyetlerde Mek-
ke þehri, Kâbe, Kureyþ kabilesi ve Câhili-
ye devri Arap toplumunun dinî ve içtimaî
durumu, hayat telakkileri, Hz. Muham-
med’in çocukluðu, peygamber olarak gö-
revlendirilmesi, vahiy alýþý, Mekke döne-
mindeki teblið faaliyetleri, Habeþistan’a
ve Medine’ye hicret, muhacirler ve ensar,
hicret etmeyenler, Mekke’deki münafýklar,
hicret sonrasý faaliyetler, Medine’de müs-
lümanlarýn durumu ve Resûl-i Ekrem’e
gösterdikleri baðlýlýk, Medine devri müna-
fýklarý, bedevîler ve Ehl-i kitap ile müna-
sebetleri, Mekkeli müþriklerle münasebet-
leri, Bedir, Uhud, Hendek gazveleri, Hu-
deybiye Antlaþmasý, Mekke’nin fethi, Hu-
neyn ve Tebük gazveleri gibi konulara yer
verilmek suretiyle Ýslâm dünyasýnda tari-
hin ve tarih yazýcýlýðýnýn, siyer ve megazî
konularýnýn âdeta planý çizilmiþtir. Ayrýca
Kur’an’da Mekkî ve Medenî sûrelerin ay-
rýlmasý tarih bilincinin oluþmasýna ve ge-
liþmesine yardýmcý olmuþ, baþta esbâb-ý
nüzûl olmak üzere geçmiþ peygamber-
lerle kavimlerin daha yakýndan tanýnma-
sý ve ilgili âyetlerin daha iyi anlaþýlmasý ih-
tiyacý müslümanlarý tarih araþtýrmalarýna
sevketmiþtir.

Müslümanlarý tarih yazýcýlýðýna yönelten
baþka geliþmeler de vardýr. Bunlarýn ba-
þýnda Abdullah b. Amr b. Âs’ýn e½-Øa¼îfe-
tü’½-½âdýša’yý hazýrlamasý, Enes b. Mâ-
lik’in topladýðý hadisleri Resûl-i Ekrem’e
tashih ettirmesi, Amr b. Hazm’ýn Hz. Pey-
gamber’in mektuplarýný toplamasý gibi ça-
lýþmalar yanýnda sayýlarý elliyi aþkýn sahâ-
bînin yazýlý ve bir kýsmý þifahî rivayetleri
belli bir kronoloji ve konu bütünlüðü içe-
risinde muhafaza etmesi gelmektedir. Re-
sûlullah dönemini yakýndan ilgilendiren,
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ve þiir gibi bütün ilim dallarýnda yazýlmýþ
metinlerde kullanýldýðýný ispat etmiþtir
(GAS [Ar.], I/1, s. 117-152; I/2, s.3-28). Ha-
dis kitaplarýndaki isnad sistemi siyer ve ta-
rih sahasýndaki eserlerde de yer almakla
birlikte tarihçiler konu bütünlüðünü sað-
lamak, olaylarý sebep-sonuç iliþkileri içeri-
sinde anlatabilmek için zaman zaman se-
nedleri telfik ettikleri veya sadece haberi
aldýklarý râvinin adýný vermekle yetindik-
leri de olmuþtur. Sonradan muhaddislerin
siyer ve tarih âlimlerine yönelttiði önem-
li bir eleþtiri konusu olan bu usul, Urve b.
Zübeyr ve Zührî gibi ayný zamanda meþ-
hur birer muhaddis olan siyer ve tarih ön-
cüleri tarafýndan baþlatýlmýþ, Ýbn Ýshak,
Vâkýdî, Ýbn Sa‘d ve Belâzürî gibi tarihçiler
bunu devam ettirmiþtir. Belâzürî, hadi-
selerde bütünlüðü saðlama bakýmýndan
faydalý olan bu usulle ilgili görüþlerini an-
latýrken hadis, siyer ve fetih tarihiyle uð-
raþan âlimlerin bir topluluðun kendileri-
ne haber verdiði þeyleri bazan aynen nak-
lederek veya kýsaltarak, bazan da bir kýs-
mýný diðeriyle karþýlaþtýrarak bütünleme-
ye çalýþtýðýný söyler (Fütûh, s. 1). Ancak
Taberî, Tefsîr’inde olduðu gibi TârîÅ’in-
de de hadisçilerin isnad sistemine baðlý
kalmýþ, senedleri birleþtirme cihetine git-
memiþtir. Öte yandan rivayet tarihçiliðin-
de çeþitli kanallardan gelen, bazan birbi-
rinden farklý, hatta karþýt bilgiler içeren
haberleri sýralamakla yetinilmiþ, aralarýn-
da tercih yapma yoluna gidilmemiþtir. Vâ-
kýdî ve Belâzürî gibi tarihçiler ise bazý riva-
yetleri tercih etmiþ ve tercih ettikleri ri-
vayetlerin daha doðru olduðunu ileri sür-
müþtür.

Soylarýna ve tarihe baðlýlýklarý ile tanýnan
Araplar Câhiliye devrinde ensâba dair bil-
gilere çok önem veriyordu. Bazý kabilele-
re ait soy kütüðü tomarlarý ile Resûl-i Ek-
rem’in hayatýnda bazý sahâbîlerin kaleme
aldýðý hadis sahîfeleri ve devlete ait bazý
yazýlý belgeler yanýnda siyer ve tarih yazý-
cýlýðýnda çok önemli yeri olan, Hz. Ömer
zamanýnda Araplar’ýn ensâb bilgisini ka-
yýt altýna alan divan defterlerinin düzen-
lenmesiyle ensâb konusunda önemli bir
adým atýlmýþtýr. Emevî halifelerinin kabi-
lelerin nesebini iyi bilen kimseleri Dýmaþk’a
davet ettikleri, çocuklarýna Arap kabilele-
rinin ensâbýný öðretmelerini istedikleri, ba-
zýlarýna ensâb konusunda kitap yazdýrdýk-
larý bilinmektedir. Abbâsîler zamanýnda
hilâfet konusundaki ihtilâfýn bilhassa Hz.
Ali evlâdý ile Abbâsîler arasýnda cereyan et-
mesi nesep bakýmýndan kimlerin Hz. Pey-
gamber’e daha yakýn olduðu tartýþmasýný
beraberinde getirmiþ ve Kureyþ kabilesiy-

