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TARÝH

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
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ru šuŠâtý Mý½r ile Kitâbü’l-Vülât’ýdýr.
Mýsýr’da daha sonra yetiþen pek çok tarih-
çi Kindî’nin çalýþmalarýný örnek aldý. Ýbn
Zûlâk, Kindî’nin eserine Tetimmetü Kitâ-
bi Ümerâßi Mý½r li’l-Kindî adýyla bir ze-
yil yazdý. Ardýndan Mýsýr’da muhtelif mes-
lek gruplarýyla ilgili biyografi çalýþmalarý
yapýldý. Ebü’l-Kasým Ýbnü’s-Sayrafî’nin el-
Ýþâre ilâ men nâle’l-vezâre, Umâre el-
Yemenî’nin en-Nüketü’l-£a½riyye fi’l-vü-
zerâßi’l-Mý½riyye, Ýbn Hacer el-Askalânî’-
nin Ref£u’l-i½r £an šuŠâti Mý½r adlý eser-
leri bu nitelikteki çalýþmalardandýr. Genel
tarih alanýnda Mýsýr’da ilk eser Ýbn Zûlâk’ýn
günümüze ulaþmayan et-TârîÅu’l-kebîr
£ale’s-sinîn (el-Kebîr fî târîÅi Mý½r ve aÅ-
bârihâ) adlý kitabýdýr. Fâtýmîler devrinde
yaþayan Kudâî’nin yaratýlýþtan 427 (1036)
yýlýna kadar gelen el-Ýnbâß bi-enbâßi’l-
enbiyâß ve tevârîÅi’l-Åulefâß ve vilâyâ-
ti’l-ümerâßsý, Ýbn Vâsýfþah’ýn günümüze
intikal etmeyen TârîÅu Mý½r’ý ve bunun
zamanýmýza intikal eden muhtasarý Cevâ-
hirü’l-bu¼ûr fî vešåßi£i’l-umûr ve acâßi-
bi’d-dühûr fî aÅbâri’d-diyâri’l-Mý½riy-
ye’si, Ali b. Zâfir el-Ezdî’nin Abbâsîler, To-
lunoðullarý, Ýhþîdîler ve Fâtýmîler’i ele alan,
son kýsmý günümüze kadar gelen ed-Dü-
velü’l-münša¹ý£a adlý eseri genel tarihe
dair önemli kaynaklardýr.

Emevîler döneminde Suriye’de ortaya
çýkan tarihçilik ekolü, Baðdat veya Kahire
gibi tek bir siyasî merkezinin bulunmama-
sýndan dolayý baþta Dýmaþk olmak üzere
çeþitli þehirlerde geliþti. Ancak Suriye ta-
rih ekolü Mýsýr ve Irak’a göre geç teþek-
kül etti. Bu bölgede kaleme alýnan eser-
ler Mýsýr ve Irak’taki eserlere göre daha
mütevazidir. Suriye’de tarihçilik bölgenin
Haçlý istilâsýna mâruz kalmasýna paralel
olarak canlýlýk kazanmaya baþladý ve Zen-
gîler ile Eyyûbîler devrinde önemli bir si-
yasî merkez haline gelmesiyle zenginleþ-
ti. Bu dönemde genellikle siyasî tarihle il-
gili eserler yazýldý. Haçlý saldýrýlarý dolayý-
sýyla Kudüs ve Dýmaþk gibi þehirlerin fa-
ziletleri ve cihadýn gerekliliðine dair kitap-
lar kaleme alýndý. Suriye’de tarihçilik ala-
nýnda dikkat çeken ilk isim Ebû Zür‘a ed-
Dýmaþký (ö. 281/894) olup eserinin sadece
bir cildi günümüze ulaþtý. Dýmaþklý Ebü’l-
Hüseyin Muhammed b. Abdullah el-Becelî
er-Râzî, Ebü’l-Kasým Ali b. Muhammed es-
Sümeysâtî, Ýbnü’l-Mühezzib el-Maarrî, Ýb-
nü’l-Kayserânî ve Ebû Muhammed Ýbnü’l-
Ekfânî de eserleri zamanýmýza intikal et-
meyen Suriyeli tarihçiler arasýndadýr. Su-
riye bölgesinde þehir tarihleriyle ilgili ça-
lýþmalar bölgenin iki önemli þehri olan Dý-
maþk ve Halep üzerinde yoðunlaþtý. Bu

alanda günümüze ulaþan ilk eser Ýbnü’l-
Kalânisî’nin TârîÅu Dýmaþš’ýdýr. Ebü’l-Fe-
vâris Hamdân b. Abdürrahîm el-Esâribî’-
nin Halep tarihiyle alâkalý kitabýyla Azîmî’-
nin TârîÅu ¥aleb’i ise zamanýmýza inti-
kal etmeyen eserlerdendir. Ancak bölge-
de þehir tarihçiliði V-VI. (XI-XII.) yüzyýllar-
da Ýbn Asâkir’in otuz yýlda hazýrladýðý, Ýs-
lâm dünyasýnda telif edilen þehir tarihle-
rinin en kapsamlýsý olan TârîÅu medîne-
ti Dýmaþš’ý, Ýbnü’l-Adîm’in tamamlanma-
mýþ Bu³yetü’¹-¹aleb fî târîÅi ¥aleb’i ve
bunun muhtasarý Zübdetü’l-¥aleb min
târîÅi ¥aleb’i ile zirveye ulaþtý.

Haçlý istilâsý esnasýnda bölgede siyasal
birliðin parçalanmasý ve iktidarýn þehirler
arasýnda bölünmesi bu tür eserlerin teli-
fine sebep olmakla birlikte ortak düþma-
na karþý birleþme çabalarýný yansýtan umu-
mi tarihlerin arttýðý görülmektedir. Bun-
lar arasýnda Ýbn Ebû Tayy’in günümüze
kadar gelmeyen ¥avâdi¦ü’z-zamân’ý,
Sýbt Ýbnü’l-Cevzî’nin Mirßâtü’z-zamân fî
târîÅi’l-a£yân’ý, el-Melikü’l-Mansûr Mu-
hammed’in çok az bir kýsmý zamanýmýza
ulaþan Mizmârü’l-¼ašåßiš ve sýrrü’l-Åa-
lâyiš’ý, Ýbn Nazîf’in el-Keþf ve’l-beyân
fî ¼avâdi¦i’z-zamân ve bunun muhta-
sarý et-TârîÅu’l-Man½ûrî’si, Ýbn Ebü’d-
Dem’in et-TârîÅu’l-mušaffâ’sý ile Ýbnü’l-
Kýftî’nin et-TârîÅu’l-kebîr’i sayýlabilir. Ýbn
Nazîf’in Câhiliye’den itibaren müellifin dö-
nemine kadar Ýslâm tarihini ele alan MuÅ-
ta½aru siyeri’l-evâßil ve’l-mülûk ve ve-
sîletü’l-£abdi’l-memlûk adlý eserinin ya-
ný sýra Ýbn Ebü’d-Dem’in Hz. Peygamber’-
den baþlayýp o döneme kadar gelen muh-
tasar Ýslâm tarihi ve Süryânî tarihçisi Me-
kîn’in yaratýlýþtan Baðdat’ýn Moðollar ta-
rafýndan istilâsýna kadar gelen el-Mec-
mû£u’l-mübârek’i bu devirde telif edilmiþ
umumi Ýslâm tarihleri arasýnda yer alýr.

