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TARÝH

kadar bölgede hüküm süren müslüman
hânedanlarý ele almýþtýr. Özellikle Muvah-
hidler hakkýnda önemli bir kaynak olan
eserde müellif eleþtirici yönüyle dikkat çek-
mektedir (a.g.e., s. 803). Merînîler tarihçisi
Ýbn Ebû Zer‘ el-Fâsî, el-Enîsü’l-mu¹rib’in-
de Ýdrîsî hânedanýnýn 172 (789) yýlýnda ku-
ruluþundan 726 (1326) yýlýna kadar geçen
süre zarfýnda Maðrib’de hüküm süren ba-
zý devletleri anlatmaktadýr. Eser genelde
Maðrib, özelde Fas þehrinin tarihini içe-
rir. Maðrib tarihi hakkýnda günümüze ulaþ-
mayan bazý kitaplardan nakiller yapan mü-
ellif tarihsel süreklilik düþüncesini ortaya
koyan tarihçilerden biri kabul edilmekte-
dir (a.g.e., a.y.). Meþhur tarihçi Ýbn Haldûn,
umumi tarih türündeki Kitâbü’l-£Ýber’i-
nin iki cildini (VI ve VII) Kuzey Afrika tari-
hine ayýrmýþ, Maðrib tarihiyle ilgili çok de-
ðerli bilgiler vermiþtir. XI. (XVII.) yüzyýl ta-
rihçilerinden Ahmed b. Muhammed el-
Makkarî’nin Nef¼u’¹-¹îb min ³u½ni’l-En-
delüsi’r-ra¹îb adlý eseri Endülüs tarih ya-
zýmý ve edebiyatýnýn bir antolojisi olarak
deðerlendirilebilir (EI 2 [Ýng.], X, 285). Mü-
ellif Endülüs’ün fethinden baþlattýðý olay-
larý son döneme kadar getirir; eser bu dö-
nem için az sayýdaki kaynaklardan biridir.
Ýbn Ebû Dinâr el-Kayrevânî’nin el-Müßnis
fî aÅbâri Ýfrîšýyye ve Tûnis adlý tarihi-
nin temel konularýný Kuzey Afrika ve Tu-
nus’un coðrafya ve topografyasýyla müs-
lümanlar tarafýndan fethi, Fâtýmîler, Zîrî-
ler, Hafsîler ve Osmanlýlar’ýn Tunus hâki-
miyeti oluþturur. Ebû Abdullah Muham-
med b. Muhammed el-Vezîr el-Endelüsî,
el-¥ulelü’s-sündüsiyye fi’l-aÅbâri’t-Tû-
nisiyye’sinde Aðlebîler’den itibaren Tunus
ve civarýnda hüküm süren devletlerin ta-
rihini anlatýr. Tunus Beyi Hüseyin Paþa’ya
ayýrdýðý son bölüm oldukça geniþ ve önem-
lidir. Ebü’l-Abbas es-Selâvî, Kitâbü’l-Ýs-
tiš½â li-aÅbâri düveli’l-Ma³ribi’l-aš½â
adlý kitabýnda Fas tarihini Ýslâmî fetihler-
den kendi zamanýna kadar bir bütün ha-
linde ele almýþ, özellikle Fas’ta hüküm sü-
ren Ýdrîsîler, Murâbýtlar, Muvahhidler, Me-
rînîler, Sa‘dîler ve Filâlîler hakkýnda geniþ
bilgi vermiþtir. Batý kaynaklarýndan fayda-
lanan ilk Fas tarihçisi olmasýyla dikkat çe-
ken Selâvî’nin ªal£atü’l-müþterî fi’n-ne-
sebi’l-Ca£ferî adlý eseri mensup olduðu
Nâsýrî ailesi ile Temgrût Zâviyesi’nin bir
tarihidir. Mahmûd Makdîþ, Nüzhetü’l-en-
¾âr fî £acâßibi’t-tevârîÅ ve’l-aÅbâr’ýnda
bölgeyi tanýttýktan sonra Hulefâ-yi Râþidîn,
Emevîler ve Abbâsîler’e dair bilgi aktarýr.
Ardýndan Kuzey Afrika ve Endülüs’te hü-
küm süren devletlere yer verir. Osmanlý-
lar’ýn Tunus’u fethi, Dayýlar, Beyler, Mu-