le ilgili kitaplarýn kaleme alýnmasýný saðla-
mýþtýr. Kureyþ kabilesinin nesebine dair za-
manýmýza ulaþan ilk müstakil kitap Müer-
ric es-Sedûsî’nin (ö. 195/810) Kitâbü ¥a×f
min nesebi Æureyþ adlý eseridir (Kahire
1960; Beyrut 1396/1976). Ensâb konusun-
da Arap-Ýslâm dünyasýnýn en önemli þah-
siyeti kabul edilen Hiþâm b. Muhammed
el-Kelbî’nin (ö. 204/819) baþta ensâba ve
ahbâra dair olmak üzere 150 kadar eser
yazdýðý kaydedilmektedir. Ýbnü’l-Kelbî bu
eserleri, büyük bir nesep âlimi olan baba-
sý Muhammed b. Sâib el-Kelbî’nin (ö. 146/
763) yazýlý ve þifahî bilgilerinden oluþan
malzemesini düzenleyerek hazýrlamýþtýr.
Ýbnü’l-Kelbî, babasýnýn her kabile için ayrý
ayrý topladýðý bilgileri günümüze eksik bir
nüshasý intikal eden Cemheretü’n-neseb
ile Nesebü Me£ad ve’l-Yemeni’l-kebîr
adlý eserlerinde bir araya getirmiþtir. Mus-
‘ab b. Abdullah ez-Zübeyrî’nin Kitâbü Ne-
sebi Æureyþ’i ile Zübeyr b. Bekkâr’ýn Cem-
heretü nesebi Æureyþ ve aÅbâruhâ ad-
lý eseri bugüne ulaþmýþ en önemli ensâb
kitaplarýndandýr. Diðer taraftan Arap en-
sâbý söz konusu olduðunda bunlarý Ýslâm
öncesi Arap tarihi ve Câhiliye devri þiirle-
riyle eyyâmü’l-Arab’ýndan ayýrmak müm-
kün deðildir. Ýbnü’l-Kelbî’nin ahbâra dair
eserlerinde de görülen bu durum Ebû
Ubeyde Ma‘mer b. Müsennâ’nýn iki eseri
için de geçerlidir. Basra dil mektebinin ön-
de gelen âlimlerinden, el-A½ma£iyyât ad-
lý antolojisinde eski Arap þiirlerini topla-
yan, ahbâr râvisi Asmaî’nin TârîÅu’l-£Arab
šable’l-Ýslâm adlý bir kitabý bulunmakta-
dýr (nþr. M. Hasan Âl-i Yâsîn, Baðdat 1959).
Ahbâr ve ensâb âlimleri arasýnda Heysem
b. Adî’yi de anmak gerekir.

Diðer taraftan Hz. Ömer’in baþta Me-
dine olmak üzere Kûfe, Basra, Vâsýt, Dý-
maþk, Humus, Ürdün, Filistin ve Mýsýr’da
tertip ettirdiði divan defterleri, sahâbîle-
rin hal tercümesine dair tabakat ve tarih
kitaplarýnýn esas malzemesini teþkil et-
miþtir. Ýlk iki cildini siyer ve megazîye ayýr-
dýðý, daha sonra yazýlacak tabakat / terâ-
cim kitaplarýna örnek olma özelliði taþý-
yan Kitâbü’¹-ªabašåti’l-kebîr adlý eseri
zamanýmýza ulaþan Ýbn Sa‘d (ö. 230/845),
Kitâbü’¹-ªabašåt müellifi Halîfe b. Hay-
yât ile birinci bölümü siyer ve megazîye
tahsis edilen Ensâbü’l-eþrâf adlý kitabýn
müellifi Belâzürî gibi âlimler, kitaplarýnýn
planýný Hz. Ömer’in sahâbîleri tabakalara
ayýrma anlayýþýndan hareketle hazýrlamýþ-
lar, günümüze kadar gelmeyen bu defter-
lerin varlýðýný muhafaza etmek suretiyle
tarih yazýcýlýðýna büyük katkýda bulunmuþ-
lardýr.

siri olmuþtur. Abbâsîler zamanýnda dev-
let teþkilâtýnýn geliþmesi ve baþta resmî
yazýþmalarla ilgili olmak üzere birçok diva-
nýn kurulmasý arþiv belgelerinin artmasý-
ný saðlamýþtýr. Abbâsî Halifesi Ebû Ca‘fer
el-Mansûr, Ýbn Ýshak’tan siyer ve megazî,
Hârûnürreþîd kadýlkudâtý Ebû Yûsuf’tan
devlet gelirleri ve sarf yerleri hakkýnda eser
yazmalarýný istemiþtir. Bu dönemde de ha-
life sarayýndaki sohbet konularýndan biri
de tarih olmuþ, bazý tarihçiler, kâtipler ve
nedimler bu toplantýlara katýlmýþ, Belâzü-
rî gibi tarihe dair önemli eserler kaleme
alan kiþiler bunlar arasýndan çýkmýþtýr.

I. (VII.) yüzyýlýn ilk yarýsýndan itibaren sa-
hâbîler ve tâbiîlerin ilk nesli tarafýndan baþ-
latýlan siyer ve megazî çalýþmalarýnýn ardýn-
dan dünya tarihi, fütuhat, bölge ve þehir
tarihleri, tabakat kitaplarý olmak üzere kü-
çüklü büyüklü çeþitli konularda tarih çalýþ-
malarý yapýlmýþtýr. Tefsir, hadis, fýkýh, Arap
dili ve edebiyatý sahalarýndaki teliflere pa-
ralel olarak tarih kitaplarýnda da rivayet
usulü kullanýlmýþ, hadiselerin kahraman-
larýnýn veya hadiseyi gören ve görenden
dinleyen râvilerin verdikleri bilgiler isnad
sistemiyle kaleme alýnmýþtýr. Bu dönem-
deki tarihçiliðin rivayet tarihçiliði olduðu
ifade edilmiþtir. Hz. Âdem’den baþlayan
dünya tarihleri için Kur’an ve hadislerdeki
bilgilerle bu bilgilere uyan bilgiler içeren
Ehl-i kitap rivayetlerine yer verilmiþtir. Di-
ðer taraftan baþta muhaddisler olmak üze-
re bu ilk asýrdaki müellifler rivayet icâzeti
almadýklarý hiçbir kitaptan iktibasta bu-
lunmamýþlardýr. Fuat Sezgin þarkiyatçý-
larýn isnad sistemine dair ileri sürdükle-
ri, Ýslâm’ýn ilk 150 yýllýk döneminde baþta
hadisler olmak üzere nakledilen rivayetle-
rin insanlar arasýnda þifahî olarak anlatýl-
dýðý, muhaddislerin hicretin II. yüzyýlýn son-
larýnda veya III. yüzyýlýn baþlarýnda sened-
ler icat edip uydurduklarý ve bunlarý ha-
ber ve rivayetlerin baþýna ekleyerek ted-
vîn faaliyetlerine giriþtikleri þeklindeki id-
dialarýnýn doðru olmadýðýný, þifahî rivaye-
tin yanýnda senedlerin de yer aldýðý sahî-
fe ve kitaplarýn bulunduðunu, günümüze
ulaþan senedlerde geçen râvilerden en az
birinin müellifin teþkil ettiðini, bu dönem-
lerde müslüman müelliflerin iktibaslarýn-
da hiçbir zaman kitap ismi zikretmedik-
lerini, yalnýzca rivayetin senedini vermek-
le yetindiklerini hadis ve tarihî rivayetle-
rin senedlerini inceleyerek göstermiþ, þar-
kiyatçýlar tarafýndan yapýlan çalýþmalarda
bu iddialar kabul edildiðinden doðru so-
nuçlara ulaþýlamadýðýný ortaya koymuþ ve
isnadýn baþlangýcýndan itibaren tefsir, ha-
dis, fýkýh, siyer ve megazî, tarih, edebiyat
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nografiler veya biyografiler, þehir ve böl-
ge tarihleri kaleme alanlar olmuþtur. Hic-
retin ilk üç asrýnda tarih alanýnda yazýlan
sahîfe, risâle ve kitap þeklindeki eserlerin
dinî, içtimaî, siyasî, mezhebî ve kabilevî
tesirler dolayýsýyla dikkat, sýhhat, geniþlik
bakýmýndan tarih yazýcýlýðýna ayný seviye-
de katkýda bulunmadýðý açýktýr. Önceleri
önemli bir merkez olan Medine’nin hadis
ve siyere, Mýsýr’ýn ensâb ve eyyâma, Þam’ýn
Emevî tarihine temayülü olduðu, Yemen’in
bölge tarihi yanýnda Ýsrâiliyat rivayetlerine
aðýrlýk verdiði, diðer önemli iki merkez-
den Kûfe’nin Emevîler’e karþý rivayetleri
ve anlayýþý öne çýkardýðý, Basra âlimleri-
nin Medine ve Yemen’deki geliþmelerden
etkilendiði muhaddislerin anlayýþýna daha
yakýn bulunduðu ve Emevîler’e karþý daha
mülâyim davrandýðý kabul edilmektedir.