Özellikle Haçlýlar’a karþý büyük baþarýlar
kazanan ve Kudüs’ü yeniden fetheden Se-
lâhaddîn-i Eyyûbî’nin biyografisiyle ilgili pek
çok eser kaleme alýndý. Bunlar arasýnda
Ýbn Ebû Tayy’in zamanýmýza intikal etme-
yen Kenzü’l-muva¼¼idîn fî sîreti Øelâ-
¼iddîn’i, Ýmâdüddin el-Ýsfahânî’nin el-
Fet¼u’l-šussî fi’l-fet¼i’l-šudsî’si ile Ba-
hâeddin Ýbn Þeddâd’ýn en-Nevâdirü’s-
sul¹âniyye fi’l-me¼âsini’l-Yûsufiyye’si
sayýlabilir. Bedreddin Ýbn Kadî Þühbe ed-
Dürrü’¦-¦emîn fî sîreti Nûriddîn adýyla
bir eser yazdý. VI. (XII.) yüzyýlda Suriye’de
Ýbn Münkýz’ýn telif ettiði Kitâbü’l-Ý£tibâr
ile Ýslâm tarihinde otobiyografi türünde
ilk eser ortaya çýktý. Eyyûbîler devrinde Su-
riye’de çeþitli hânedanlara dair eserler ka-
leme alýndý. Velûd bir müellif olan Ýmâ-

la ilgili önemli þahsiyetlerin hayatýna dair
bilgi veren özel tarihlerdir. Bunlarýn ilki Ýb-
nü’d-Dâye ile Abdullah b. Muhammed el-
Belevî’nin Sîretü A¼med b. ªolûn adlý
eserleridir. Ýbnü’d-Dâye, Humâreveyh b.
Ahmed ve Hârûn b. Humâreveyh için iki
biyografi kitabý telif etti. Ýbn Zûlâk’ýn Sî-
retü Mu¼ammed b. Tu³c el-Ýhþîdî, Sî-
retü’l-Mu£iz Li-dînillâh ve Sîretü’l-Æå£id
Cevher gibi eserleri de bunlar arasýnda
sayýlabilir. Dördüncü türü biyografiler oluþ-
turmaktadýr. Memlükler döneminde yay-
gýnlaþacak olan terâcim-vefeyât kitapla-
rýnýn Mýsýr’daki ilk örnekleri bu devirde te-
lif edilmeye baþlanan “mu‘cemü’þ-þüyûh”
tarzý eserlerdir. Bunlarýn ortaya çýkmasý
diðerlerine göre biraz daha geç olmakla
birlikte IV (X) ve V. (XI.) yüzyýllarda pek çok
kitap kaleme alýndý. Ebû Ýshak el-Habbâl’in
Mu£cemü vefeyâti’þ-þüyûÅ’u, Sadreddin
Ebû Tâhir es-Silefî’nin Mu£cemü’s-sefer’i
ile Ýbnü’l-Enmâtî’nin Mu£cemü’þ-þüyûÅ’u
bunlarýn Mýsýr’daki ilk örnekleridir.

Ýslâm dünyasýnda Mýsýr merkezli dev-
letlerin kurulmasý ve idarî müesseselerin
geliþmesine paralel olarak VI. (XII.) yüzyýl-
dan itibaren bölgenin idarî ve malî yapý-
sýyla ilgili eserler yazýldý. Bunlarýn ilk ör-
neði, Mahzûmî’nin Fâtýmîler dönemi son-
larý ile Eyyûbîler devrinin baþlarýnda Mý-
sýr’ýn malî yapýsýnýn en önemli kaynaðý du-
rumundaki Kitâbü’l-Minhâc fî £ilmi Åa-
râci Mý½r adlý eseridir. Es‘ad b. Memmâ-
tî’nin Æavânînü’d-devâvîn ile Osman b.
Ýbrâhim Nablusî’nin Kitâbü Lüma£i’l-ša-
vânîni’l-muŠýyye fî devâvîni’d-diyâri’l-
Mý½riyye adlý çalýþmalarý Eyyûbîler dev-
rinde Mýsýr’ýn idarî ve iktisadî tarihinin
önemli kaynaklarýndandýr. Bunlarýn yanýn-
da Ýbn Receb, Memlükler döneminde el-
ÝstiÅrâc li-a¼kâmi’l-Åarâc’ý kaleme aldý.
Devlet sisteminin geliþmesi ve milletlera-
rasý iliþkilerin artmasý üzerine yazýþmala-
rýn saðlýklý biçimde yapýlabilmesi için önce-
likle kâtiplerin yazýþmalarda kullanacakla-
rý usullere dair baþvuru kaynaklarý yazýldý.
Ýbn Halef’in Mevâddü’l-beyân’ý Mýsýr’da
divan yazýþmalarýyla alâkalý ilk eser olup
günümüze eksik bir nüshasý ulaþtý. Ebü’l-
Kasým Ýbnü’s-Sayrafî’nin el-Æånûn fî dî-
vâni’r-resâßil adlý eseri bu alanda ikinci
çalýþmadýr. Bu konunun Eyyûbîler döne-
minde en önemli temsilcisi Selâhaddîn-i
Eyyûbî’nin kâtibi Kadî el-Fâzýl’dýr.

Ýslâm medeniyetini çeþitli yönlerden in-
celeyen ve sosyal tarih açýsýndan büyük
önem taþýyan eserler Fâtýmîler devriyle bir-
likte baþladý. Bunlar özellikle bir meslek
grubuyla ilgili çalýþmalardýr ve ilk örnekleri
Muhammed b. Yûsuf el-Kindî’nin AÅbâ-
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günlük olarak yazýlýyordu. Bunlar her yýlýn
baþýnda halife, sultan, ileri gelen devlet
görevlileri ve kadýlarýn yaný sýra diðer Ýslâm
devletlerinin hükümdarlarýný zikrederek
baþlar. Ardýndan o yýl meydana gelen olay-
lar anlatýlýr, vefat eden önemli þahsiyetle-
rin kýsa biyografileri verilir. Eyyûbîler dev-
rinde ortaya çýkan bu usul Memlükler dö-
nemi boyunca devam etti. Bunun Mem-
lükler’de iki istisnasý Þemseddin Ýbn To-
lun ile Ýbn Ýyâs’týr. Þemseddin Ýbn Tolun
siyasî tarihe ayýrdýðý Müfâkehetü’l-Åil-
lân’da vefeyâta yer vermedi ve bunun için
ayrý kitaplar telif etti. Ýbn Ýyâs Bedâßi£u’z-
zühûr’da olaylarýn arasýnda kýsaca vefeyâ-
tý da zikretti. Memlükler devrinde yazýlan
tarihlerde çok çeþitli üslûplarýn kullanýl-
dýðý dikkati çekmektedir. Süyûtî gibi bazý
tarihçiler eserlerini halifelere göre düzen-
ledi. Ýbn Taðrîberdî her sultaný bir bölüm
halinde ele aldý ve yýl yýl inceledi. Sultan-
larýn biyografisi ölüm yýllarýnda, vefeyât
da her yýlýn sonunda kaydedildi. Ýbnü’d-
Devâdârî eserinin her cildini bir devlete
tahsis etti. Nüveyrî, ansiklopedik çalýþma-
sýnda coðrafî bir ayýrýma giderek devlet-
leri kurulduklarý bölgelere göre ele aldý.
Ebü’l-Fazl Ýbnü’þ-Þýhne, Nüzhetü’n-nevâ-
¾ýr adlý eserinde tarihin ilklerini söz konu-
su ettiði “evâil” bölümünden sonra Ýslâm
tarihini yüzyýllar halinde dokuz bölüme
ayýrdý. Bu dönemde Mýsýr’da tarih ilmiyle
uðraþanlar divan kâtipleri, ulemâ ve mem-
lüklerin çocuklarýyla torunlarýdýr (evlâdü’n-
nâs). Ýbn Taðrîberdî, Baybars el-Mansûrî,
Ýbnü’d-Devâdârî, Moðoltay b. Kýlýç, Safedî
ve Ýbn Dokmak gibi müellifler evlâdü’n-nâ-
sa mensuptur. Bunlar babalarýnýn maddî
imkânlarýný kullandýlar ve çok deðerli eser-
ler ortaya koydular. Memlük dönemindeki
tarihçiler genellikle Mýsýr ve Suriye ile ilgi-
lendiler, zaman zaman Hicaz ve Habeþ ta-
rihiyle de meþgul oldular.