râdîler, Hüseynîler dönemi hakkýnda bilgi
verir, sonunda Sefâkus (Sfaks) þehrini ge-
niþ biçimde tanýtýr. Filâlî tarihçisi Ebü’l-Ka-
sým ez-Zeyyânî, et-Tercümânü’l-mu£rib
£an düveli’l-meþriš ve’l-ma³rib adýný ver-
diði ve yaratýlýþtan itibaren kendi zama-
nýna kadar getirdiði genel tarihinde Ku-
zey Afrika’da hüküm süren Ýdrîsîler, Murâ-
býtlar, Muvahhidler, Merînîler, Abdülvâdî-
ler, Sa‘dîler ve Filâlîler hakkýnda önemli bil-
giler kaydeder. Tunus’ta Osmanlý dönemi
devlet adamlarýndan Ýbn Ebü’d-Dýyâf’ýn
Ýt¼âfü ehli’z-zamân bi-aÅbâri mülûki
Tûnis ve £ahdi’l-emân adlý eseri bir Ku-
zey Afrika ve özellikle fetihten 1872 yýlýna
kadar gelen bir Tunus tarihidir. Hüseynî-
ler dönemi, müellifin uzun yýllar çalýþtýðý
Dîvân-ý Ýnþâ’daki resmî belgelere dayanýla-
rak yazýldýðýndan orijinal bir kaynaktýr. Ese-
rin hâtime kýsmý Tunuslu meþhur kiþilerin
ve ulemânýn biyografisine ayrýlmýþtýr.

Özel Tarihler. Maðrib’de yazýlýp günü-
müze ulaþan ilk özel tarih kitabý, Hâricî /
Ýbâzî tarihçisi Ýbn Sellâm el-Ýbâzî’nin Ki-
tâb fîhi bedßü’l-Ýslâm adlý eseridir. Þem-
mâhî Kitâbü’s-Siyer’inde onun bu kitabýn-
dan önemli nakiller yapmýþtýr. Ýbnü’s-Sa-
gýr, AÅbârü’l-eßimmeti’r-Rüstemiyyîn’-
de Rüstemîler’in 787-907 yýllarý arasýnda-
ki dönemini geniþ biçimde anlatmýþtýr. Da-
ha sonraki Ýbâzî tarihçileri bu eserden çok
yararlanmýþtýr. Ebû Zekeriyyâ el-Vercelâ-
nî’nin es-Sîre ve aÅbârü’l-eßimme’si Ýbâ-
zîler ve Rüstemîler’le ilgili önemli kaynak-
lardandýr. Ebû Ca‘fer Ýbnü’l-Cezzâr’ýn Arap-
lar’ýn Tunus’u fethiyle alâkalý Kitâbü Me-
³åzî Ýfrîšýyye adýyla bir eser yazdýðý bilin-
mektedir. Fâtýmî baþdâisi Kadî Nu‘mân b.
Muhammed el-Kayrevânî, Ýftitâ¼u’d-da£-
ve (Risâle fî ¾uhûri’d-da£veti’l-£Ubeydiy-
yeti’l-Fâ¹ýmiyye) adlý risâlesinde ilk dört
Fâtýmî halifesinin biyografileri ve faaliyet-
leri hakkýnda önemli bilgiler vermiþtir. Ebû
Zekeriyyâ Ýbnü’s-Sayrafî’nin Murâbýtlar’la
ilgili bir bölümü günümüze ulaþan el-En-
vârü’l-celiyye fî aÅbâri devleti’l-Murâ-
bý¹ýyye adlý kitabý Ýbn Ebû Zer‘ ve Ýbnü’l-
Hatîb’in kaynaklarý arasýndadýr. Ebû Be-
kir b. Ali es-Sanhâcî Beyzak, Muvahhid-
ler’in temel kaynaklarýndan sayýlan AÅbâ-
rü’l-Mehdî b. Tûmert ve bidâyetü dev-
leti’l-Muva¼¼idîn’inde, ayný zamanda sos-
yal durum, kabileler ve düþünce hayatýna
dair önemli mâlûmat aktarmýþtýr. Ýbn Ham-
mâd es-Sanhâcî’nin Kitâbü’n-Nübe×i’l-
mu¼tâce fî aÅbâri mülûki Øanhâce bi-
Ýfrîšýyye ve Bicâye’sinin günümüze sa-
dece Fâtýmîler’e ait bölümü ulaþmýþtýr. Ki-
tapta Fâtýmîler’in soyu ve Âdýd-Lidînillâh’a
kadar (1160-1171) Fâtýmî halifelerinin bi-