Genel ve Özel Tarihler. Ýbnü’n-Nedîm,
tarih alanýnda eser veren yahut râvi sýfa-
týyla katkýlarda bulunan pek çok müellif
adý zikretmektedir (el-Fihrist, I/2, s. 277-
482). Bunlardan en meþhur olanlarýyla
eserleri günümüze ulaþan tarihçilerden
bazýlarý þunlardýr: Emevî devri tarihçisi
olarak bilinen Avâne b. Hakem, ikisi de za-
manýmýza intikal etmeyen eserlerinden
biri olan Kitâbü’t-TârîÅ’inde dört halife
dönemini ve Abdülmelik b. Mervân devri-
nin sonuna kadar Emevî tarihini yazmýþ-
týr. Diðer eseri Sîretü Mu£âviye ve Benî
Ümeyye, Ýslâm dünyasýnda bir halife ve
hânedana dair kaleme alýnmýþ ilk kitap ol-
masý bakýmýndan önemlidir. II (VIII) ve III.
(IX.) yüzyýllardaki birçok tarihçi onun bu
kitaplarýndan geniþ ölçüde faydalanmýþ ve
nakillerde bulunmuþtur. Ebû Mihnef Lût
b. Yahyâ da Emevî tarihçisi diye meþhur-
dur. Kûfe’de yaþadýðý anlaþýlan Ebû Mih-
nef’in Hz. Ali ve Ehl-i beyt taraftarý oldu-
ðu, ridde savaþlarý, Suriye ve Irak’ýn fethi,
Cemel, Sýffîn savaþlarý ve Hâricîler baþta
olmak üzere I. (VII.) yüzyýl olaylarý üzerine
otuz üç risâle veya kitap yazdýðý kaydedil-
mektedir. Bu eserlerden Maštelü’l-¥ü-
seyn ile (Küveyt 1987) AÅbârü’l-Ümeviy-
yîn (Leiden 1972) günümüze ulaþmýþtýr
(diðer eserleri için bk. Ýbnü’n-Nedîm, I/2,
s. 291-293; Sezgin, GAS [Ar.], I/2, s. 127-
130). Hulefâ-yi Râþidîn dönemi tarihçisi
olarak büyük þöhrete ulaþan Seyf b. Ömer’in
Kitâbü’r-Ridde ve’l-fütû¼ ile Kitâbü’l-
Cemel ve mesîru £Âßiþe ve £Alî adlý ki-
taplarýnda kabilesi Temîm eksenli, çok ay-
rýntýlý ve zengin rivayetler bulunmaktadýr.
Eserin son zamanlarda eksik bir nüshasý
bulunmuþ ve Taberî’nin tarihindeki riva-
yetlerle karþýlaþtýrýlarak beraberce yayým-
lanmýþtýr (nþr. Kasým es-Sâmerrâî, Leiden

1415/1995). Taberî gibi birçok tarihçi rid-
de ve fütuhat haberlerini yazarken onun
rivayetlerinden geniþ ölçüde yararlanmýþ-
týr. Ýbnü’n-Nedîm’in elli eserinin adýný zik-
rettiði Heysem b. Adî, olaylarý kronolojik
sýrayla naklettiði Kitâbü’t-TârîÅ £ale’s-
sinîn adlý eserinde Arap kabilelerinin en-
sâb ve ahbârý yanýnda Hz. Peygamber dev-
rinden baþlayarak Abbâsî Halifesi Hâdî-
Ýlelhak zamanýna kadar (785-786) geniþ
bir dönemi ele almýþtýr. Taberî, Ýbn Ku-
teybe, Belâzürî, Câhiz, Ya‘kubî, Mes‘ûdî ve
Ýbn Kesîr gibi tarihçiler onun eserleri ve
rivayetlerinden iktibaslarda bulunmuþtur.
Hz. Ali taraftarlarýndan olan Nasr b. Mü-
zâhim’in eserlerinden sadece Kitâbü Øýf-
fîn þer¼u ³azâti emîri’l-müßminîn bu-
güne ulaþmýþtýr (Kahire 1365). Üslûbu da-
ha çok þiir, anekdot ve hitabelerin yer al-
dýðý kýssa yazarlarýnýnkine benzeyen Nasr’ýn
diðer eserleri Hucr b. Adî’nin öldürülme-
si, Cemel Vak‘asý, Nehrevân Savaþý ve Ker-
belâ’da Hz. Hüseyin’in þehid edilmesi gibi
konularla ilgilidir.

III. (IX.) yüzyýlýn büyük tarihçilerinin ba-
þýnda Ali b. Muhammed el-Medâinî gelir.
240’ý aþan kitap ve risâlelerinden en kap-
samlýsý AÅbârü’l-Åulefâßi’l-kebîr olup ta-
rihçiler bundan geniþ rivayetler iktibas et-
miþtir. Günümüze yalnýzca et-Te£âzî ile
(nþr. Ýbtisâm Merhûn es-Saffâr – Bedrî Mu-
hammed Fehd, Necef 1971) birden fazla
evlilik yapan Kureyþli kadýnlarýn ele alýn-
dýðý el-Mürdifât (Abdüsselâm Muham-
med Hârûn, Nevâdirü’l-maÅ¹û¹ât içinde,
I, 57-80; Kahire 1371/1951, 1392/1972) ad-
lý iki risâlesi intikal eden Medâinî siyer, Hz.
Ebû Bekir’den baþlayýp Abbâsî Halifesi Mu‘-
tasým-Billâh’a kadarki (833-842) dönemi
kapsayan Ýslâm tarihinin siyasî, askerî,
idarî, malî ve içtimaî konularýnda en çok
yararlanýlan bir müelliftir. Halîfe b. Hay-
yât’ýn et-TârîÅ’i, Ýslâm dünyasýnda kro-
nolojik esasa göre kaleme alýnmýþ tarih
kitaplarýndan günümüze intikal eden ilk
örnektir. Hadis rivayet usulüne baðlý ka-
lan Halîfe, Ýbn Ýshak’ýn siyerinin iki ayrý nüs-
hasýndan ve TârîÅu’l-Åulefâßsýndan fay-
dalanmýþtýr. Ensâb âlimi, tarihçi ve edip
Muhammed b. Habîb’in birçok eseri ara-
sýnda, ayrýntýlara girilmeden soy kütükleri-
ni ve annelerinin adýný listeler halinde yaz-
dýðý peygamberler ve halifeler tarihi ni-
teliðindeki el-Mu¼abber’i ile (nþr. Ilse
Lichtenstädter, Haydarâbâd-Dekken 1361/
1942) Hz. Âdem’den itibaren bütün pey-
gamberlerle Kureyþ kabilesinin ensâb ve
ahbârýna yer verdiði el-Münemmaš fî
aÅbâri Æureyþ (nþr. Hurþîd Ahmed Fârýk,
Delhi 1384/1964) adlý eseri zikredilmelidir.