Mýsýr ve Suriye’de Memlükler devrinde
pek çok umumi tarih kaleme alýndý. Bun-
larýn büyük kýsmý müelliflerin yaþadýðý dö-
nemler hariç birbirinin tekrarý ve muhta-
sarý niteliðindedir. Ancak bunlar günümü-
ze ulaþmayan eserlerden de pek çok alýntý
içermektedir. Mýsýr’da Baybars el-Mansû-
rî’nin Zübdetü’l-fikre fî târîÅi’l-hicre’si,
Nüveyrî’nin ansiklopedik eseri Nihâyetü’l-
ereb fî fünûni’l-edeb’in son kýsmý, evlâ-
dü’n-nâstan ilk müellif olan Ýbnü’d-Devâ-
dârî’nin Kenzü’d-dürer ve câmi£u’l-³u-
rer’i, Nâsýrüddin Ýbnü’l-Furât’ýn TârîÅu’d-
düvel ve’l-mülûk’ü, Ýbn Dokmak’ýn Nüz-
hetü’l-enâm fî târîÅi’l-Ýslâm’ý, Makrîzî’-
nin el-Mušaffa’l-kebîr’i, Hatîb el-Cevhe-
rî’nin Nüzhetü’n-nüfûs ve’l-ebdân fî te-

vârîÅi’z-zamân’ý, Ýbn Haldûn’un Kitâbü’l-
£Ýber’i Mýsýr’da kaleme alýnan genel ta-
rihlerden bazýlarýdýr. Bu dönemde Suriye’-
de de umumi tarihler telif edildi. Bunlar
arasýnda Muhammed b. Ýbrâhim el-Ceze-
rî’nin bol miktarda biyografi içeren ¥avâ-
di¦ü’z-zamân ve enbâßühû ve vefeyâ-
tü’l-ekâbir ve’l-a£yân’ý (TârîÅu’l-Cezerî),
Zehebî’nin biyografilerle zenginleþtirilmiþ
TârîÅu’l-Ýslâm’ý, Ýbn Þâkir el-Kütübî’nin
£Uyûnü’t-tevârîÅ’i, Ebü’l-Fidâ’nýn el-
MuÅta½ar fî aÅbâri’l-beþer’i, Ýbn Kesîr’in
el-Bidâye ve’n-nihâye’si, Aynî’nin £Ýš-
dü’l-cümân fî târîÅi ehli’z-zamân’ý ile
Takýyyüddin Ýbn Kadî Þühbe’nin TârîÅ’i
(e×-¬eyl) bulunmaktadýr.

Memlükler döneminde bir bölgeye, za-
mana veya hânedana tahsis edilen çalýþ-
malar önemli yer tutar. Bunlar arasýnda
Baybars el-Mansûrî’nin manzum et-Tu¼-
fetü’l-mülûkiyye fi’d-devleti’t-Türkiy-
ye’si, Yûnînî’nin vefeyâtý da içeren ¬eylü
Mirßâti’z-zamân’ý, Ýbn Habîb el-Halebî’-
nin kuruluþundan kendi dönemine kadar
Memlük Devleti tarihini ele alan Dürre-
tü’l-eslâk fî devleti’l-Etrâk’ý, Muhammed
Ýbn Sasrâ’nýn ed-Dürretü’l-muŠîße fi’d-
devleti’¾-æâhiriyye’si, Makrîzî’nin Eyyû-
bî ve Memlük tarihini içeren Kitâbü’s-Sü-
lûk fî ma£rifeti düveli’l-mülûk’ü ile Fâ-
týmî tarihini anlatan Ýtti£â¾ü’l-¼unefâß bi-
aÅbâri’l-eßimmeti’l-Fâ¹ýmiyyîne’l-Åule-
fâßsý, Ýbn Taðrîberdî’nin en-Nücûmü’¾-
¾âhire fî mülûki Mý½r ve’l-Æåhire’si, Sü-
yûtî’nin ¥üsnü’l-mu¼âŠara fî târîÅi Mý½r
ve’l-Æåhire’si, Þemseddin Ýbn Tolun’un
Müfâkehetü’l-Åillân fî ¼avâdi¦i’z-za-
mân’ý ile Ýbn Ýyâs’ýn Bedâßi£u’z-zühûr fî
vešåßi£i’d-dühûr’u zikredilmelidir. Ayný de-
virde Memlük sultanlarýnýn hayatýna dair
yapýlan çalýþmalar içinde I. Baybars önem-
li yer tutar. Ýbn Abdüzzâhir’in er-Rav²ü’z-
zâhir fî sîreti’l-Meliki’¾-æâhir’i ile Ýz-
zeddin Ýbn Þeddâd’ýn TârîÅu’l-Meliki’¾-
æâhir’i bu eserlerin önemlileridir. Ýbn Ab-
düzzâhir ilk dönem Memlük sultanlarýnýn
hayatýyla alâkalý iki eser daha kaleme al-
dý. Bunlar Kalavun devriyle ilgili Teþrîfü’l-
eyyâm ve’l-£u½ûr fî sîreti’l-Meliki’l-
Man½ûr ile el-Melikü’l-Eþref Halîl dönemi
hakkýnda el-El¹âfü’l-Åafiyye mine’s-sî-
reti’s-sul¹âniyye el-Eþrefiyye’dir. Ýbn Ha-
bîb el-Halebî’nin Kalavun ve oðullarýnýn za-
manýný ele aldýðý Te×kiretü’n-nebîh fî ey-
yâmi’l-Man½ûr ve benîh’i, Bedreddin el-
Aynî’nin es-Seyfü’l-mühenned fî sîreti’l-
Meliki’l-Müßeyyed ve er-Rav²ü’z-zâhir
fî sîreti Meliki’¾-æâhir’i ile Þehâbeddin
Ýbn Arabþah’ýn Sultan Çakmak’ýn hayatýna
dair et-Teßlîfü’¹-¹âhir fî sîreti (þiyemi)’l-

