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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-
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rülen Arapça tarih ve terâcim yazýmýnýn
Irak’taki son temsilcilerindendir.

III. (IX.) yüzyýlda baþlayan sahâbe, ricâl,
dört halife ve diðer halifeler için siyer ve
menâkýb kitaplarý yazýmý IV. (X.) yüzyýldan
itibaren artarak sürdü. Siyer kitaplarý bir
kiþinin hayatýný anlattýðý gibi o kiþiyle ilgi-
li hâtýralarýn bir araya getirilmesinden de
oluþuyordu (Taberî, VII, 332). Bu arada
önem atfedilen bazý siyasal, sosyal ve dinî
hadiselerin ya da monografi ve biyografi-
lerle þehir ve bölge tarihi yazýmýnda önem-
li geliþmeler kaydedildi. Böylece tarih ya-
zýcýlýðýnýn konularý çeþitlendi ve tarihî olay-
lara verilen önem arttý. Tarih metinleri
özellikle içerik bakýmýndan çok zenginleþ-
ti. Daha sonra Bermekî, Zenc ve Havâric’e,
Ömer b. Hattâb ve Ömer b. Abdülazîz’e,
Sýffîn ve Kerbelâ olayýna hasredilmiþ özel
tarihler ortaya çýktý. Bunun yaný sýra Ýb-
nü’l-Esîr’in et-TârîÅu’l-bâhir fi’d-devle-
ti’l-Atâbekiyye’si gibi bir hânedaný konu
alan tarih çalýþmalarý yapýldý. Bu dönem-
de diðer ilimlerin tarih içerisinde yer al-
maya baþladýðý ve tarihçilerin Ýslâm kül-
tür ve medeniyetinin geliþimine paralel
olarak belli konularda yoðunlaþtýðý görül-
mektedir. Diðer taraftan halifeler yanýn-
da vezirler baþta olmak üzere bürokrasi-
de görev yapanlarýn bazýlarý tarih yazýmý-
na katkýda bulunurken bazýlarý tarih yazý-
mýný teþvik etti. Ayný þekilde müsbet ilim-
lerle uðraþan Muhammed b. Ebû Bekir
er-Râzî ve Ebû Nasr Yahyâ b. Cerîr et-Tik-
rîtî gibi âlimler tarihle alâkalý eserler kale-
me aldý. Özellikle Ýbn Cezle ve Ýbn Butlân
gibi tabip ve eczacý âlimlerin tarih yazý-
mýna önemli katký saðladýklarý bilinmek-
tedir. Onlarýn bu çalýþmalarý sadece umu-
mi tarih bakýmýndan deðil ayný zamanda
bilim tarihi açýsýndan da dikkate deðer eser-
lerdir. IV. (X.) yüzyýlda Baðdat’ta yaþadýðý
kabul edilen Ýbn Vahþiyye’nin el-Filâ¼a-
tü’n-Naba¹iyye’si ile Resûlî emîrlerinden
Abbas er-Resûlî’nin Bu³yetü’l-fellâ¼în fi’l-
eþcâri’l-mü¦mire ve’r-reyâ¼în adlý eseri
bilim tarihi yönünden önemlidir.

Ýslâm tarihçiliðinde muhtasar tarih ya-
zýmý daha ziyade IV. (X.) yüzyýldan itiba-
ren Irak’ta ve ardýndan Yemen ve Hicaz’da
ortaya çýktý. Tarihçiler, IV. (X.) yüzyýldan
önceki dönemi Taberî’nin tarihinden ihti-
sar ettikten sonra kendi dönemlerini göz-
lemlerine, þifahî bilgilere ve resmî belgele-
re dayanarak eserlerini kaleme aldýlar. Ba-
zý müellifler ise bir eseri ihtisar edip ona
daha sonraki dönemlere ait olaylarý ekle-
mek suretiyle ihtisarý ve zeyli ayný çalýþma-
da bir araya getirirken bazýlarý daha ön-
ce kaleme alýnmýþ  tarihlere zeyil yazmak-

la iktifa ediyordu. Bütün bu geliþmelerin
önemli sonuçlarýndan biri, tarih yazýmýna
yerel özellikleri aðýr basan bölge ve þehir
tarihlerinin eklenmesi, baðýmsýz ya da kýs-
men baðýmsýz yerler için özel çalýþmalar
yapýlmaya baþlanmasýdýr. Aslýnda bu ça-
lýþmalar, Arap kabilelerinin fethin ardýn-
dan Arabistan dýþýnda yerleþme tarihleri-
ni anlatan geleneðin devamýdýr. Arabis-
tan’ýn kuzeyinde hadis ve siyer alanýnda
öncü çalýþmalar yapýlýrken güneyinde böl-
gesel tarih yazýmýna aðýrlýk verildiði dikka-
ti çekmektedir. Hemdânî’nin genelde Ara-
bistan’ýn, özelde Yemen’in tarihi, ensâb ve
edebiyatý için yegâne kaynak olan el-Ýk-
lîl’i Hz. Âdem’den baþlayan umumi bir
tarih olmakla birlikte Yemen’de o döneme
kadar biriken tarih malzemesinin Kahtânî
merkezli olarak kaydedilmesinden mey-
dana gelmektedir.