Siyer ve Megazî. Ýslâm dünyasýnda ta-
rih yazýcýlýðýnýn doðup geliþmesinde Re-
sûl-i Ekrem’in hayatýný ele alan siyer ve
megazî çalýþmalarýnýn istisnaî bir yeri var-
dýr. Bu çalýþmalarý I. (VII.) yüzyýlda veya II.
(VIII.) yüzyýlýn ilk yarýsýnda vefat eden, bir
kýsmý sahâbî çocuðu olan tâbiîn âlimleri-
nin baþlattýðý bilinmektedir. Bunlar ara-
sýnda Saîd b. Sa‘d b. Ubâde el-Hazrecî, Sehl
b. Ebû Hasme el-Ensârî, Saîd b. Müsey-
yeb, Ubeydullah b. Kâ‘b el-Ensârî ve Þa‘bî
gibi yazýlý sahîfelerdeki haberleri daha son-
raki kaynaklarda yer alan kiþiler bulunmak-
tadýr (Sezgin, GAS [Ar.], I/2, s. 65-70). Bu
dönemde baþta teyzesi Hz. Âiþe olmak
üzere bazý sahâbîlerden aldýðý hadisleri ri-
vayet eden Urve b. Zübeyr ile çeþitli kay-
naklardan topladýðý hadis ve haberleri bir
araya getiren Ýbn Þihâb ez-Zührî, zamaný-
mýza farklý kaynaklar içerisinde ulaþan Ýs-
lâm tarihçiliðinin ilk örnekleri olan bu me-
tinleri, üslûbunun saðlamlýðý yanýnda abar-
tý ve yönlendirmelerden uzak bir þekilde
kaleme almak suretiyle siyer ve megazî
yazýcýlýðýný yeni bir safhaya intikal ettirmiþ-
lerdir. Urve ve Zührî’nin talebelerinden üçü
bu alanda eser telif edenler arasýnda bü-
yük þöhrete ulaþmýþtýr. Mûsâ b. Ukbe’nin
Kitâbü’l-Me³åzî’si günümüze bütünüy-
le intikal etmemiþ olmakla birlikte haber-
leri bazý kaynaklardan toplanmak suretiy-
le, Ma‘mer b. Râþid’in el-Me³åzi’n-nebe-
viyye’si, Abdürrezzâk es-San‘ânî’nin el-
Mu½annef’i içerisinde zamanýmýza ulaþ-
mýþ ve müstakil olarak da yayýmlanmýþtýr
(Dýmaþk 1401/1981). Zührî’nin üçüncü ta-
lebesi Ýbn Ýshak’ýn Siyer’i tarih yazýcýlýðýn-
da büyük izler býrakmýþtýr. Resûlullah’ýn
sadece gazve ve seriyyelerini kaleme alan
Vâkýdî’nin Kitâbü’l-Me³åzî adlý eseri ve
onun “Kâtibü’l-Vâkýdî” diye meþhur olan
talebesi Ýbn Sa‘d’ýn, baþýnda siyer konu-
sunun yer aldýðý Kitâbü’¹-ªabašåt’ý ile bu
sahanýn ana kaynaklarýnýn tamamlandýðý
bilinmektedir. Daha sonraki tarihçiler bu
eserlerden faydalanmýþ, onlarýn rivayetle-
rini ve planlarýný kullanmýþtýr. Ýbn Ýshak, bir
bölümü bu alanýn günümüze ulaþan ilk ese-
ri olan Kitâbü’l-Mübtedeß ve’l-meb£a¦
ve’l-me³åzî’siyle siyer ve megazî kitap-
larýna bilinen þeklini vermiþ, zamanýmýza
intikal etmeyen Kitâbü’l-ƒulefâß adlý ese-
riyle de Ýslâm dünyasýnda tarih eserleri-
nin derinlik ve devamlýlýk kazanmasýnda
etkili olmuþtur. Bu anlayýþý benimseyen
tarihçilerden bazýlarý genel dünya tarihiy-
le, bazýlarý Resûlullah dönemiyle veya hic-
retle baþlayan tarihler yazmýþtýr. Bu ara-
da fetihler baþta olmak üzere bazý kabile-
vî, siyasî, iktisadî veya dinî hadiseler, mo-
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hul AÅbârü’d-devleti’l-£Abbâsiyye, Ab-
bâsî daveti ve Abbâsîler’in kuruluþu hu-
susunda önem taþýmaktadýr. Dünya tari-
hiyle baþlayan, Ýslâm öncesi ve Ýslâm son-
rasý olaylarý anlatýrken daima Ýran’ý ön plan-
da tutan Ebû Hanîfe ed-Dîneverî, el-AÅ-
bârü’¹-¹ývâl adlý eserinde Ýran’ýn fethi ve
Sýffîn Savaþý gibi olaylara geniþçe yer ver-
miþtir. Ayný zamanda botanik âlimi olan
Dîneverî eserinde edebî bir üslûp kullan-
mýþ, olaylar arasýndan Ebû Müslim ihtilâli
ve onun öldürülmesi, Baðdat’ýn kuruluþu,
Râvendiye Vak‘asý, Me’mûn ve Emîn ara-
sýndaki mücadele, Bâbek ve Afþin isyan-
larý gibi konulara yer vermiþtir. Ahmed
b. Ýshak el-Ya‘kubî, TârîÅu’l-Ya£š†bî adlý
dünya tarihinde 259 (872) yýlýna kadar ge-
len hadiseleri yazmýþtýr. Ýsrâiloðullarý tari-
hiyle baþladýðý eserinde Hz. Îsâ ve havâri-
leri, Bâbil, Asur, Hint, Çin, Yunan, Roma,
Mýsýr, Berberîler ve Türkler gibi birçok kav-
min siyasî ve kültürel yönlerine deðinerek
ilk doðru dünya tarihini oluþturmaya ça-
lýþmýþtýr. Bu dönemin diðer tarihçilerde he-
men hiç rastlanmayan, her hükümdarýn
tahta geçiþini burçlarýn durumuyla iliþki-
lendirmesi kendisinin astrolojiye olan düþ-
künlüðünü göstermektedir.

Müfessir, muhaddis, fakih ve tarihçi ola-
rak büyük þöhret kazanan Muhammed b.
Cerîr et-Taberî’nin TârîÅu’l-ümem ve’l-
mülûk’ü hicretin ilk üç asrýnýn rivayet ta-
rihçiliðinin en üst seviyesini temsil etmek-
tedir. Hz. Âdem’den baþlayýp 302 (915)
yýlýna kadar cereyan eden olaylarý anlatan
Taberî eserinin mukaddimesinde yazaca-
ðý tarihin konularýný belirler. Taberî, haya-
týna dair bilgi verdiði kiþiler hakkýnda bir
deðerlendirme yapmadýðý gibi naklettiði
rivayetlerin doðruluðu üzerinde fikir be-
lirtmeden sorumluluðu haberleri nakle-
denlere, bunlarýn kabul edilip edilmeme-
siyle ilgili kararý da okuyucuya býrakmak-
tadýr. Onun kronolojik esasa göre telif et-
tiði bu eserin en önemli özelliklerinden bi-
ri de zamanýmýza ulaþmayan birçok tarih-
çinin sahîfe ve kitaplarýndan rivayet icâ-
zeti aldýðýný gösteren senedleri zikretmek
suretiyle yaptýðý iktibaslarla kaleme alýn-
mýþ olmasýdýr. Türk asýllý tarihçi Ebû Bekir
es-Sûlî’nin Kitâbü’l-Evrâš fî aÅbâri Âli
£Abbâs ve eþ£ârihim adlý, bazý bölümleri
yayýmlanan eseri modern tarihçilerce Ab-
bâsî tarihinin önemli kaynaklarý arasýnda
sayýlýr.