düddin el-Ýsfahânî’nin esas çalýþmalarý Zen-
gî ve Eyyûbî hânedanlarýna dairdir. Onun
el-Beršu’þ-Þâmî’si, Ebû Þâme el-Makdi-
sî’nin Nûreddin Zengî ve Selâhaddîn-i Ey-
yûbî’nin hayatýyla ilgili Kitâbü’r-Rav²a-
teyn fî aÅbâri’d-devleteyn’i ve kendi ki-
tabýna yazdýðý zeyli, Ýbn Nazîf’in et-Târî-
Åu’l-Man½ûrî adlý eseri bu alanda yapýl-
mýþ en önemli çalýþmalardýr. Ýbn Vâsýl’ýn
Müferricü’l-kürûb fî aÅbâri Benî Ey-
yûb’u da Atabegler döneminden baþla-
yarak Memlük hâkimiyetinin ilk yýllarýna
kadar gelen ayrýntýlý bir çalýþmadýr. Suri-
ye’de bu devirde tarihçilik, biyografi tü-
ründeki çalýþmalardan ziyade siyasal olay-
lara yönelmekle birlikte biyografiye dair
bazý önemli eserlerin yazýldýðý da bilinmek-
tedir. Ýmâdüddin el-Ýsfahânî’nin kendi dö-
nemine kadar Ýslâm dünyasýndaki þairle-
rin biyografisini içeren ƒarîdetü’l-ša½r
ve cerîdetü’l-£a½r’ý bunlarýn baþýnda ge-
lir. Ýbn Ebû Usaybia’nýn £Uyûnü’l-enbâß
fî ¹abašåti’l-e¹ýbbâßsý Eskiçað’lardan ken-
di zamanýna kadar gelir. Eyyûbîler ve Mem-
lükler döneminin ilk yýllarýnda Suriye ve
el-Cezîre bölgesinin topografyasý, tarihi,
kültürü, ekonomik ve sosyal yapýsýyla ilgi-
li bir ansiklopedi niteliðinde olan Ýzzeddin
Ýbn Þeddâd’ýn el-A£lâšu’l-Åa¹îre fî ×ikri
ümerâßi’þ-Þâm ve’l-Cezîre adlý eseri de
burada zikredilmelidir.

Mýsýr ve Suriye’de Memlük hâkimiyeti-
nin baþlamasýyla birlikte tarihçilik yeni bir
döneme girdi, bu alanda çok sayýda eser
telif edildi. Ancak yeni türler ortaya çýk-
makla beraber eserlerin birçoðu birbiri-
nin tekrarý ve özeti niteliðindedir. Daha ön-
ce telif edilenlere göre çok ayrýntýlý, hat-
ta bazan günlük þeklinde kaleme alýnma-
larý bu eserlerde görülen ortak bir özellik-
tir. Ýslâm’ýn ilk devrinde tarihçilikte titizlik-
le uygulanan isnad sistemi artýk terkedil-
di. Memlükler döneminde Makrîzî dýþýnda
tarihçilik siyasal olaylar ve biyografi üze-
rinde yoðunlaþtý. Memlükler’de saltanat
deðiþimlerinin oldukça kanlý geçmesi si-
yasî tarihçilik bakýmýndan önemli bir mal-
zeme teþkil etti ve iktidar mücadeleleri ay-
rýntýlý biçimde kaydedildi. Bölgenin uzun
yýllar sonra tek bir devletin hâkimiyetin-
de istikrar kazanmasý ilmin ve medrese-
lerin geliþimine imkân saðladýðýndan ule-
mânýn biyografilerine dair birçok eser ka-
leme alýndý. Mýsýr ve Suriye’de iktidar, ida-
reyi ellerinde bulunduran Memlükler ile
toplumun dinî ve fikrî liderliðini üstlenen
ulemâ arasýnda paylaþýlmýþ olduðundan
telif edilen eserler bu iki tabakayla ilgilidir.

Memlükler devrinde tarihler genellikle
yýllara göre telif ediliyor, olaylar aylýk veya
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nun dýþýnda telif edilen vefeyât kitaplarý da
bulunmaktadýr. Ýbnü’l-Mülakkýn, el-£Ýšdü’l-
mü×heb adlý eserinde Þâfiî âlimlerini en
üst derecede olanlar, daha aþaðý derece-
de bulunanlar ve çaðdaþlarý olmak üzere
üç tabakaya ayýrdý. Memlükler devrinde bu
tarz eserlerin ilki, türünün en güzel ör-
neklerinden sayýlan Ýbn Hallikân’ýn Vefeyâ-
tü’l-a£yân ve enbâßü ebnâßi’z-zamân’ý-
dýr. Müellif, kendi dönemine kadar Ýslâm
dünyasýnda her alanda öne çýkan þahsi-
yetleri alfabetik sýra ile kaydetti. Dýmaþk-
lý hýristiyan müellifi Ýbnü’s-Sukaî bu esere
Tâlî Kitâbi Vefeyâti’l-a£yân adýyla 725
(1325) yýlýna kadar gelen bir zeyil yazdý.
Ýbn Þâkir el-Kütübî’nin Fevâtü’l-Vefeyât’ý
da Ýbn Hallikân’ýn zeyillerindendir. Zehebî’-
nin biyografi kitaplarý arasýnda haklý bir
þöhret kazanan Siyerü a£lâmi’n-nübe-
lâßsý, Safedî’nin alanýnýn en kapsamlý eser-
lerinden el-Vâfî bi’l-vefeyât’ý ile çaðdaþ-
larýnýn biyografilerini içeren A£yânü’l-£a½r
ve a£vânü’n-na½r’ý, Nektü’l-himyân fî
nüketi’l-£umyân’ý, Sübkî’nin ªabašåtü’þ-
Þâfi£iyyeti’l-kübrâ’sý, Ýbn Hacer el-Aska-
lânî’nin çaðdaþlarýnýn biyografilerini içe-
ren Ýnbâßü’l-³umr bi-ebnâßi’l-£umr’u,
Ýbn Taðrîberdî’nin Safedî’nin el-Vâfî bi’l-
vefeyât’ýna zeyil olarak yazdýðý el-Men-
helü’½-½âfî ve’l-müstevfî ba£de’l-Vâfî’-
si zikredilmesi gereken diðer eserlerdir.

Memlükler devrinde telif edilen siyer ve
megazî ile sahâbe ve evliyanýn biyografile-
rine dair kitaplarýn ilki Ýbn Seyyidünnâs’ýn
£Uyûnü’l-e¦er fî fünûni’l-me³åzî ve’þ-
þemâßil ve’s-siyer adlý çalýþmasýdýr. Mü-
ellif bu eserinde Resûl-i Ekrem’in haya-
týyla ilgili baþka kaynaklarda yer almayan
malzemeler sunar. Moðultay b. Kýlýç’ýn gü-
nümüze ulaþmayan siyerle ilgili ez-Zeh-
rü’l-bâsim’in muhtasarý el-Ýþâre ilâ sî-
reti’l-Mu½¹afâ ve â¦âri men ba£dehû mi-
ne’l-Åulefâß zamanýmýza intikal etti. Ýbn
Habîb el-Halebî’nin en-Necmü’¦-¦âšýb fî
eþrefi’l-menâšýb ile el-Muštefâ min sî-
reti’l-Mu½¹afâ’sý, Makrîzî’nin Ýmtâ£u’l-es-
mâß bimâ li’r-resûl mine’l-ebnâßi ve’l-
a¼vâl ve’l-¼afede ve’l-metâ£ý, Ýbn Ha-
cer el-Askalânî’nin el-Ý½âbe fî temyîzi’½-
½a¼âbe’si bu alanda telif edilen kitaplar-
dan bazýlarýdýr. Memlükler devrinde kale-
me alýnan eserlerin çok kapsamlý olmasýn-
dan dolayý bunlar için muhtasarlar, ayrý-
ca zeyiller yazýldý. Birzâlî’nin el-Muštefâ
fi’t-târîÅ’i Ebû Þâme’nin eserlerine bir ze-
yildir. Zehebî’nin TârîÅu’l-Ýslâm’ýnýn muh-
tasarý olan el-£Ýber fî Åaberi men ³aber,
Zeynüddin Ýbnü’l-Verdî’nin Ebü’l-Fidâ’nýn
tarihine zeyil olarak kaleme aldýðý Tetim-