Daha önceki yýllara ait olaylarý özet ha-
linde ele almakla birlikte mufassal tarihler-
de bulunmayan birçok rivayeti toplayan Ýb-
nü’l-Ezrak el-Fâriký’nin Artuklular dönemi-
nin önemli kaynaklarýndan TârîÅu Mey-
yâfâriš¢n ve Âmid adlý eseri hem hâne-
dan hem bölgesel tarih yazýmý bakýmýndan
dikkate deðer çalýþmalardýr. Bürokraside
görev alýp tarih yazýcýlýðýna katkýlarda bu-
lunan Ýmâdüddin el-Ýsfahânî’nin çalýþma-
larý birer hânedan tarihi örneði olduðu ka-
dar bölgesel tarih açýsýndan da önem ar-
zeder. Diyârbekrî’nin bir siyer kitabý sayý-
lan TârîÅu’l-Åamîs’inin son bölümü ha-
life ve hânedanlar tarihine ayrýlmýþtýr. Bu
eserler umumi tarihlerde yer almayan ri-
vayet ve malzemeyi kayýt altýna almýþtýr.
Þehir ve bölge tarihleri yanýnda buralarýn
faziletine dair pek çok eser telif edildi. Bu
alanda özellikle Yemen’de çok sayýda ça-
lýþma yapýldý. Ýbnü’l-Mücâvir’in TârîÅu’l-
müsteb½ýr’ý Yemen merkezli bölge tarihi
örneklerindendir. el-Melikü’l-Eþref er-Re-
sûlî’nin ªurfetü’l-a½¼âb fî ma£rifeti’l-en-
sâb adlý eseri Arap kabileleri ve soylarýna
dair olduðu kadar Yemen’de hüküm süren
Resûlî hükümdarlarýnýn neseplerini tanýt-
masý ve önde gelen çaðdaþlarý hakkýnda
bilgi vermesi bakýmýndan da önemli bir
kaynaktýr.

Ýbn Hâtim’in Kitâbü’s-Sim¹ý’l-³åli’¦-¦e-
men fî aÅbâri’l-mülûk mine’l-øuz bi’l-
Yemen’i bir bölge tarihi olmasýnýn yaný
sýra Oðuzlar’ýn Yemen’deki hâkimiyetine
dair orijinal bilgiler verir. Ayný müellifin el-
£Ýšdü’¦-¦emîn fî aÅbâri mülûki’l-Yeme-
ni’l-müteßahÅirîn’i ise günümüze ulaþma-
mýþtýr. Muhammed b. Yûsuf el-Cenedî, Ki-
tâbü’s-Sülûk adlý eserinde Hz. Peygam-
ber’in hayatýyla ilgili kýsa bilgiler verdikten

vermesi ve Abbâsîler’in yýkýlýþýyla Baðdat’ýn
Moðollar tarafýndan istilâsýna þahit olma-
sý bakýmýndan önemlidir. Süryânî filozofu,
ilâhiyatçý, edip ve tabip Ýbnü’l-Ýbrî’nin Kro-
nografya’sý yaratýlýþtan 1286 yýlýna kadar
gelen Süryânîce bir dünya tarihidir. Hak-
kýnda bilgi verdiði VII. (XIII.) yüzyýldaki olay-
larýn birçoðuna tanýklýk eden Ýbnü’l-Ýbrî’-
nin eseri, müellifi tarafýndan TârîÅu muÅ-
ta½ari’d-düvel adýyla ihtisar edilerek as-
lýnda yer almayan bilgi ve biyografilerin ya-
nýnda kýsa bir Ýncil tarihi de eklendi. Ab-
dullah b. Es‘ad el-Yâfiî’nin Mirßâtü’l-ce-
nân adlý genel Ýslâm tarihi de Yemen’e
dair verdiði ilâve bilgilerle öne çýkar.

IV. (X.) yüzyýldan sonra yaþayan Iraklý ta-
rihçilerin bir kýsmý sadece kendi çaðlarýn-
da cereyan eden hadiseleri kaydetmekle
yetindiler. Kendi bölge ve ülkeleri dahilin-
deki vak‘alara geniþçe yer vermek suretiy-
le içerisinde yaþadýklarý devletin ve þehirle-
rin tarihiyle ilgilendiler (Ýbn Haldûn, I, 202).
Bu dönemde Baðdat’ýn siyasî merkez ola-
rak zayýflamasý üzerine Irak ve çevresiyle
sýnýrlý bir tarih anlayýþý ortaya çýktý. Krono-
lojik esasa göre telif edilen eserler artan
oranda sarayýn ve yöneticilerin etkinlikleri
üzerinde yoðunlaþtý. Bu husus bürokrasi-
de görev alanlarýn siyasî tarih yazýcýlýðýn-
da etkin olmasýndan kaynaklanýyordu. Bu
çerçevede genel tarih kitaplarýnýn meto-
dunu takip ederek olaylarý kronolojik sý-
rayla kaleme alan Ebû Bekir es-Sûlî, Bað-
dat merkezli anlatýmý benimseyen ilk mü-
elliflerdendir. V. (XI.) yüzyýlda bu anlayýþ
yaygýnlaþtý. Baðdat hilâfet sarayýndaki pro-
tokol kurallarý ve resmî yazýþmalar baþta
olmak üzere dönemin idarî yapýsý hakkýn-
da mâlûmat vermesi, ayrýca bazý önemli
belgeler ihtiva etmesi ve kendi gözlemle-
rini yansýtmasý dolayýsýyla Hilâl b. Muhas-
sin es-Sâbî’nin çalýþmalarý ayrý bir deðer
taþýmaktadýr. Abbâsî vezirlerinden Rûz-
râverî’nin ¬eylü Tecâribi’l-ümem adlý
kronolojik eseri de Baðdat merkezli bir hâ-
nedan tarihidir. Ebü’l-Ferec Ýbnü’l-Cevzî’-
nin el-Munta¾am’ý Abbâsîler’in siyasî ta-
rihini ve Baðdat merkezli anlayýþý yansýtan
örneklerin baþýnda gelmektedir. Siyer da-
hil tarihin bütün alanlarýnda eser veren
Ýbnü’l-Cevzî olaylarý ve biyografileri yýllara
göre ayrý baþlýklar altýnda kaydetmek su-
retiyle iki metodu birleþtirip tarih yazýcý-
lýðýna yenilik getirdi; onun bu metodu son-
raki dönem tarihçileri tarafýndan örnek
alýndý. Zahîrüddin el-Kâzerûnî’nin et-Tâ-
rîÅ adlý eseri müellifin Rav²atü’l-erîb ad-
lý genel Ýslâm tarihinin muhtasarýdýr. Ýb-
nü’l-Fuvatî, Ýslâm coðrafyasýnýn doðu böl-
gelerinde artýk ikinci plana düþtüðü gö-
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fýndan Mekke tarihi ve ricâli hakkýnda ya-
zýlan çok sayýdaki eserden en kapsamlý
olanlarýdýr. Çalýþmalarýný Medine tarihi ve
kültürü üzerine yoðunlaþtýran Semhûdî’-
nin eserlerinde olduðu gibi þehir tarihleri
yazýldýklarý dönemden önceki malzemeyi
kapsayacak þekilde planlanmýþtýr. Mekke
ve Yemen’e dair eserleriyle meþhur olan
Nehrevâlî’nin Mekke’nin yanýnda Abbâsî-
ler, Memlükler ve Osmanlýlar olmak üze-
re þehre hâkim olan devletlerin tarihlerin-
den bazý kesitlere yer vermesiyle umumi
tarih özelliði kazanan el-Ý£lâm bi-a£lâmi
Beytillâhi’l-¼arâm’ý bu geleneðin sürdü-
ðünü ortaya koymaktadýr. Ali et-Taberî’-
nin el-Ercü’l-miskî ve’t-târîÅu’l-Mekkî
fî aÅbâri’l-¥arem ve’l-Kâ£be ve terâ-
cimi’l-mülûk ve’l-Åulefâß adlý eseriyle
Sincârî’nin Menâßi¼u’l-kerem fî aÅbâri
Mekke ve’l-Beyt ve vülâti’l-¥arem’i,
Mekke’deki tarih yazýmýnýn geldiði noktayý
göstermesi kadar günümüze ulaþmayan
pek çok eserden alýntýlar içermesi dolayý-
sýyla önemlidir.