Öte yandan bölge ve þehir tarihlerinin
tarih yazýcýlýðýnda önemli bir yeri bulun-
maktadýr. Hasan-ý Basrî’nin (ö. 110/728)
kaleme aldýðý Fe²âßilü Mekke ve’s-se-
keni bihâ adlý risâle (Küveyt 1980) Mek-

ke ile Kâbe’nin kutsiyetine dair bugüne
ulaþan en eski metindir. Risâlenin, Arap-
ça metninin basýlmasýndan yýllarca önce
Miralay Mustafa Hâmî tarafýndan Fazî-
letü’l-mücâvere fî Mekkete’l-Mükerre-
me adýyla Türkçe’ye çevrilmesi (Ýstanbul
1280) dikkat çekicidir. Mekke tarihi üzeri-
ne bir eser yazdýðý rivayet edilen Osman
b. Amr b. Sâc el-Kureþî el-Cezerî’nin ha-
ber ve rivayetlerinden Ezraký geniþ ölçü-
de faydalanmýþtýr. Mekke’nin yerleþim pla-
ný, topografik yapýsý ve Kâbe hakkýnda ge-
niþ bilgi içeren, þehrin tarihiyle ilgili bü-
tün rivayetleri toplamaya çalýþan Ebü’l-
Velîd el-Ezraký’nin AÅbâru Mekke ve mâ
câße fîhâ mine’l-â¦âr’ý (Mekke 1994) çok
önemli bir kaynaktýr. Ezraký, Mekke’deki
binalarýn kitâbelerini en doðru þekilde nak-
letmek suretiyle eserinin deðerini arttýr-
mýþtýr. Fâkihî’nin AÅbâru Mekke’si de bu
dönemde kaleme alýnmýþ deðerli bir þe-
hir tarihi olup müellif kitabýnda bölümle-
me yapmadan muhaddislerin usulünü ta-
kip ederek ulaþabildiði bütün rivayetleri
toplamýþtýr (Mekke 1407/1987). Medine’-
nin ilk þehir tarihi Ýbn Zebâle tarafýndan
199 (814) yýlýnda Kitâbü’l-Medîne ve aÅ-
bâruhâ (AÅbârü’l-Medîne) adýyla telif edil-
miþtir. Wüstenfeld zamanýmýza intikal et-
meyen bu eseri, Ýbn Zebâle’nin Semhûdî’-
nin Vefâßü’l-vefâßsý baþta olmak üzere da-
ha sonraki Medine tarihlerindeki rivayet-
leri bir araya getirip yayýmlamýþtýr (Göt-
tingen 1860). Ýbnü’n-Nedîm de Ubeydul-
lah b. Ebû Saîd el-Verrâk, Medâinî, Ebû
Ali Hasan b. Halef Ýbn Þâzân ve Zübeyr b.
Bekkâr’ýn Medine tarihine dair günümü-
ze ulaþmayan eserlerinin adýný vermekte-
dir. Ýbn Þebbe Mekke, Kûfe ve Basra ta-
rihleri yanýnda Ýslâm tarihinin bazý olayla-
rýyla ilgili yine zamanýmýza intikal etme-
yen birçok kitap yazmýþtýr. Bazý bölümleri
eksik olsa da bugüne kadar gelen tek ese-
ri TârîÅu’l-Medîneti’l-münevvere’dir.
Eserin birinci bölümünde Hz. Peygamber’in
Medine’deki hayatý, Mescid-i Nebevî ve
çevresiyle þehrin vadileri, mescidleri, ka-
bilelerin yerleri, çarþý pazarlar gibi konu-
lar ele alýnmakta, ikinci bölümde Hz. Ömer,
üçüncü bölümde Hz. Osman’ýn hilâfet dö-
nemleri hakkýnda bilgi verilmektedir (el-
Fihrist, I/2, s. 293).

Coðrafya Kitaplarý. Ýslâm’dan önce Arap-
lar Arabistan, komþu bölge ve ülkeler hak-
kýnda bazý bilgilere sahipti. Gökyüzüne ve
yýldýzlara dair günlük gözlemlerine daya-
nan tecrübeleri vardý. Yolculuklarda, tak-
vim düzenlemelerinde ve hava durumu
tahminlerinde bu bilgilerden faydalanýyor-
lardý. Ýslâm coðrafyacýlýðýnýn temelleri II.

Dil, edebiyat, Kur’an ilimleri, hadis ve ta-
rih sahasýndaki eserleriyle tanýnan Ýbn Ku-
teybe’nin iki kitabý tarihle ilgilidir; bunlar-
dan ilki olan £Uyûnü’l-aÅbâr’da devlet
adamlarýnda bulunmasý gereken meziyet-
lerle savaþ, seyyidlik, ilim, zühd, dostluk
ve kadýn gibi kültür ve medeniyet tarihi-
ni ilgilendiren çeþitli konulara, diðer eseri
el-Ma£ârif’te halifelerle Ýslâm toplumu-
nun ileri gelen þahsiyetlerinin ansiklope-
dik mahiyette ensâb ve tarih aðýrlýklý bi-
yografilerine yer verilmiþtir. Hadis hâfýzý
ve tarihçi Ya‘kub b. Süfyân el-Fesevî, baþ
tarafý günümüze ulaþmayan hacimli bir
Ýslâm tarihi ve tabakat kitabý niteliðinde
kaleme aldýðý el-Ma£rife ve’t-târîÅ adlý
eserinin (nþr. Ekrem Ziyâ el-Ömerî, I-III,
Baðdad 1394-1396/1974-1976) kronolojik
sýraya göre düzenlediði birinci bölümünü
tarihe, ikinci bölümünü ashaptan baþlaya-
rak hadis râvilerine ayýrmýþtýr. Eserin ilmî
neþrini yapan Ömerî’nin tesbitine göre Fe-
sevî, eserinin birinci bölümünde Hz. Pey-
gamber’den itibaren 242 (856) yýlýna ka-
darki Ýslâm tarihini yazmýþtýr. Neþri yapý-
lan kýsým 136 (754) yýlýndan baþlamakta,
eserde önemli olaylar yanýnda hac emirli-
ði yapmýþ kiþiler, vefat etmiþ meþhur þah-
siyetler bilhassa kaydedilmektedir. Ese-
rin tabakat kýsmýnda ashap, tâbiîn ve da-
ha sonraki râviler ele alýnmaktadýr. Ýslâm
tarihinin iki buçuk asýrlýk tarihinin yer al-
dýðý bu eser, ªabašåt’ýnýn baþýna sadece
Hz. Peygamber’in siyerini koymuþ olan Ýbn
Sa‘d’dan bu yönüyle ayrýlmaktadýr.