metü’l-MuÅta½ar fî aÅbâri’l-beþer, Ebü’l-
Velîd Ýbnü’þ-Þýhne’nin muhtasar Ýslâm ta-
rihi Rav²ü’l-menâzir fî £ilmi’l-evâßil ve’l-
evâÅir ve Süyûtî’nin TârîÅu’l-Åulefâßsý
bunlarýn baþta gelen örnekleridir. Memlük
tarih yazýmýnda en önemli geliþmelerden
biri de yangýnlar, depremler, kýtlýk ve pa-
halýlýk gibi olaylar hakkýnda eserlerin ka-
leme alýnmasýdýr. Ýbnü’l-Verdî’nin 740’ta-
ki (1339) Dýmaþk yangýnýna dair Øafvü’r-
ra¼îš fî va½fi’l-¼arîš’ý, Muhammed b.
Kasým en-Nüveyrî’nin Haçlýlar’ýn 767’de
(1365) Ýskenderiye’ye yaptýklarý saldýrýyla
ilgili el-Ýlmâm bi’l-i£lâm’ý, Ebü’s-Safâ ed-
Dýmaþký’nin veba ile alâkalý eseri, Makrîzî’-
nin kendi dönemine kadar Mýsýr’da orta-
ya çýkan kýtlýk ve bunun bölgede yol açtý-
ðý sýkýntýlardan bahseden Ý³å¦etü’l-üm-
me bi-keþfi’l-³umme adlý kitabý ile Ýbn
Zünbül’ün Yavuz Sultan Selim ile Kansu
Gavri arasýndaki çarpýþmalara dair kitabý
bu tür eserlerdendir. Mýsýr’da Nüveyrî’nin
Nihâyetü’l-ereb adlý kitabýyla baþlayan
ansiklopedik tarzdaki eserlerin en iyi ör-
neklerinden biri Ýbn Fazlullah el-Ömerî’-
nin Mesâlikü’l-eb½âr fî memâliki’l-em-
½âr’ýdýr. VI. (XII.) yüzyýlda Mýsýr’da baþla-
yan, kâtiplere yazýþmalar konusunda yol
göstermeyi amaçlayan ve devlet teþkilâtý
hakkýnda geniþ bilgi veren kitaplar Mem-
lük döneminde de yazýlmaya devam etti.
Bunlarýn ilki Ýbn Fazlullah el-Ömerî’nin et-
Ta£rîf bi’l-mu½¹ala¼i’þ-þerîf’idir. Kalka-
þendî, eseri geniþleterek alanýnda en kap-
samlý baþvuru kaynaðý olan Øub¼u’l-a£þâ
fî ½ýnâ£ati’l-inþâ’yý telif etti. Bu dönem-
de tarih metodolojisi ve tarih felsefesine
dair Sehâvî’nin el-Ý£lân bi’t-tevbîÅ li-men
×emme ehle’t-târîÅ’i, Ýbn Haldûn’un Ki-
tâbü’l-£Ýber’e yazdýðý mukaddimeyle Sü-
yûtî’nin eþ-ÞemârîÅ fî £ilmi’t-târîÅ adlý
eseri önemlidir.

Suriye ve Mýsýr’ýn Osmanlýlar tarafýndan
ele geçirilmesiyle birlikte bölgede tarihçi-
lik yeni bir döneme girdi. Suriye ve özel-
likle Mýsýr’ýn devlet merkezi olmaktan çý-
karak bir eyalet merkezi konumuna düþ-
mesi tarihçiliðin bir baþka aþamaya geç-
mesine yol açtý. Baþþehrin Kahire’den Ýs-
tanbul’a intikaliyle tarihçiliðin ekseni de
Ýstanbul’a kaydý. O dönemdeki iletiþim im-
kânlarýna göre merkezden uzak çevrele-
rin olaylardan haber almasý oldukça güç-
tü. Ayrýca tarihçiler eserlerini genellikle
sultanlara sunup bunun karþýlýðýnda bazý
in‘âmlar aldýklarýndan baþþehrin deðiþme-
si tarihçilikle ilgili teþvikleri ortadan kaldýr-
dý. Buna raðmen Mýsýr, Suriye ve Lübnan’-
da bölgesel anlamda tarihçilik kýsa bir du-

Meliki’¾-æâhir’i bu türün en iyi örnekle-
ridir.

Daha önceki dönemlerde þehir tarihle-
rinde görülen çeþitlilik Memlükler devrin-
de azaldý. Devletin siyasî merkezi Kahire’-
nin dýþýnda sadece Mekke, Medine, Dý-
maþk ve Kudüs gibi þehirlerle ilgili eserler
kaleme alýndý. Bu da özellikle Suriye’de
Selçuklular, Zengîler ve Eyyûbîler devrin-
deki siyasî parçalanmýþlýðýn ortadan kalk-
masý ve merkezî bir devletin kurulmasýy-
la açýklanabilir. Dinî önemi sebebiyle pek
çok çalýþmaya konu olan Kudüs’le ilgili en
önemli eser Ebü’l-Yümn el-Uleymî’nin el-
Ünsü’l-celîl bi-târîÅi’l-Æudüs ve’l-ƒa-
lîl’idir. Ýbnü’l-Mibred, TârîÅu’½-Øâli¼iyye’-
yi yazdýðý gibi Dýmaþk medreseleri, hanla-
rý, çarþýlarýyla ilgili pek çok eser telif etti.
Nuaymî, Dýmaþk medreselerine dair ed-
Dâris fî târîÅi’l-medâris adlý bir eser ka-
leme aldý. Kahire siyasal önemi sebebiy-
le tarihçilerin ilgisine mazhar oldu. Bahrî
Memlükleri tarihçilerinden Ýbn Abdüzzâ-
hir er-Rav²atü’l-behiyyetü’z-zâhire fî
Åý¹a¹i’l-Mu£izziyyeti’l-Æåhire’yi telif et-
ti. Ayný dönemin ikinci hýtat müellifi Îšå-
¾ü’l-müte³affil adlý eseriyle Ýbnü’l-Mütev-
vec ez-Zübeyrî’dir. Mýsýr tarihçiliðinin zir-
veye ulaþtýðý XV. yüzyýlda hýtat tarzý eser-
lerin en mükemmelleri yazýldý. Ýbn Dok-
mak’ýn sadece bir kýsmý günümüze ula-
þan el-Ýnti½âr li-vâsý¹ati £išdi’l-em½âr’ý,
Evhadî’nin Kahire topografyasý hakkýnda
zamanýmýza intikal etmeyen eseriyle bu
eserden geniþ alýntýlar yapan Makrîzî’nin
el-ƒý¹a¹’ý bunlarýn baþýnda gelir.