IV. (X.) yüzyýldan itibaren siyasî tarih ya-
zýmýný devlet adamlarýna (küttâb) býrakan
ulemâ daha ziyade biyografi tarzýnda eser-
ler kaleme almaya baþlayýnca ricâl ilmine
dair çalýþmalarýn sayýsý arttý. Ashapla ilgi-
li tabakat kitaplarýnda divan defterlerine
göre sýralamanýn yerini alfabetik düzen
aldý. Ebû Ubeydullah el-Merzübânî’nin bir
kýsmý günümüze ulaþan el-Muštebes fî
aÅbâri’n-nü¼ât ve’l-üdebâß ve’þ-þu£arâß
ve’l-£ulemâß adlý eseri, döneminin hem
Basralý hem Kûfeli âlimlerin hal tercüme-
lerini ihtiva eden en kapsamlý eserdir. Ýbn
Semüre el-Ca‘dî’nin Asr-ý saâdet’ten ken-
di zamanýna kadar gelen ªabašåtü fuka-
hâßi’l-Yemen’i, Ýbnü’d-Dübeysî’nin Vâsýt’-
ta yetiþen meþhur þahsiyetlere dair Târî-
Åu Vâsý¹’ý, kendi hocalarý hakkýnda Mu£-
cemü’þ-þüyûÅ’u ve hocasý Ýbn Taberzed’in
hocalarýyla ilgili Mu£cemü þüyûÅi Ýbn ªa-
berzed adlý çalýþmasý önemli örneklerden-
dir. Ýbn Hallikân, Vefeyâtü’l-a£yân’ýnda
biyografi alanýnda Irak’ta oluþan anlayýþý
bütün Ýslâm dünyasýna uygulayýp eserini
kaleme aldý. Muhibbüddin et-Taberî’nin
er-Riyâ²ü’n-nâdire fî fe²âßili’l-£aþere’-
si biyografi alanýnýn sadece önemli kiþi-
lere tahsis edilmiþ bir örneðidir. Þevkâ-
nî’nin VIII. (XIV.) yüzyýldan kendi zama-
nýna kadar (1834) gelen, hemen hepsi
müctehid olan âlimlere dair el-Bedrü’¹-
¹âli£ adlý eseri kapsadýðý dönem ve belli
bir mezhebe hasredilmemesi dolayýsýy-
la Ýbn Hallikân’ýn Vefeyâtü’l-a£yân’ýnýn
devamý mahiyetindedir. Bu arada kabi-
lelerin nesebi yanýnda kiþilerin mensup

olduðu þehir, belde, ülke, meslek, mezhep
gibi hususlarý esas alan Abdülkerîm es-
Sem‘ânî’nin el-Ensâb’ý ve bunun muhta-
sarý Ýbnü’l-Esîr’in el-Lübâb fî teh×îbi’l-
Ensâb’ý zikredilmelidir. Biyografi alanýnda-
ki bu geliþme otobiyografide görülmedi.
Abdüllatîf el-Baðdâdî’nin günümüze ulaþ-
mayan, ancak Ýbn Ebû Usaybia tarafýn-
dan bazý kýsýmlarý iktibas edilen Sîretü
¥ayâtî adlý kitabý bu alandaki pek az ör-
nekten biridir.