Abbâsî Halifesi Mütevekkil-Alellah’ýn ne-
dimliðini yapan ve iki tarih kitabýyla þöh-
rete ulaþan Belâzürî’nin Fütû¼u’l-bül-
dân’ýnda Hz. Peygamber zamanýndan III.
(IX.) yüzyýla kadar ilk Ýslâm fetihleri bölge
ve þehir esasýna göre anlatýlmýþtýr. Belâzü-
rî bu eserinde savaþlara hiç yer vermeden
bir yerin kimin tarafýndan hangi tarihte
fethedildiðine, barýþ veya savaþ yoluyla ele
geçirildiðine dair haberleri, buna baðlý ola-
rak antlaþmalarda belirlenen toprak ver-
gilerini ve cizye miktarlarýný zikretmeye bil-
hassa dikkat etmiþtir. Onun diðer eseri
Ensâbü’l-eþrâf ise tabakat, ensâb ve ah-
bâr üslûplarýnýn birleþtirilmesiyle telif edil-
miþ, birçoðu zamanýmýza ulaþmayan kay-
naklarda yer alan haberleri içine alan ve
Resûl-i Ekrem döneminden Abbâsîler’in
ilk devirlerine kadar gelen önemli bir kay-
naktýr. Mýsýrlý tarihçi Ebü’l-Kasým Ýbn Ab-
dülhakem Fütû¼u Mý½r ve’l-Ma³rib ve’l-
Endelüs’ü, Þiî tarihçisi Ýbn A‘sem el-Kûfî
umumi tarih niteliðindeki Kitâbü’l-Fü-
tû¼’u kaleme almýþtýr. III. (IX.) yüzyýlýn or-
talarýnda yazýldýðý anlaþýlan, müellifi meç-
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¼în ve Meþâhîru £ulemâßi’l-em½âr adlý
eserleri bu dönemde yapýlan önemli ricâl
çalýþmalarý arasýnda sayýlabilir. Zamanla
çeþitli alanlarda meþhur olmuþ kiþilerle il-
gili çok sayýda biyografi kitabý telif edilmiþ-
tir. Cehþiyârî’nin Kitâbü’l-Vüzerâß ve’l-
küttâb’ý, Muhammed b. Yûsuf el-Kindî’-
nin Kitâbü’l-Vülât ve AÅbâru ÆuŠâtý
Mý½r adlý eserleri, Muhammed b. Halef
Vekî‘in AÅbârü’l-šuŠât’ý bu dönemde ka-
leme alýnan biyografi kitaplarýnýn baþlýca-
larýdýr. III. (IX.) yüzyýlýn ortalarýndan itiba-
ren þairlere ait biyografi eserleri yazýlmýþ-
týr. Ýbn Sellâm el-Cumahî ªabašåtü’þ-
þu£arâßsýnda Câhiliye devrinden Emevîler’in
son dönemine kadar yetiþmiþ þairleri ta-
nýtmýþtýr. Ýbn Kuteybe eþ-Þi£r ve’þ-þu£a-
râß adlý eserinde baþlangýçtan III. (IX.) yüz-
yýlýn ortalarýna kadar gelen þairlerin biyog-
rafisini yazmýþ ve þiirlerinden örnekler ver-
miþtir. Bunun yanýnda Câhiz Kitâbü’l-
BuÅalâßsýnda cimriliðiyle meþhur kiþiler-
den, el-Bur½ân ve’l-£urcân ve’l-£umyân
ve’l-¼ûlân adlý kitabýnda özürlü ve has-
talýklý olan meþhur simalardan bahseder.

Edebî Eserler. Bu dönemde tarih açý-
sýndan önemli birer kaynak sayýlan ede-
biyat kitaplarý da yazýlmýþtýr. Câhiz’in el-
Beyân ve’t-tebyîn’i tarihî ehemmiyeti
olan belge ve kayýtlarý içermektedir. Câ-
hiz’in et-Tâc fî aÅlâši’l-mülûk adlý ese-
rinde Emevîler ve Abbâsîler’de eðlence ve
mûsikiyle ilgili âdet ve uygulamalarýn an-
latýldýðý üçüncü bölüm kültür tarihi baký-
mýndan büyük deðer taþýr. Ebü’l-Ferec el-
Ýsfahânî el-E³ånî’sinde, Emevî devrinde
ve Abbâsîler’in ilk dönemlerinde yaþayan
þarkýcý ve bestekârlarla bunlarýn þarký ve
bestelerini konu edinmiþtir. Müberred’in
en meþhur eseri olup klasik Arap edebi-
yatýnýn dört temel kaynaðýndan biri sayý-
lan el-Kâmil de dönemin tarihi açýsýndan
önemli bilgiler ihtiva eder.

Seyahatnâmeler. Seyahatnâmelerin de
Ýslâm tarih yazýcýlýðýnda önemli bir yeri
vardýr. Arap edebiyatýnda daha çok “rih-
le”, Fars edebiyatýnda “sefernâme” adý ve-
rilen seyahatnâmeler Ýslâm’ýn ilk dönem-
lerinden itibaren kaleme alýnmaya baþ-
lanmýþtýr. Günümüze bazý bölümleri inti-
kal eden ilk seyahatnâme tâbiînden Mek-
hûl b. Ebû Müslim’e (ö. 112/730) aittir. Sü-
leyman et-Tâcir 237 (851-52) yýlýnda Çin,
Hindistan ve Malezya seyahatiyle ilgili AÅ-
bâru’½-Øîn ve’l-Hind adlý bir eser kale-
me almýþ, Ebû Zeyd es-Sîrâfî buna bir
zeyil yazmýþtýr. Ahmed b. Hanbel’in seya-
hatnâmesine (rihle) oðlu Abdullah ez-Ze-
vâßid’inde uzun bir bölüm ayýrmýþtýr. Ebû
Hâtim er-Râzî de bir seyahatnâme kale-

me almýþ, oðlu Ýbn Ebû Hâtim babasýnýn
eserine el-Cer¼ ve’t-ta£dîl’inde iki bölüm
ayýrmýþtýr. Abbâsî Halifesi Muktedir-Billâh
309’da (921) Ýdil Bulgar Hanlýðý’na Ýbn Fad-
lan baþkanlýðýnda bir heyet göndermiþ, Ýbn
Fadlan bu seferi anlatan bir seyahatnâ-
me (Risâletü Ýbn FaŠlân) kaleme almýþ-
týr. Seyahatnâmesinde gördüðü ülkeler,
halklar ve kabileler hakkýnda etnografik
ve antropolojik bilgiler vermiþtir. Müellifin
þahsî müþahedelerine dayanmasý sebebiy-
le eser o dönemin siyasal ve kültürel ta-
rihi için zengin ve orijinal bir kaynak sayý-
lýr. Devlet yönetiminin temel ilkeleri, dev-
let baþkanýnda bulunmasý gereken özel-
likleri, devlet yönetiminde dikkat edilme-
si istenen hususlar vb.ni konu alan Siyâ-
setnâme (Siyerü’l-mülûk, Na½î¼atnâme)
türündeki eserler devletlerin tarihine ýþýk
tutan önemli kaynaklardýr (bk. SÝYÂSET-
NÂME).
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(VIII.) yüzyýlda Abbâsîler döneminde Yu-
nan, Ýran ve Hint astronomi-coðrafya ça-
lýþmalarýnýn yardýmýyla atýlmýþtý. IX-X. yüz-
yýllarda yetiþen müslüman coðrafyacýlar
tarih açýsýndan büyük önem taþýyan eser-
ler yazmýþtýr. Baðdat’ta Halife Me’mûn’un
himayesinde çalýþan müslüman astrono-
mi bilginleri ve matematikçiler “es-Sûre-
tü’l-Me’mûniyye” adýný verdikleri bir dün-
ya haritasý çizmiþti. Bunun yanýnda Mu-
hammed b. Mûsâ el-Hârizmî tarafýndan
çizilen dünya haritasý da günümüze ulaþ-
mamýþtýr. Ýbn Serâbiyûn (Sührâb) 902-945
yýllarý arasýnda Kitâbü £Acâßibi’l-ešålî-
mi’s-seb£a’yý kaleme almýþ, Ya‘kub b. Ýs-
hak el-Kindî gibi filozoflar fizikî coðrafya-
nýn geliþmesine yardýmcý olmuþtur. Kin-
dî’ye bu konuda birçok risâle atfedilmiþ,
öðrencisi Ýbnü’t-Tayyib es-Serahsî de coð-
rafyaya dair eserler yazmýþtýr. IX. yüzyýlýn
ortalarýnda Irak’ta önemli coðrafyacýlar ye-
tiþmiþtir. Bilinen dünyayý ilk tarif eden coð-
rafyacý olmasý dolayýsýyla kendisine “Ýslâm
coðrafyasýnýn babasý” unvaný verilen Ýbn
Hurdâzbih Kitâbü’l-Mesâlik ve’l-memâ-
lik’i kaleme almýþ, Ya‘kubî Kitâbü’l-Bül-
dân’ýnda onun usulünü takip etmiþtir.
Mes‘ûdî’nin et-Tenbîh ve’l-iþrâf’ý hem
bir coðrafya kitabý hem bir genel tarihtir.
Kitâbü’l-Büldân sahibi Ýbnü’l-Fakýh, el-
A£lâšu’n-nefîse müellifi Ýbn Rüste, Kitâ-
bü’l-¥arâc ve ½an£ati’l-kitâbe’nin yazarý
Kudâme b. Ca‘fer, iktisadî coðrafya üze-
rindeki Kitâbü’t-Teba½½ur bi’t-ticâre ad-
lý eseriyle Câhiz dönemin diðer coðrafya-
cýlarýdýr. III. (X.) yüzyýlýn ilk yarýsýnda Ho-
rasan’da yetiþen, Øuverü’l-ešålîm adýy-
la bilinen coðrafya kitabýnýn müellifi Ebû
Zeyd el-Belhî’nin öncülük ettiði, sadece Ýs-
lâm ülkelerinin coðrafyasýný inceleyen bir
anlayýþ ortaya çýkmýþtýr.