Bu devirde kaleme alýnan vefeyât kitap-
larý daha önceki dönemlere göre azaldý.
Memlükler’in ilk devrinde alfabetik yazý-
lan vefeyât kitaplarýnýn yýllýk olarak yazýl-
maya baþlandýðý görülmektedir. Yanlýþlýk-
la Ýbnü’l-Fuvatî’ye nisbet edilen anonim el-
¥avâdi¦ü’l-câmi£a ve’t-tecâribü’n-nâ-
fi£a fi’l-mißeti’s-sâbi£a adlý eserle Irak’ta
baþlayan yüzyýllara göre tarih yazma usu-
lü Memlükler devrinde Mýsýr’da oldukça
yaygýnlaþtý. Bu ekolün Mýsýr’da ilk temsil-
cisi olan Ýbn Hacer el-Askalânî ed-Düre-
rü’l-kâmine fî a£yâni’l-mißeti’¦-¦âmine’-
de böyle bir usul uyguladý. Talebesi Sehâvî
eŠ-™avßü’l-lâmi£ fî £ulemâßi’l-šarni’t-tâ-
si£de bu usulü devam ettirdi. Bu uygula-
ma Arap bölgelerinde Osmanlý dönemi bo-
yunca sürdü ve Necmeddin el-Gazzî eko-
lün takipçisi oldu. Memlükler devrinde ta-
baka usulüne göre vefeyât kitaplarý yazýl-
maya devam edildi. Ýbn Hacer el-Askalâ-
nî’nin Ref£u’l-i½r’i ve Zehebî’nin Siyerü
a£lâmi’n-nübelâßsý bu usulle yazýldý. Bu-
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lýna kadar ele alýr. Yine Ahmed Þelebî b. Ab-
dülganî el-Hanefî’nin EvŠa¼u’l-iþârât fî
men tevellâ Mý½ri’l-Æåhire mine’l-vüze-
râß ve’l-bâþât adlý eseri Mýsýr tarihini Os-
manlý döneminin baþýndan 1150 (1737) yýlý-
na kadar getirir. Mellevânî ve Þelebî eser-
lerinde siyasî tarihin yaný sýra Osmanlý Mý-
sýrý’nýn ekonomik, sosyal ve kültürel yön-
lerine dair geniþ mâlûmat sunar. Bu yüz-
yýlda telif edilen ve Demürdâþî kronikleri
olarak bilinen çalýþmalar ise askerler ta-
rafýndan kaleme alýnan eserler grubuna
girer. Bunlarda Mýsýr’da ve özellikle Kahi-
re’de meydana gelen hadiseler bunlara þa-
hit olanlar tarafýndan ayrýntýlý biçimde an-
latýlýr. Mustafa b. Ýbrâhim el-Meddâh el-
Kýnalý, Mecmû£ la¹îf yeþtemilü £alâ ve-
šåßi£ Mý½ri’l-Æåhire adlý Mýsýr tarihini 1739
yýlýna kadar getirir. Demürdâþî grubu içe-
risindeki eserlerden en önemlisi, bu gru-
ba adýný veren Ahmed Demürdâþî Kethü-
dâ Azebân’ýn Mýsýr tarihinin en güvenilir
kaynaklarýndan olan ed-Dürretü’l-mu½â-
ne fî aÅbâri’l-Kinâne’sidir. Osmanlý döne-
minde Mýsýr tarihi açýsýndan diðer önemli
bir eser XIX. yüzyýl baþlarýnda Abdurrah-
man el-Cebertî’nin telif ettiði eserdir. Ce-
bertî £Acâßibü’l-â¦âr fî terâcim ve’l-aÅ-
bâr’ýnda 1688-1821 yýllarýný ele alýr. Eser
siyasal olaylarýn yanýnda meþhur kiþilerin
biyografilerini de içerir. Mýsýrlý tarihçi Rifâa
et-Tahtâvî de XIX. yüzyýlda Mýsýr tarihiyle
alâkalý pek çok eser kaleme aldý.

Mýsýr’la karþýlaþtýrýldýðýnda Osmanlý dö-
neminde Suriye’de tarihçilik daha zayýf gö-
rünmektedir. Bunun en önemli sebebi, Ka-
hire’nin bölgenin tek kültür merkezi olma-
sýna karþýlýk Suriye’de böyle bir merkezin
bulunmamasýdýr. Osmanlý yönetiminin Su-
riye’deki ilk yýllarýnda Memlük döneminin
bir devamý olan Þemseddin Ýbn Tolun’un
eserleri dýþýnda bir kronik görülmez. Mý-
sýr’da olduðu gibi Suriye’de de XVII. yüz-
yýlda geliþmeye baþlayan tarihçilik XVIII.
yüzyýlda zenginleþti. Mýsýr’ýn aksine müel-
lifler genellikle ulemâya mensuptur; ancak
halktan bazý kiþiler de baþlarýndan geçen
olaylarla ilgili eserler yazmýþtýr. Ýþlenen ko-
nular siyasî hadiselerin dýþýnda bölgesel
olaylar, çeþitli gruplarýn güç mücadelesi,
ulemâ, tasavvufî zümrelerle âyan ve eþra-
fýn hayatýdýr. Þemseddin Ýbn Tolun, Mem-
lük döneminin sonu ile Osmanlý dönemi
baþlarý için en güvenli kaynaktýr. Onun en
önemli çalýþmasý, 1479-1520 yýllarý arasýn-
da Suriye tarihini ele alan Müfâkehetü’l-
Åillân fî ¼avâdi¦i’z-zamân’dýr. Bu eser
Osmanlý idaresinin Suriye’deki ilk yýllarý için
bir kaynak niteliðindedir. Þemseddin Ýbn
Tolun þehir tarihi alanýnda önemli iki ça-

lýþma yapmýþtýr. Bunlardan biri el-Æalâßi-
dü’l-cevheriyye fî târîÅi’½-Øâli¼iyye, di-
ðeri Dýmaþk’ýn köylerinden Mizze ile alâ-
kalý el-Me£azze fî mâ š¢le fi’l-Mizze’dir.
Þemseddin Ýbn Tolun, el-Fülkü’l-meþ¼ûn
fî a¼vâli Mu¼ammed b. ªolûn adlý ese-
riyle, Ýbn Münkýz’la baþlayan ve Memlükler
döneminde Ýbn Haldûn’un et-Ta£rîf bi’bni
ƒaldûn’u ile devam eden otobiyografi yaz-
ma geleneðinin bu dönemdeki son tem-
silcilerindendir.