Tarihçiliðin belli bir konu çerçevesinde
yoðunlaþmasýnýn önemli sonuçlarýndan bi-
ri de kurumlar ve kültür tarihi alanýnda ya-
pýlan çalýþmalardýr. Abbâsî Devleti’nin ku-
ruluþu, Baðdat’ýn baþþehir yapýlmasý ve
idarî müesseselerin geliþmesine paralel bi-
çimde V. (XI.) yüzyýldan itibaren baþta Irak
Ýslâm dünyasýnýn idarî ve malî yapýsýyla il-
gili bir literatür ortaya çýktý. Abbâsîler dö-
neminde Irak’ýn idarî ve iktisadî tarihinin
önemli kaynaklarýndan olan bu eserlerin
yanýnda devlet sisteminin geliþmesi ve
milletlerarasý iliþkilerin artmasýyla eþ za-
manda, yazýþmalarýn saðlýklý yapýlabilme-
sini temin etmek amacýyla özellikle kâtip-
lerin kullanacaklarý usullerle ilgili baþvuru
kaynaklarý telif edilmeye baþlandý. Zama-
nýndaki kurumlara dair ayrýntýlý bilgi ve-
ren Cehþiyârî’nin Kitâbü’l-Vüzerâß ve’l-
küttâb’ý önemlidir. Hilâl es-Sâbî’nin Kitâ-
bü’l-Vüzerâß adlý eseri, Cehþiyârî ve Ebû
Bekir es-Sûlî’nin ayný konudaki eserlerinin
bir devamý niteliðindedir. Siyaset ve ahlâk
nazariyeleriyle tanýnan Mâverdî’nin el-A¼-
kâmü’s-sul¹âniyye’sinde devlet teþkilâtý
ve idaresiyle ilgili fýkhî hükümler bir ara-
ya getirildi. Mâverdî’nin Æavânînü’l-vizâ-
re ve siyâsetü’l-mülk adlý eserinde dev-
let teþkilâtýnýn pratik uygulamalarý hakkýn-
da bilgi verilir. Ýbn Mâkûlâ’nýn bugüne ka-
dar gelmeyen Kitâbü’l-Vüzerâßsý ile Mu-
hammed b. Abdülmelik el-Hemedânî’nin
Ebû Bekir es-Sûlî’nin eserine zeyil mahi-
yetinde kaleme aldýðý AÅbârü’l-vüzerâß
adlý eserleri bu alandaki geliþmelerin ta-
kip edilmesi bakýmýndan önemlidir.

Muhammed b. Halef Vekî‘in AÅbârü’l-
šuŠât’ýnda Ýslâmiyet’in ilk döneminden
itibaren kadýlýk görevini üstlenenlerin ya-
nýnda kazâ teþkilâtý hakkýnda bilgiler yer
alýr. Ebû Saîd Hasan b. Ahmed el-Ýstahrî’-
nin günümüze ulaþmayan, bu alanda en
önemli kitap kabul edilen Edebü’l-šaŠâß
ile Ahmed b. Kâmil’in AÅbârü’l-šuŠâti’þ-
þu£arâß adlý eserleri kadýlýk ve edebiyat
tarihi açýsýndan ehemmiyet arzeder. Teþ-
kilât tarihiyle ilgili kitaplarda hisbe, saray
teþkilâtý, haraç ve emvâl gibi konular hak-
kýnda mâlûmat bulmak mümkündür. Ku-

sonra 730 (1330) yýlýna kadar Yemen ta-
rihini anlatýr ve daha önceki bazý tarihçi-
lerin hatalarýný düzelterek kabile ve yer ad-
larýný doðru biçimde tesbit etmeye çalý-
þýr. Ali b. Hasan el-Hazrecî, el-£Uš†dü’l-
lüßlüßiyye fî târîÅi’d-devleti’r-Resûliy-
ye’sini yýllara ve devletlere göre düzenledi.
Ýbnü’d-Deyba‘ ve Cürmûzî de Yemen hak-
kýndaki eserleriyle tanýnýr.

III. (IX.) yüzyýlda baþlayan, IV. (X.) yüz-
yýldan itibaren meþhurlarýn biyografile-
rinin de eklendiði þehir tarihçiliði saha-
sýndaki çalýþmalarýn ilk örneklerinden biri
Taberî çizgisini takip eden, özellikle Mu-
sul ve çevresiyle ilgili baþka kaynaklarda
bulunmayan bilgileri kaydeden Yezîd b.
Muhammed el-Ezdî’nin TârîÅu’l-Mev½ýl
adlý eseridir. Ancak Irak’ta bu alanda ya-
pýlmýþ en meþhur çalýþma Hatîb el-Bað-
dâdî’nin TârîÅu Ba³dâd’ýdýr. Ýbnü’l-Mâ-
ristâniyye’nin Dîvânü’l-Ýslâm fî târîÅi
Dâri’s-selâm adýyla kaleme aldýðý, muh-
temelen Baðdat tarihi hakkýndaki en kap-
samlý eser müellifin ölümünden dolayý ta-
mamlanamadý. TârîÅu Ba³dâd’a ¬eylü
TârîÅi Medîneti’s-selâm Ba³dâd adýy-
la bir zeyil yazan Ýbnü’d-Dübeysî de gele-
neksel usule baðlý kaldý. Eser yalnýz alfa-
betik bir biyografi kitabý olmayýp ayný za-
manda 562-621 (1167-1224) yýllarý arasýný
kapsayan kronolojik bir çalýþmadýr. Ýbnü’l-
Müstevfî’nin TârîÅu Erbil’i mahallî tarih
yazýmýnýn özgün örneklerindendir. Ayný þe-
kilde bir þehrin topografyasý, tarihî coð-
rafyasý, ekonomik ve kültürel durumu, ma-
halleleri ve tesisleri hakkýnda bilgi veren
Arapça eserlerin ortak adý olan “hýtat” ki-
taplarý III. (IX.) yüzyýlda Irak’ta yazýlmaya
baþlandý; sonraki asýrlarda Mýsýrlý tarihçi-
lerin öne çýktýðý bir edebî türe dönüþerek
âdeta bu bölgeye özgü duruma geldi. Ha-
tîb el-Baðdâdî’nin TârîÅu Ba³dâd’ýna ze-
yil yazan Ýbnü’n-Neccâr el-Baðdâdî’nin ed-
Dürretü’¦-¦emîne ile Cemâleddin el-Ma-
tarî’nin Medine’nin tarihine ve faziletleri-
ne dair et-Ta£rîf bimâ enseti’l-hicre min
me£âlimi Dâri’l-hicre adlý eserleri ayrýca
zikredilmelidir.