Kuzey Afrika. Kuzey Afrika’da tarih ya-
zýcýlýðý çalýþmalarý Doðu Ýslâm dünyasýn-
dan oldukça sonra III. (IX.) yüzyýlýn ikinci
yarýsýnda baþlamýþtýr. Ýdrîsîler’in ilk döne-
minde, Ýfrîkýye’de hüküm süren Aðlebîler
ve Fâtýmîler’in Kuzey Afrika’da hâkim ol-
duklarý devirde yazýlan ilk tarih kitaplarý
günümüze ulaþmamýþtýr (EI2 Suppl. [Ýng.],
s. 800). Bölgeyle ilgili bugüne kadar gelen
ilk tarih kitabý, Ýbn Sellâm el-Ýbâzî’nin (ö.
273/886’dan sonra) Kuzey Afrika Ýbâzî ta-
rihi hakkýnda yazdýðý Kitâb fîhi bedßü’l-
Ýslâm adlý eseridir. IV. (X.) yüzyýlýn ortala-
rýnda Endülüslü Muhammed b. Yûsuf el-
Verrâk’ýn TârîÅu Ýfrîšýyye adýyla bir eser
kaleme aldýðý görülmektedir. Ardýndan böl-
gede metot bakýmýndan genellikle Doðu
Ýslâm dünyasýndaki tarih çalýþmalarýna pa-
ralel çalýþmalar yapýlmýþtýr.