Memlükler devrinde çok yaygýn olan bi-
yografi yazma geleneði Osmanlýlar zama-
nýnda Mýsýr’da kaybolmuþ görünmekle bir-
likte Suriye’de bu hususta önemli ürünler
ortaya konmuþtur. Radýyyüddin Ýbnü’l-Han-
belî’nin Dürrü’l-¼abeb fî târîÅi a£yâni
¥aleb’i XVI. yüzyýlýn ilk vefeyât kitapla-
rýndandýr. Dýmaþklý âlim Necmeddin el-
Gazzî’nin el-Kevâkibü’s-sâßire bi-menâ-
šýbi a£yâni’l-mißeti’l-âþire adlý eseri Ýbn
Hacer ile Sehâvî geleneðine göre yüzyýllýk
olarak telif edildi. Gazzî el-Kevâkibü’s-
sâßire’ye zeyil þeklinde kaleme aldýðý, Lu¹-
fü’s-semer ve ša¹fü’¦-¦emer min terâ-
cimi a£yâni’¹-¹abašåti’l-ûlâ mine’l-šar-
ni’l-¼âdî £aþer adlý bir eser daha yazdý.
Ayný dönemde Dýmaþklý diðer bir tarihçi
olan Bûrînî Terâcimü’l-a£yân min eb-
nâßi’z-zamân adlý eserinde çaðdaþlarýnýn
biyografilerini ele aldý. Bu yüzyýlda biyog-
rafi alanýnda telif edilen diðer önemli bir
eser Ýbnü’l-Ýmâd’ýn Þe×erâtü’×-×eheb fî
aÅbâri men ×eheb’dir. Eserde hicretin
ilk yýlýndan baþlayarak 1000 (1592) yýlýna
kadar yaþayan meþhurlarýn biyografisine
yer verilir. XVII. yüzyýlda Suriye’de kaleme
alýnan en önemli biyografi kitabý Muham-
med Emîn el-Muhibbî’nin ƒulâ½atü’l-e¦er
fî a£yâni’l-šarni’l-¼âdî £aþer’idir. Onun el-
A£lâm adlý, 6000’den fazla biyografi içe-
ren büyük eserinin bir kýsmý günümüze
ulaþmýþtýr. Yine bir Dýmaþklý âlim olan Mu-
hammed Halîl el-Murâdî’nin Silkü’d-dü-
rer fî a£yâni’l-šarni’¦-¦ânî £aþer adlý ve-
feyât kitabý Osmanlý döneminde Suriye’-
de telif edilen önemli bir eserdir. XVII. yüz-
yýlýn sonu ile XVIII. yüzyýlýn baþlarýnda Dý-
maþk’ta yaþayan Abdülganî b. Ýsmâil en-
Nablusî, el-¥aš¢ša ve’l-mecâz fi’r-ri¼le
ilâ bilâdi’þ-Þâm ve Mý½r ve’l-¥icâz adlý
eserinde Osmanlýlar döneminde Arap böl-
gelerinin sosyal yapýsýna ýþýk tutar. XVIII.
yüzyýlla birlikte Dýmaþk’ta “yevmiyyât” tü-
ründe eserler telif edildi. Ýbn Kennân el-
¥avâdi¦ü’l-yevmiyye min târîÅi ihdâ
£aþer ve elf ve miße’de, 1699-1740 yýllarý
arasýnda Dýmaþk’taki hadiseleri ele alýrken
ulemâya da yer verir. Ýbn Kennân’ýn bu
eseri, Dýmaþklý bir berber olan Ahmed el-

raklamanýn ardýndan tekrar geliþmeye baþ-
ladý. Mýsýr’da Memlükler döneminde ta-
rihçilikte görülen çeþitlilik azaldý. Memlük-
ler’in son yýllarýnýn en önemli kaynaðý olan
Ýbn Ýyâs’ýn Bedâßi£u’z-zühûr fî vešåßi£i’d-
dühûr’u Kahire’de Osmanlý yönetiminin
ilk yýllarýný ayrýntýlý biçimde anlatýr. Mýsýr’-
da Ýbn Ýyâs dýþýnda XVI. yüzyýl boyunca
yeni bir kronik yazýlmadý. XVII. yüzyýlda
önemli tarihçiler ortaya çýktý. Burada dik-
kati çeken bir husus, ilk dönem tarihçi-
lerinde görülen Osmanlýlar’a karþý olum-
suz yaklaþýmýn deðiþmeye baþlamasý ve
yönetime artýk olumlu bakýlmasýdýr. Mu-
hammed b. Abdülmu‘tî el-Ýshâký’nin 1033
(1623) yýlýnda sona eren Le¹âßifü aÅbâ-
ri’l-üvel fî men ta½arrafe fî Mý½r min
erbâbi’d-düvel adlý eserinde Osmanlý hâ-
nedanýný ve kendi dönemine kadar Mýsýr
tarihini ele alýr. Bu yüzyýlda bölgede Mem-
lük sultanýnýn yerini Osmanlýlar tarafýn-
dan tayin edilen paþalarýn almasýyla “sul-
tan-paþa” tarzý eserler telif edilmeye baþ-
landý. Bu tür eserlerde paþalarýn uygula-
malarýnýn yaný sýra kiþilikleri ve ulemâya
karþý tutumlarý tartýþýlýrdý. Mýsýr’da XVII.
yüzyýlýn en önemli tarihçisi Ýbn Ebü’s-Sü-
rûr el-Bekrî’dir. Tarihin her alanýnda eser
yazan Bekrî £Uyûnü’l-aÅbâr ve nüzhe-
tü’l-eb½âr, Nüzhetü’l-eb½âr ve cühey-
netü’l-aÅbâr gibi kendi dönemine kadar
gelen umumi tarihlerinin yaný sýra el-Mi-
ne¼u’r-ra¼mâniyye fi’d-devleti’l-£O¦-
mâniyye ile Fey²ü’l-mennân fî ×ikri
devleti Âli £O¦mân ve Dürerü’l-e¦mân
fî a½li menba£i Âli £O¦mân gibi eserleri
kaleme aldý. Ýbn Ebü’s-Sürûr el-Bekrî, er-
Rav²atü’z-zehiyye fî vülâti Mý½r ve’l-
Æåhire’l-Mu£izziyye ile Mýsýr’ýn Osman-
lýlar tarafýndan zaptýndan 1628 yýlýna ka-
dar gelen et-Tu¼fetü’l-behiyye fî te-
mellüki Âli £O¦mân ed-diyâre’l-Mý½riy-
ye ve sadece bir olaya hasredilmiþ Tefrî-
cü’l-kürbe li-def£i’¹-¹ulbe adlý eserleriy-
le âdeta Memlük tarihçiliðini XVII. yüzyýl-
da devam ettirmiþtir.