Memlükler devrinde Arabistan’da ma-
hallî tarih çalýþmalarý arttý. Takýyyüddin el-
Fâsî’nin Þifâßü’l-³arâm bi-aÅbâri’l-bele-
di’l-¼arâm’ý, Ebü’l-Velîd el-Ezraký ve Fâki-
hî’nin Mekke tarihlerinden sonra bu ala-
nýn en önemli eseri kabul edilir. Necmed-
din Ýbn Fehd’in Ýt¼âfü’l-verâ bi-aÅbâri
ümmi’l-šurâ’sý ile Ýzzeddin Ýbn Fehd’in
øåyetü’l-merâm bi-aÅbâri sal¹anati’l-
beledi’l-¼arâm’ý, IX-X. yüzyýllarda Mek-
ke’nin ilim ve fikir hayatýnda önemli bir
yeri olan Ýbn Fehd ailesi mensuplarý tara-



39

rev yapmasýndan dolayý orijinal bilgiler ver-
mesinin yanýnda Fârâbî ve Ýbn Sînâ baþta
olmak üzere birçok filozof hakkýndaki ay-
rýntýlý bilgiler düþünce tarihi bakýmýndan
son derece deðerlidir. Irak tarih geleneði
içerisinde daha çok tarihçi, filozof ve özel-
likle ahlâk düþünürü olarak dikkat çeken,
tarihi bir nakilden ziyade yorum diye gö-
ren ve çaðdaþ tarih anlayýþýnýn öncüsü sa-
yýlan Ýbn Miskeveyh’in ayrý bir yeri vardýr.
Ebû Ýshak es-Sâbî’nin günümüze bir bö-
lümü ulaþan Kitâbü’t-Tâcî adlý eseri Bü-
veyhîler’i öne çýkaran bir anlayýþýn benim-
sendiði örnektir.

IV. (X.) yüzyýldan itibaren tarih yazýmýna
ideolojik yönü aðýr basan kitaplarýn girdiði
görülür. Bundan dolayý bazý olaylarýn abar-
týlmasý ve yanlý anlatým yaygýnlaþtý. Ancak
bu tür kitaplar sadece taraftarlarý arasýn-
da kabul gördü. Ýmâmiyye Þîasý’na men-
sup Ebû Ahmed el-Celûdî’nin Sîretü emî-
ri’l-müßminîn £Alî b. Ebî ªâlib, AÅbâru
Ebî Bekr ve £Ömer, AÅbâru Ýbn £Ab-
bâs, AÅbâru £Aš¢l b. Ebî ªâlib, AÅbâ-
ru ¥amza b. Abdilmu¹¹alib, AÅbâru
Zeyd b. £Alî, AÅbâru Benî Mervân, AÅ-
bâru Ek¦em b. Øayfî, £AÅbâru £Ömer
b. £Abdil£azîz gibi eserleri yanýnda Kitâ-
bü’l-Cemel, Kitâbü Øýffîn, Kitâbü’l-¥a-
kemeyn, Kitâbü’l-ƒavâric, AÅbârü’l-
£Arab ve’l-Fürs ve AÅbârü’t-Tevvâbîn
gibi eserleri bu anlayýþýn ürünleridir. Ebü’l-
Ferec el-Ýsfahânî Mešåtilü’¹-ªâlibiyyîn
adlý çalýþmasýný Ehl-i beyt mensuplarýna
tahsis etti. Ýbn Inebe’nin £Umdetü’¹-¹â-
lib fî ensâbi âli Ebî ªâlib’i bu geleneðin
daha sonraki yüzyýllarda sürdüðünü gös-
termektedir.

Özellikle Yemen’de Zeydiyye mezhebi-
ne dair çalýþmalar yapýldý. Ýmâdüddin el-
Hamzî’nin, Ýbnü’l-Esîr’in el-Kâmil’inin öze-
ti niteliðindeki Kenzü’l-aÅbâr fî ma£-
rifeti’s-siyer ve’l-aÅbâr’ý Yemen tarihi
kadar Zeydiyye mezhebi bakýmýndan da
önemlidir. Ýsmâilî dâîsi Ýdrîs Ýmâdüddin’in,
Resûl-i Ekrem’in sîretiyle Hz. Ali’den iti-
baren Ýsmâiliyye imamlarýnýn biyografile-
rini ve Müsta‘lîler’in Yemen’de ortaya çýký-
þýný anlattýðý £Uyûnü’l-aÅbâr ve fünû-
nü’l-â¦âr’ý Ýsmâilî daveti ve Fâtýmî Devleti
tarihi hakkýnda en önemli kaynaklardandýr.
Safiyyüddin Ýbn Ebü’r-Ricâl’in Ma¹la£u’l-
büdûr ve mecma£u’l-bu¼ûr adlý eseri
Iraklý ve Yemenli ulemânýn biyografileri ya-
nýnda Yemen’in coðrafya ve arkeolojisiyle
ilgili önemli bilgiler veren geniþ bir çalýþ-
madýr.

Baðdat’ta Ýbnü’l-Mukaffa‘ ile baþlayan
ve Câhiz ile devam eden siyâsetnâme tü-

rü eserler tarih yazýmý bakýmýndan önem-
lidir. Nizâmülmülk’ün eseri baþta olmak
üzere çeþitli tarihî bilgiler içeren siyâset-
nâmeler kamusal belgeler sayýldýðý kadar
ayný zamanda birer lâyiha mahiyetindedir.
Irak tarih geleneðine baðlý Ebû Zeyd el-
Belhî’nin günümüze ulaþmayan Edebü’s-
sul¹ân ve’r-ra£iyye, Kitâbü’s-Siyâseti’l-
kebîr, Kitâbü’s-Siyâseti’½-½a³¢r adlý ça-
lýþmalarý siyasetle ilgili eserlerin bir deva-
mýdýr. Ebû Mansûr es-Seâlibî’nin Âdâbü’l-
mülûk’ü ve Mâverdî’nin el-A¼kâmü’s-
sul¹âniyye’si teorik olduðu kadar dönem-
lerindeki uygulamayý yansýtan pratik bil-
giler içermesi bakýmýndan bu alanýn seç-
kin örneklerindendir. Þiî tarihçisi Ýbnü’t-
Týktaka’nýn birinci bölümü siyâsetnâme,
ikinci bölümü dört halife döneminden iti-
baren bir tarih kitabý olan el-FaÅrî adlý
eseri baþta Ýtalyan tarihçisi ve siyaset na-
zariyecisi Machievelli olmak üzere hem Do-
ðu hem Batý’da pek çok esere örnek teþ-
kil etti.