Tabakat ve Terâcim Kitaplarý. Ýslâm ta-
rihinde biyografi yazýmýnýn özellikle Hz.
Peygamber’in, sahâbe, tâbiîn ve sonraki
nesillerin, hadisleri nakleden râvilerin ha-
yatýný tesbit etmek amacýyla orijinal bir
tür olarak ortaya çýktýðý kabul edilmekte-
dir. Ýbn Sa‘d’ýn Kitâbü’¹-ªabašåti’l-ke-
bîr’i (e¹-ªabašåtü’l-kübrâ) biyografi ala-
nýndaki çalýþmalarýn ilk örneðidir. Resûl-i
Ekrem’in hadislerini nakleden râvilerin ha-
yatýna dair III. (IX.) yüzyýldan itibaren “ri-
câlü’l-hadîs” kitaplarý telif edilmeye baþ-
lanmýþtýr. Buhârî’nin et-TârîÅu’l-kebîr,
et-TârîÅu’l-evsa¹ ve et-TârîÅu’½-½a³¢r’i,
Ýbn Ebû Âsým’ýn el-Â¼âd ve’l-me¦ânî’si,
Ebü’l-Kasým el-Begavî’nin Mu£cemü’½-½a-
¼âbe’si, Ýbn Kani‘in Mu£cemü’½-½a¼âbe’-
si, Ýbn Hibbân el-Büstî’nin e¦-¡išåt, Târî-
Åu’½-½a¼âbe, Kitâbü (Ma£rifeti)’l-mecrû-
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silcilerinden Hamza el-Ýsfahânî’nin çalýþ-
malarýnda olduðu gibi tarih eserlerinde
Ýran ve Türk tarihiyle ilgili bilgilere daha
yoðun biçimde yer verildi. Özellikle Ýran’ý
ön planda tutan anlayýþ yaygýnlaþtý. Arap-
ça tarih kitaplarý kaleme alýnmaya devam
ederken Arapça’dan Farsça’ya tercümeler
yapýldý. Nitekim Ýslâm tarihinde ilk Fars-
ça tarihleri Arapça tarih kitaplarýnýn veya
muhtasarlarýnýn çevirisi meydana getirir.
Muhammed b. Hüseyin el-Beyhaký’nin ese-
rinde olduðu gibi Farsça tarih kitaplarýn-
da da Irak ekolünün etkileri görülür. Hic-
retin ilk iki asrýnda Ýslâm dünyasýnýn dü-
þünce hayatýna nüfuz etmeye baþlayan He-
lenistik kültür IV. (X.) yüzyýldan itibaren
tarih yazýmýnda yoðun biçimde kendini
gösterdi. Bu asýrdan itibaren Ýslâm hâki-
miyeti altýnda yaþayan hýristiyan topluluk-
larý arasýnda Arapça’nýn yaygýnlaþarak Bi-
zans ve kilise tarihlerinin derlenmesi ta-
rih yazýmýna yeni bir boyut kazandýrdý. Ýs-
lâm tarihi Þuûbiyye hareketi ve Helenistik
kültürün etkileriyle bir Arap tarihi olmak-
tan çýktý ve daha genel bir nitelik kazan-
dý. Böylece III. (IX.) yüzyýlýn ortalarýndan iti-
baren Irak’ta özellikle saray ve küttâb çev-
relerinin öncülüðünde Ýran, Helenistik ve
Arap-Ýslâm geleneklerini hadis ve edebi-
yatla birleþtiren yeni bir tarih anlayýþý or-
taya çýktý.

III. (IX.) yüzyýlda baþlayan umumi tarih-
çilik daha sonraki asýrlarda Baðdat mer-
kezli olarak devam ettirildi. Melkî Patriði
Saîd b. Býtrîk’ýn et-TârîÅu’l-mecmû£ ad-
lý eseri bu alanýn ilk örneklerindendir. Bir
dünya tarihçisi olarak temayüz eden Ali b.
Hüseyin el-Mes‘ûdî, Taberî’de temsil edi-
len Ýslâm tarihçiliðini yeni unsurlar ekleyip
daha da zenginleþtirdi. Ardýndan genel
tarihçilik iki kola ayrýldý. Ýbnü’l-Esîr, el-
Kâmil fi’t-târîÅ’inde Taberî’nin usulünü
takip ederken Ýbn Miskeveyh Tecâribü’l-
ümem’de Mes‘ûdî’yi örnek aldý. Bu dö-
nemde yazýlan eserler arasýnda Mes‘ûdî’-
nin çaðdaþý olan Agapius b. Kostantin el-
Menbicî’nin el-£Unvân adlý kapsamlý dün-
ya tarihinin önemli bir kýsmý günümüze
ulaþtý. Sâbit b. Sinân es-Sâbî’nin  bir vak‘a-
nüvis titizliðiyle kaleme alýnan Taberî ta-
rihinin zeyli mahiyetindeki Kitâbü’t-Tâ-
rîÅ’inin Karmatîler hakkýnda oldukça ori-
jinal malzeme ihtiva eden bölümü zama-
nýmýza ulaþmýþ erken dönem genel tarih-
lerindendir. Ebû Biþr ed-Dûlâbî’nin bu-
güne kadar gelmeyen AÅbârü’l-Åulefâß-
sý ile Irak ekolünün temsilcilerinden Yah-
yâ b. Saîd el-Antâkî’nin Saîd b. Býtrîk’ýn
tarihine zeyil mahiyetinde kaleme aldýðý
eser hânedanlara göre düzenlenmiþ ilk ör-