Osmanlý döneminde Mýsýr’da Arapça ta-
rih yazýmý XVIII. yüzyýlda zirveye ulaþtý. Bu
eserleri müellifleri ve üslûplarý açýsýndan iki
kategoride incelemek mümkündür. Bun-
lar ulemâ ve kâtipler tarafýndan fasih Arap-
ça ile kaleme alýnan kroniklerle askerler
tarafýndan telif edilen, “ammîce” unsurla-
rýn yer aldýðý popüler tarihlerdir. Ulemânýn
telif ettiði eserler arasýnda XVIII. yüzyýlýn
baþlarýnda yaþadýðý bilinen ve daha ziya-
de Ýbnü’l-Vekîl diye meþhur olan Yûsuf el-
Mellevânî’nin Tu¼fetü’l-a¼bâb bi-men
meleke Mý½r mine’l-mülûk ve’n-nüv-
vâb’ý Mýsýr tarihini 923’ten (1517) 1719 yý-
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¦âli¦ £aþer ve ný½fi’l-šarni’r-râbi£ £aþer
min 1201-1350 h.’si ve Muhammed Ab-
düllatîf Sâlih Ferfûr’un A£lâmü Dýmaþš
fi’l-šarni’r-râbi£ £aþer el-hicrî’si bu ge-
leneðin son örnekleridir. Yakýn dönemde
bölgede telif edilen biyografik eserler ara-
sýnda Hayreddin ez-Ziriklî’nin el-A£lâm’ý,
Ömer Rýzâ Kehhâle’nin Mu£cemü’l-müßel-
lifîn’i ile bunlarýn zeyilleri ve yine Kehhâ-
le’nin A£lâmü’n-nisâß adlý eseri sayýlabilir.
Mýsýr’da bu geleneðin ürünleri, Ahmed Tey-
mûr Paþa’nýn Terâcimü a£yâni’l-šarni’¦-
¦âli¦ £aþer ve evâßili’l-šarni’r-râbi£ £aþer
ve Enver el-Cündî’nin A£lâmü’l-šarni’r-râ-
bi£ £aþer el-hicrî adlý eserleridir. Lübnan’-
da Nicola Ziyâde’nin A£lâmü £Arab mu¼-
di¦ûn: mine’l-šarneyn e¦-¦âmin £aþer
ve’t-tâsi£ £aþer, Filistin’de Muhammed
Ömer Hamâde’nin A£lâmü Filis¹în ve Âdil
Mennâ‘ýn A£lâmü Filis¹în fî evâÅiri’l-£ah-
di’l-£O¦mânî adlý eserleri de burada zik-
redilmelidir.

Mýsýr’da modern dönemde özellikle Mý-
sýr tarihi alanýnda yetiþen pek çok tarihçi
önemli eserler ortaya koydu. Ýslâm tari-
hiyle alâkalý olarak Muhammed Mustafa
Ziyâde, Saîd Abdülfettâh Âþûr, Mahmûd
Rýzk Selîm, Kasým Abduh Kasým, Hasan
Ýbrâhim Hasan, Abdülmün‘im Mâcid, Ce-
mâleddin eþ-Þeyyâl, Muhammed Muham-
med Emîn ve Eymen Fuâd Seyyid; Osman-
lý tarihiyle ilgili olarak Muhammed Enîs,
Abdülazîz eþ-Þinnâvî, Ahmed Ýzzet Abdül-
kerîm, Abdürrahîm Abdürrahman Abdür-
rahîm, Abdülvehhâb Bekir, Leylâ Abdül-
latîf Ahmed, Muhammed Afîfî, Seyyid Mu-
hammed es-Seyyid ve Nelly Hanna sayýlabi-
lir. Suriye’de Selâhaddin el-Müneccid, Sâ-
mî ed-Dehhân, Leylâ es-Sabbâð, Süheyl
Zekkâr ve Abdülkerîm Râfik; Filistin ve
özellikle Kudüs tarihiyle ilgili eserleriyle
Kâmil Cemîl el-Aselî ve Mustafa Murâd
Debbâð; Lübnan’da Nicola Ziyâde, Esed
Rüstem, Hasan Ali Hallâk, Kemal Salîbî ve
Ömer Abdüsselâm et-Tedmürî tarih ala-
nýnda yetiþen önemli þahsiyetlerdendir.
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ÿCengiz Tomar

Büdeyrî el-Hallâk tarafýndan yazýlan ve
1740-1762 yýllarýnda Dýmaþk’ta geçen olay-
larý anlatan ¥avâdi¦ü Dýmaþš el-yev-
miyye adlý çalýþmasý ile devam ettirildi.
Bu arada Ortodoks bir din adamý olan Mi-
hail Bureyk, 1720-1782 yýllarý arasýnda Dý-
maþk tarihine dair TârîÅu’þ-Þâm adlý bir
eser kaleme aldý. Bureyk eserinde ilk de-
fa Avrupa’daki olaylara da yer verdi. Ha-
san Aða el-Abd’in 1771-1826 yýllarýný içe-
ren ¥avâdi¦ü bilâdi’þ-Þâm adlý eseri de
burada zikredilmelidir.

Bilâdüþþam’ýn (Suriye) bir parçasý olmak-
la birlikte siyasî ve idarî yönden baðýmsýz
sayýlan Lübnan’da özellikle din adamlarý ve
bürokratlar tarafýndan pek çok eser ya-
zýldý. Patrik Ýstifan ed-Düveyhî TârîÅu’l-
ezmine’sinde Suriye tarihini Haçlýlar’dan
XVII. yüzyýl sonlarýna kadar ele aldý. Eser
özellikle XVI ve XVII. yüzyýl Lübnan tarihi
açýsýndan büyük önem taþýr. Hanâniye el-
Müneyyir, ed-Dürrü’l-mer½ûf fî târîÅi’þ-
Þûf adlý kitabýnda Þûf bölgesinin Þihâbî-
ler dönemindeki durumunu anlattý. XIX.
yüzyýlýn ilk yarýsýnýn en önemli tarihçisi Ah-
med Haydar eþ-Þihâbî, øurerü’l-¼isân fî
aÅbâri’z-zamân adýyla hicretten 1827 yý-
lýna kadar gelen bir Lübnan tarihi yazdý.
Ayný yüzyýlda Tannûs eþ-Þidyâk’ýn AÅbâ-
rü’l-a£yân fî Cebeli Lübnân’ý da bölge
tarihi açýsýndan mühimdir. Lübnanlý bir Ka-
tolik olan Nikola et-Türk, II. Beþir tarafýn-
dan Fransýzlar’ýn Mýsýr’ý iþgaline dair bilgi
vermek üzere Mýsýr’a gönderildi; gözlem-
lerini ¬ikrü temellüki cumhûri’l-Fran-
seviyye el-aš¹âri’l-Mý½riyye ve’þ-Þâ-
miyye’de kaleme aldý.

Mýsýr’da önemli bir geleneði olan hýtat
tarzý eserler XIX ve XX. yüzyýllarda tekrar
ortaya çýktý. Ali Paþa Mübârek, Makrîzî’-
nin usulünü takip ederek Mýsýr topograf-
yasý hakkýnda el-ƒý¹a¹ü’t-Tevfîšýyyetü’l-
cedîde li-Mý½ri’l-Æåhire adlý mufassal
eseri telif ederken Muhammed Kürd Ali
ƒý¹a¹ü’þ-Þâm’ý yazdý. Son yýllarda Ekrem
Hasan el-Ulebî, ƒý¹a¹u Dýmaþš: Dirâse
târîÅiyye þâmile £alâ meŠâ elf £âm min
sene 400 ¼attâ sene 1400 adlý eseriyle
bu geleneði sürdürdü. Osmanlýlar döne-
minde Murâdî ile Suriye’de sona eren, yüz-
yýla göre vefeyât kitabý telif etme usulü
hâlâ devam etmektedir. Mutî‘ Hâfýz ve Ni-
zâr Abaza’nýn £Ulemâßü Dýmaþš ve a£yâ-
nühâ fi’l-šarni’¦-¦ânî £aþer el-hicrî’si,
Ahmed b. Nu‘mân el-Âlûsî’nin ed-Dürrü’l-
münte¦ir fî ricâli’l-šarni’¦-¦ânî £aþer
ve’¦-¦âli¦ £aþer’i, Halîl Merdem Bek’in
A£yânü’l-šarni’¦-¦âli¦ £aþer fi’l-fikr ve’s-
siyâse ve’l-ictimâ£ý, Muhammed Cemîl
eþ-Þattî’nin A£yânü Dýmaþš fi’l-šarni’¦-
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