Ýslâm dünyasýnda coðrafî eserler ilk de-
fa Arabistan’a dair mâlûmatla ortaya çýk-
tý; fethedilen ülkeler hakkýnda verilen bil-
gilerle zenginleþti; nihayet Ýran, Hint ve
Yunan kaynaklarýndan yapýlan tercüme-
lerle IV-V. (X-XI.) yüzyýllarda Irak’ta zirve-
ye ulaþtý. Ýslâm ülkelerini ve þehirlerini bir-
birine baðlayan önemli yollarý öðrenmek
ve hac yollarýný tesbit etmek gibi pratik
ihtiyaçlardan doðan ilk coðrafya eserlerin-
de IV. (X.) yüzyýldan itibaren tarihle sýký
bir baðýn oluþtuðu ve bunun Osmanlý dö-
nemine kadar devam ettiði görülür. III.
(IX.) yüzyýlýn ortalarýndan itibaren Irak’ta
tasvirî coðrafya okuluna mensup olan, da-
ha sonraki çalýþmalara rehberlik edecek
düzeyde eserler kaleme alan âlimler ara-
sýnda Ýbn Hurdâzbih, Ya‘kubî, Ali b. Hüse-
yin el-Mes‘ûdî, Ýbnü’l-Fakýh, Ýbn Rüste, Ýbn
Havkal ve Kudâme b. Ca‘fer sayýlabilir. VI.
(XII.) yüzyýldan itibaren menâzil, diyâr, me-
vâký‘ gibi coðrafya kavramlarý Arap tarihi
ve edebiyatýna girmeye baþladý. Zemah-
þerî’nin Kitâbü’l-Cibâl ve’l-büšå£ ve’l-
miyâh, Ýbn Arrâk el-Hârizmî’nin Ýþtišåšu
esmâßi’l-mevâ²ý£ ve’l-büldân, Ebü’l-Feth
et-Tûsî’nin Esmâßü’l-büšå£, Fîrûzâbâdî’-
nin el-Me³ånimü’l-mu¹âbe gibi eserleri
bu türdendir. Zekeriyyâ el-Kazvînî’nin Â¦â-
rü’l-bilâd ve aÅbârü’l-£ibâd’ý Irak gele-
neðine mensup tarihçi ve coðrafyacýlardan
faydalanýlarak meydana getirilen, þehirle-
ri kültür ve medeniyet tarihi bakýmýndan
ele alan bir çalýþmadýr.

III. (IX.) yüzyýldan itibaren gerek özel gö-
revle gerekse hac ve ilim tahsili gibi amaç-
larla seyahatlerin yapýldýðý görülmekte-

dâme b. Ca‘fer’in, benzerine fazla rast-
lanmayan teknik ayrýntý ve dokümanter
bilgi içeren Kitâbü’l-ƒarâc ve ½ýnâ£a-
ti’l-kitâbe, Ebû Ubeydullah el-Merzübânî’-
nin zamanýmýza intikal etmeyen Kitâbü’l-
¥uccâb ve Hilâl es-Sâbî’nin Rüsûmü dâ-
ri’l-Åilâfe adlý eserleri bu alandaki örnek-
lerin baþýnda gelir.

IV. (X.) yüzyýldan itibaren kültür tarihi
alanýnda çok çeþitli konulara dair bilgi içe-
ren eserler ortaya çýktý. Ebü’l-Ferec el-Ýs-
fahânî’nin el-E³ånî’si þiir, edebî tenkit,
Arap mûsikisinin tarihî geliþimi ve diðer
edebî malzeme bakýmýndan ilk kültür ta-
rihi olarak kabul edilebilir. Ýbnü’n-Nedîm’in
Ýslâm’ýn altýn çaðý sayýlan ilk dört asýrda
dinî, fikrî ve ilmî alanlarda yazýlmýþ Arap-
ça eserlerle tercümeler ve bunlarýn mü-
ellifleri hakkýnda aktardýðý bilgilerle ilim
dünyasýna ýþýk tutan el-Fihrist’i ilim, kül-
tür ve medeniyet tarihi bakýmýndan bü-
yük deðere sahiptir. Ýbn Mâkûlâ’nýn coð-
rafya, nesep ve biyografi karýþýmý el-Ýk-
mâl adlý eseri de seçkin örneklerden biri-
dir. Ýbn Hamdûn’un genel tarih türünde-
ki et-Te×kiretü’l-¥amdûniyye’si, filoloji
ve tarihe dair bir antoloji niteliðinde olup
kültürel yönüyle öne çýkan eserlerin ba-
þýnda gelir. Hz. Peygamber’in soy kütü-
ðündeki özel isimler baþta olmak üzere
Arap dilinde geçen birçok kiþi, kabile ve yer
adýnýn kökenini açýklayan Ýbn Düreyd’in el-
Ýþtišåš adlý eseri de kültür tarihine dair
örneklerdendir. Ýlhanlý Devleti’nin resmî di-
li Türkçe olmakla beraber kültür, idare, ti-
caret ve toplum hayatýnda Arapça, Fars-
ça ve Moðolca’nýn da kullanýldýðýný dikka-
te alan Ýbn Mühennâ’nýn bu dillerdeki ke-
limelerin karþýlýklarýný verdiði Arapça söz-
lüðü, halk dilinden alýnan malzeme ile kül-
tür unsurlarýna geniþ yer vermesinden do-
layý Türk ve Moðol kültür tarihi açýsýndan
önemlidir.