neklerdir. Mücâþiî’nin Baðdat’ta telif etti-
ði ed-Düvel fi’t-târîÅ’i ile Yâkut el-Hame-
vî’nin günümüze ulaþmayan Kitâbü’d-Dü-
vel’i devletler esasýna göre ele alýnmýþ ge-
nel tarihlerdir. Garsünni‘me es-Sâbî’nin ba-
basýnýn et-TârîÅ’ine zeyil þeklinde yazdýðý
£Uyûnü’t-tevârîÅ’i Selçuklu tarihçilerinin
iktibaslarýyla bugüne kadar geldi. Umumi
tarih geleneðini sürdürüp Taberî’nin tari-
hine Tekmile adýyla zeyil yazan ve buna
£Uyûnü’t-tevârîÅ’i dahil eden Muham-
med b. Abdülmelik el-Hemedânî’nin ese-
ri genel tarihlerin birbirinin tamamlayý-
cýsý olarak telif edildiðini göstermektedir.
Hemedânî’nin bir özelliði de siyasî olayla-
rýn yanýnda idarî, ekonomik, sosyal ve kül-
türel olaylarý ele alýp tarihî bilgiyi zengin-
leþtirmesidir.

Irak’ta tarih yazýcýlýðýnda görülen bu hýz-
lý geliþmenin daha sonraki asýrlarda ya-
vaþladýðý görülmektedir. Bu dönemde Irak’-
ta kaleme alýnan eserlerde olaylarýn bir sen-
teze gidilmeden kaydedilmesi anlayýþý yay-
gýnlaþtý. VI. (XII.) yüzyýlýn sonlarý ile VII.
(XIII.) yüzyýlýn baþlarýndan itibaren bürok-
rat tarihçilerin yaný sýra tarihçiliði meslek
edinmiþ âlimler de Ýslâm tarih yazýcýlýðýna
katkýda bulunmaya baþladý. Arapça’nýn ya-
ný sýra Farsça tarih yazýmýnýn yaygýnlaþ-
masý Ýslâm tarihçiliðinin yeni boyutlar ka-
zanmasýný saðladý. Ýslâm dünyasýnýn bir
taraftan Haçlý, diðer taraftan Moðol teh-
likesiyle karþýlaþmasý tarih yazýmýný yeni-
den canlandýrdý. Ayrýca Selçuklular, Zen-
gîler, Eyyûbîler ve Hârizmþahlar gibi hâne-
danlarýn teþekkülü dünya tarihi telif et-
me fikrini gündeme getirdi. Ýbnü’l-Esîr gi-
bi tarihçiler bu alanda önemli eserler ka-
leme aldýlar. Bu dönemde hadiselerin taf-
silâtlý þekilde anlatýmýna paralel sosyal ve
kültürel olaylara daha fazla yer veren ye-
ni bir anlayýþ ortaya çýktý. Hamza el-Ýsfa-
hânî’nin TârîÅu sinî mülûki’l-ar² ve’l-
enbiyâß adlý eserinde olduðu gibi aktarý-
lan bilgi kadar eserin bir dünya tarihi þek-
linde tasarlanmasý da önem arzediyordu.
Bu anlayýþýn öncülüðünü, olaylarý sebep-
sonuç iliþkileri açýsýndan ele alarak bir ba-
kýma tarih felsefesi yapan, sadece bir böl-
genin veya bir hânedanýn deðil bütün Ýs-
lâm dünyasýnýn tarihini kaleme alarak ih-
mal edilen Batý (Maðrib) Ýslâm dünyasýn-
daki olaylarý kayýt altýna almaya önem ve-
ren Ýzzeddin Ýbnü’l-Esîr yaptý. Irak tarih
geleneðine baðlý olan Ýbnü’l-Esîr’in çizgisi
Mirßâtü’z-zamân fî târîÅi’l-a£yân adlý
eseriyle Sýbt Ýbnü’l-Cevzî tarafýndan Suri-
ye’de sürdürüldü. Ýbnü’l-Esîr’in tarihi için
bir zeyil kaleme alan Ýbnü’s-Sâî’nin Irak ta-
rih yazýmýndaki yeri, resmî belgelere yer
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Irak, Arabistan. Arabistan yarýmadasýn-
da siyer ve megazî ile baþlayan Medine
merkezli tarih çalýþmalarý, Abbâsîler’in baþ-
þehir Baðdat’ý kurmalarýyla hilâfetin si-
yasal ve kültürel merkezi konumuna ge-
len Irak’ta geliþti ve Irak tarih ekolü IV.
(X.) yüzyýldan itibaren Medine mektebiy-
le yarýþýr duruma geldi. Bununla birlikte
Medine siyer ve megazî alanýnda IX. (XV.)
yüzyýlýn sonuna kadar belirleyici özelliðini
sürdürdü. Aralýksýz devam eden, kýssacý
geleneðin aðýr bastýðý bu tarih anlayýþý
uzunca bir müddet Iraklý tarihçilerin ön-
cülüðünde devam etti. Tarihçiler kitapla-
rýnda Ýslâm medeniyetinin bütün unsur-
larýna yer verdiler. IV. (X.) yüzyýldan Bað-
dat’ýn Moðol istilâsýna uðramasýna kadar
(656/1258) Baðdatlý tarihçiler Ýslâm tarih
yazýcýlýðýnda önemli rol oynadý. Baðdat’ýn
iþgaliyle birlikte Ýslâm tarihçiliðinin ekse-
ni dönemin güçlü Ýslâm devleti Memlük-
ler’in siyasî merkezi olan Mýsýr ve Suriye’-
ye kaydý.

Ýslâm’ýn ilk üç asrýnda isnada dayalý sür-
dürülen rivayet tarihçiliði III. (IX.) yüzyýlýn
sonlarýnda yerini kýsaca kaynaða iþaret et-
meye býraktý, ileriki asýrlarda ise tarihçile-
rin çoðu tarafýndan terkedildi; alýntý yapý-
lan veya faydalanýlan kaynaklarýn zikredil-
mesi cihetine gidildi. Bu dönemde þifahî
rivayetlere yapýlan atýflarýn yerini yazýlý ri-
vayetler almaya baþladý; antlaþma metin-
leri ve yazýþmalar gibi resmî devlet belge-
lerinin kullanýlmasý yaygýnlaþtý. Bunun te-
mel sebebi Abbâsî devlet bürokrasisinde
görev alan Ebû Bekir es-Sûlî, Ýbn Miske-
veyh ve Hilâl es-Sâbî` gibi kâtiplerin tarih
eserleri kaleme almasýdýr. Bunlar tarih ya-
zýmýnýn geliþimine katkýda bulunduklarý gi-
bi bilgiyi kaynaðýndan alarak tarihin müs-
takil bir disiplin olmasýnda büyük rol üst-
lendiler. Bu sayede pratik uygulamalarýn
yaný sýra resmî belgeler tarih kitaplarýnda
kayýt altýna alýndý.

IV. (X.) yüzyýl Arap edebiyatýnda özellik-
le tarih ve coðrafya alanýnda önemli geliþ-
melerin yaþanmasýnýn etkenlerinden biri
III. (IX.) yüzyýldan itibaren tarih yazýmýna
konu olan Þuûbiyye hareketidir. Baþta Fars
olmak üzere Arap olmayan kültürlere ait ri-
vayetler tarih kitaplarýnda belirgin þekilde
yer almaya baþladý. Baðdat ekolüne men-
sup, genel tarih yazýcýlýðýnýn Ýran’daki tem-