Irak ve Arabistan’da yapýlan tarih çalýþ-
malarýnda olaylarýn sebep ve sonuçlarý ya-
nýnda bir mezhebin, belli bir hânedan ve-
ya bir topluluðun öne çýkarýldýðý çalýþma-
lar da yapýlmýþtýr. Tarih felsefesi ve tenkit
zihniyeti bakýmýndan Bîrûnî ile Ýbn Hal-
dûn’un öncüsü olarak Mutahhar b. Tâhir
el-Makdisî’nin el-Bedß ve’t-târîÅ’i bu çer-
çevede ilk ve belki de günümüze kadar
gelebilen tek tarih eseridir. Arap nesir sa-
natýnýn en büyük temsilcilerinden, filozof
ve mutasavvýf Ebû Hayyân et-Tevhîdî’nin
çalýþmalarý özellikle IV. (X.) yüzyýlýn ikinci
yarýsýnda Baðdat, Hicaz, Horasan ve Fars
bölgelerinde ortaya çýkan siyasal, sosyal,
ilmî ve fikrî geliþmeler için baþlýca kaynak-
týr. Büveyhîler’den beþ vezirin yanýnda gö-
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olmaktan çýkmasý tarih çalýþmalarýný da
zayýflattý.

Irak yanýnda Arabistan’ýn tarihi ve me-
deniyetiyle ilgili çalýþmalar yapan âlimler
arasýnda Ahmed b. Zeynî Dahlân, Sâtý‘ el-
Husrî, Ahmed Hasan ez-Zeyyât, Maurice
Gaudefroy-Demombynes, Louis Massig-
non, Gustave le Bon, Michael G. Morony,
Mahmûd Þükrî el-Âlûsî, Muhammed Kürd
Ali, Eymen Fuâd Seyyid, Muhammed Beh-
cet el-Eserî, Abdülazîz ed-Dûrî, Sâlih Ah-
med el-Ali, Muhammed Habîb el-Hîle, Sü-
heyl Zekkâr, Þevký Dayf, Ýmâd Abdüsselâm
Raûf sayýlabilir. Kâtib Çelebi’nin, Keþfü’¾-
¾unûn’u için Î²â¼u’l-meknûn adýyla en
son zeyli yazan Baðdatlý Ýsmâil Paþa, araþ-
týrmalarýný daha çok Ýslâm öncesi Arap ta-
rihine hasreden, Güney Arabistan’daki Arap
lehçeleri ve özellikle Yemen tarihiyle meþ-
gul olan Cevâd Ali ile Ýslâm eðitim ve öð-
retim tarihiyle ilgili çalýþmalarýyla öne çý-
kan, Sâmerrâ, Vâsýt ve Baðdat’taki tarihî
eserleri araþtýrma heyetinin baþkanlýðýný
yürüten Nâcî Ma‘rûf da bilhassa anýlma-
lýdýr. Ayrýca Keldânî din adamý Eddî Þîr ile
hýristiyan dil âlimi, edip ve gazeteci yazar
Anistâs Mârî el-Kermelî’nin çalýþmalarý, bil-
hassa Ýslâm öncesi dönemde mevcut kül-
türle modern dönem Irak tarihine farklý
bir perspektiften bakýþý yansýtmasý baký-
mýndan önemlidir.
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ÿMustafa Sabri Küçükaþcý

Mýsýr, Suriye ve Filistin (950 yýlý – XX. yüz-
yýl). Kadîm bir devlet geleneðine ve geniþ
bir tarih kültürüne sahip olan Mýsýr, Ýslâm’-
dan önce iki semavî dinin, Yahudilik ile
Hýristiyanlýðýn geliþtiði bir bölgedir. Her iki

dinin mensuplarý ve özellikle din adamla-
rý kendi dinlerinin tarihiyle alâkalý pek çok
eser telif etmiþlerdi. Ýsrâiliyat adý verilen
bu tür haberler dinî kitaplarda da yer al-
mýþtý. Ayrýca þifahî olarak aktarýlan “esâ-
tîrü’l-evvelîn” türünden, hurafelerle karýþ-
mýþ bir tarih kültürü bölgede her zaman
mevcuttu. Mýsýr’ýn müslümanlar tarafýn-
dan fethi bölgede tarihçilik faaliyetinde
yeni bir çýðýr açtý, eski tarihlerin yaný sýra
bölgede yeni bir tarihçiliðin ortaya çýkma-
sýna vesile oldu. Mýsýr’ýn fethinden itiba-
ren henüz bir asýr geçmeden kadîm Mýsýr
tarih ekolü Ýslâm tarih ekolüyle birleþe-
rek Mýsýr’da yeni tarihçiliði geliþtirdi. Dinî
kýssalar ve hikmetli sözlerle baþlayan þi-
fahî tarihçilik zaman içerisinde tarih yazý-
cýlýðýna dönüþtü, ancak bu haber ve riva-
yetlerin büyük kýsmý tedvin edilmediðin-
den günümüze ulaþmadý.

Ýslâmî dönem Mýsýr tarih ekolünün ku-
rucusu ve ilk temsilcisi Fütû¼u Mý½r ve
aÅbâruhâ adlý eseriyle tanýnan Ebü’l-Ka-
sým Ýbn Abdülhakem’dir (ö. 257/870). Ýbn
Abdülhakem’den sonra Mýsýr tarih yazýcý-
lýðý dört kol halinde teþekkül etti, Mem-
lükler döneminde ortaya çýkan yeni konu
ve bölümlerle zenginleþti. Kollarýn ilki Ýbn
Abdülhakem’le baþlayan, III. (IX.) yüzyýlla
birlikte Tolunoðullarý ve Ýhþîdîler gibi özerk
devletler tarafýndan yönetilen Mýsýr’da ted-
vin edilen bölge tarihiyle alâkalý eserlerdir.
Bunlarýn baþýnda Ebû Saîd Ýbn Yûnus’un
zamanýmýza intikal etmeyen TârîÅu Mý½r’ý
gelir. Ayný dönemde Mýsýr’ýn faziletleri hak-
kýnda pek çok eser telif edildi. Muham-
med b. Yûsuf el-Kindî’ye nisbet edilen, an-
cak muhtemelen oðlu Ömer tarafýndan
kaleme alýnan Fe²âßilü Mý½ri’l-ma¼rûse
ile Ýbn Zûlâk’ýn Fe²âßilü Mý½r ve aÅbâru-
hâ adlý çalýþmasý bu tür eserlerin ilk ör-
nekleridir. Ýslâm fetihleriyle beraber Mý-
sýr’da yeni garnizonlarýn kurulmasý ve bun-
larýn zaman içerisinde þehirlere dönüþme-
si, bölgedeki þehirlerin topografyasýyla il-
gili çalýþmalar olan “hýtat” türü eserlerin
ortaya çýkmasýna vesile oldu. Bu çalýþma-
lar ilk defa Irak’ta görüldüyse de Mýsýr ta-
rih ekolü bu alandaki baþarýlý çalýþmalarýy-
la temayüz etti. Muhammed b. Yûsuf el-
Kindî’nin günümüze ulaþmayan AÅbâru
mescidi ehli râyeti’l-a£¾âm ve el-Cün-
dü’l-³arbî adlý eserleri, Ýbn Zûlâk’ýn ƒý¹a-
¹u Mý½r’ý, Müsebbihî’nin AÅbâru Mý½r’ý,
Kudâî’nin el-MuÅtâr fî ×ikri’l-Åý¹a¹ ve’l-
â¦âr’ý, Cevvânî’nin en-Nuša¹ li-mu£cemi
mâ eþkele mine’l-Åý¹a¹’ý bu sahadaki ça-
lýþmalarýn ilk örnekleridir. Hýtat tarzý eser-
ler Memlükler devrinde zirveye ulaþtý (bk.
HITAT). Üçüncü türdeki çalýþmalar Mýsýr’-

dir. Abbâsî halifelerinden Muktedir-Billâh,
309’da (921) Baðdat’tan Ýdil Bulgar Hü-
kümdarý Almýþ Han’a Ýbn Fadlân’ýn da ara-
larýnda bulunduðu dinî bir heyet gönder-
di. Ýbn Fadlân bu seyahate dair izlenimle-
rini yazarken Bulgar ülkesi ve Rusya hak-
kýnda bilgi verir, ayrýca buralarda yaþayan
halklarý ve âdetlerini anlatýrken etnogra-
fik ve antropolojik analizler yapar. Mis‘ar
b. Mühelhil’in, 331 (943) yýlýnda Baðdat’-
tan bir elçilik heyeti refakatinde Ermenis-
tan, Çin ve Türk illerini dolaþarak buralarý
hakkýnda bilgi vermesi ve Büveyhî vezir-
lerinden Sâhib b. Abbâd’ýn er-Rûznâmce
adlý seyahatnâmesinde o zamanki Bað-
dat’ýn sosyal hayatý ile medrese ve mü-
derrislerin durumundan söz edilmesi se-
yahatnâmelerin tarihe geniþ malzeme sað-
ladýðýnýn bir kanýtýdýr. Hilâl es-Sâbî, Ýbn
Butlân ile dost olunca Ýbn Butlân, Bað-
dat-Kahire seyahatine dair izlenimlerini
onun isteðiyle kaleme alarak kendisine
gönderdi. Anadolu, Irak ve Arabistan’a se-
yahat eden Ebû Bekir Ýbnü’l-Arabî’den iti-
baren seyahatnâmeler günlükler biçimin-
de düzenlenmeye baþlandý. Ýslâm coðraf-
yasýnýn önemli bir kýsmýný dolaþan Ýbn Cü-
beyr Mýsýr, Hicaz, Irak ve Suriye’ye de uð-
radý; izlenimlerini günlük notlar halinde
kaleme alýrken ekonomik, sosyal ve siya-
sal deðerlendirmelerde bulundu. Yâkut el-
Hamevî’nin özellikle ticarî gezileri bu ala-
na önemli katkýlar saðladý; o Mu£cemü’l-
büldân’ýný bu gezilerdeki gözlem ve izle-
nimlerine dayanarak kaleme aldý. Eserde-
ki tarih ve coðrafyaya ait bilgiler Ýbn Ab-
dülhak el-Baðdâdî tarafýndan Merâ½ýdü’l-
ý¹¹ýlâ£ adýyla ihtisar edildi. Ýbn Battûta’-
nýn Ýslâm ülkelerini ve bunlara komþu yer-
leri dolaþýp kaleme aldýðý seyahatnâmesi
tarih, coðrafya ve edebiyat bakýmýndan
olduðu kadar etnografik, antropolojik ve
sosyokültürel açýdan da büyük bir deðer
taþýr. Bazý gayri müslim bilginler, Hicaz’ýn
özel konumu sebebiyle kimliklerini gizle-
yerek bölgeyi tanýmak ve halkýn hayatýna
dair bilgi edinmek istediler. Mekke’de altý
ay kadar bir mühtedi gibi oturan Snouck-
Hurgronje’nin Mekka adlý eseri, þehrin
tarihine ait ilk þarkiyat çalýþmasý ve Batý
dünyasýnda Ýslâm’ýn dinî merkezi hakkýnda
en kapsamlý kitap olmasý bakýmýndan dik-
kati çeker. Suriye ve Mýsýr’ýn 1516-1517’-
de fethinden sonra Irak’a ilgi duyan Os-
manlýlar 1533’te Baðdat’ý ele geçirince böl-
gede tarihçilik yeni bir döneme girdi. Irak
bu yeni anlayýþtan Suriye ve özellikle Mý-
sýr’a göre daha az faydalandý. Irak’ýn Mo-
ðol istilâsýnýn ardýndan Ýslâm dünyasýnýn
en önemli siyasal ve entelektüel merkezi