Genel Tarihler ve Bölge Tarihleri. Kuzey
Afrika tarihçileri çalýþmalarýný genellikle ait
olduklarý coðrafya ve müslümanlarýn fet-
hinden sonraki dönemle sýnýrlý tutmuþ, ba-
zýlarý Endülüs’ü de bölgeden sayýp eserle-
rinde Endülüs tarihine yer vermiþ, yaþa-
dýklarý coðrafyanýn Ýslâm öncesi tarihiyle
hemen hemen hiç ilgilenmemiþtir (a.g.e.,
s. 800). Kuzey Afrika’da bölge tarihi çalýþ-
malarýnýn IV. (X.) yüzyýlýn sonlarýnda baþ-
ladýðý görülmektedir. Dolayýsýyla Maðrib
tarihinin IV-V. (X-XI.) yüzyýllar arasý, esas
olarak Doðu tarihçileriyle Ýbn Hayyân gibi
Endülüs tarihçilerinin eserlerinde ele alýn-
mýþtýr. Kuzey Afrika’da bilinen ilk bölge ta-
rihi Rakýk el-Kayrevânî’nin (ö. 425/1034’-
ten sonra) TârîÅu Ýfrîšýyye ve’l-Ma³rib’i-
dir. Eserin günümüze ulaþan kýsmý, Kuzey
Afrika’nýn fethinden (62/681) Aðlebîler’den
Abdullah b. Ýbrâhim’in tahta çýkýþýna (196/
812) kadar gelmekte olup Ýfrîkýye bölge-
si, Kayrevan’da kurulan devletler ve Fâtý-
mîler’in Kuzey Afrika’daki hâkimiyetine
dair önemli bir kaynaktýr. Kitabýnda En-
dülüs tarihine de yer verenlerden Ýbn Ham-
mâd el-Burnusî es-Sebtî’nin Kitâbü’l-Muš-
tebis fî aÅbâri’l-Ma³rib ve Fâs ve’l-En-
delüs adýyla bir eser yazdýðý bilinmektedir.
Ýbn Ýzârî ve Ýbn Ebû Zer‘ günümüze ulaþ-
mayan bu eserden iktibaslarda bulunmuþ-
tur. Abdülvâhid el-Merrâküþî ayný yolu iz-
lemiþ, Maðrib ve Endülüs tarihinin ana kay-
naklarýndan sayýlan el-Mu£cib fî telÅî½i
aÅbâri’l-Ma³rib’inde bölgenin fethinden
667 (1269) yýlýna kadar meydana gelen
olaylarý anlatmýþtýr. Ýbn Ýzârî de el-Beyâ-
nü’l-mu³rib fî aÅbâri mülûki’l-Ende-
lüs ve’l-Ma³rib ismini taþýyan eserinde,
Kuzey Afrika ve Endülüs’ün fethinden iti-
baren bölgenin Emevîler ve Abbâsîler za-
manýndaki durumunu ve kendi dönemine
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yid Murâdî’ye yazdýrdýðý Gazavât-ý Hay-
reddin Paþa’nýn yaný sýra Ebû Abdullah
Muhammed b. Meymûn el-Cezâirî’nin Bek-
daþ Dayý için kaleme aldýðý et-Tu¼fetü’l-
merŠýyye fi’d-devleti’l-Bekdâþiyye,
Ebü’l-Mekârim Abdülmelik el-Meþrefî’nin
Behcetü’n-nâ¾ýr fî aÅbâri’d-dâÅilîn ta¼-
te vilâyeti’l-Ýsbân bi-Vehrân mine’l-
A£râb ke Benî Âmir, Ýbn Rukýyye et-Ti-
limsânî’nin Ýspanyollar’ýn Cezayir’e saldýrý-
larýyla ilgili ez-Zehretü’n-nâßire fîmâ ce-
râ fi’l-Cezâßir ¼îne e³årat £aleyhâ cü-
nûdü’l-kefere, Müslim b. Abdülkadir el-
Vehrânî’nin son beyler dönemini ele aldý-
ðý ƒâtimetü enîsi’l-³arîb ve’l-müsâfir,
Ebû Ýsmâil b. Avde el-Mizârî’nin ªulû£u
sa£di’s-su£ûd fî aÅbâri Vehrân ve maÅ-
zeniha’l-esved ve Ali Rýzâ Paþa’nýn Mirßâ-
tü’l-Cezâyir adlý eserleri Cezayir’deki Os-
manlý hâkimiyeti dönemi hakkýnda en
önemli kaynaklardýr. Sa‘dîler devrinde Ýb-
nü’l-Kadî el-Miknâsî el-Münteša’l-maš-
½ûr £alâ me¼âsini (meßâ¦iri)’l-ƒalîfe
Ebi’l-£Abbâs el-Man½ûr, Fiþtâlî Menâ-
hilü’½-½afâ fî aÅbâri (meßâ¦iri) mülûki
(mevâlîne)’þ-þürefâ adlý kitaplarýnda Ah-
med el-Mansûr dönemini ele almýþlardýr.
Ýfrenî, Nüzhetü’l-¼âdî bi-aÅbâri mülû-
ki’l-šarni’l-¼âdî adlý eserinde Sa‘dîler’den
Mevlây Ýsmâil’in saltanatýna kadar (1083/
1672) Filâlîler’in tarihini anlatmýþtýr. Mu-
hammed b. Abdüsselâm ed-Duayyif, Tâ-
rîÅu’Š-™u£ayyif: TârîÅu’d-devleti’s-Sa£î-
de adýyla bir eseri kaleme almýþtýr. Ebü’l-
Kasým ez-Zeyyânî’nin el-Bustânü’¾-¾a-
rîf fî devleti evlâdi Mevlây £Alî eþ-Þe-
rîf, Muhammed Ekensûs’un el-Ceyþü’l-
£aremremü’l-Åumâsî fî devleti Mevlânâ
£Alî es-Sicilmâsî adlý eserleri Filâlî tari-
hinin önemli kaynaklarýndandýr. Ayrýca Ýbn
Zeydân, Filâlîler’in tarihiyle ilgili mühim
eserler telif etmiþtir. Ýt¼âfü a£lâmi’n-nâs
bi-cemâli aÅbâri ¼â²ýrati Miknâs ve
Dürerü’l-fâÅire bi-meßâ¦iri’l-mülûki’l-
£Aleviyyîn bi-Fâsi’z-zâhire bunlarýn en
meþhurlarýdýr. Abdülvâdîler Devleti’nde kâ-
tiplik yapan tarihçi, edip ve þair Ali b. Mu-
hammed el-Huzâî TaÅrîcü’d-delâlâti’s-
sem£iyye adlý eserinde Resûl-i Ekrem’in
idarî, askerî, adlî ve iktisadî alandaki dü-
zenlemeleri, Asr-ý saâdet’teki sosyal ha-
yat ve kurumlar hakkýnda toplu bilgi ver-
mesi bakýmýndan büyük öneme sahiptir.
Faslý âlim Muhammed Abdülhay el-Ket-
tânî, eserdeki bazý ayrýntýlarý çýkarýp yeni
konular eklemek suretiyle et-Terâtîbü’l-
idâriyye adlý kitabýný meydana getirmiþ-
tir.

Tabakat, Vefeyât ve Ensâb Kitaplarý.
Bölgenin ilk tabakat müelliflerinden olan

Ebü’l-Arab (ö. 333/945) Ýfrîkýye’nin fazile-
ti, Ýfrîkýye’ye gelen sahâbîler, tâbiîn ve te-
beu’t-tâbiîni tanýtmakla baþladýðý, talebe-
si Muhammed b. Hâris el-Huþenî tarafýn-
dan ikmal edildiði rivayet edilen, Mâlikî fa-
kihleri ve hadis âlimlerinin biyografisine
dair ªabašåtü £ulemâßi Ýfrîšýyye adlý ese-
riyle ayný konuda eser yazan Huþenî, Ebû
Bekir Abdullah b. Muhammed el-Mâlikî,
Kadî Ýyâz, ed-Dibâcü’l-mü×heb sahibi
Ýbn Ferhûn gibi âlimlere örnek olmuþtur.
Mâlikî, Riyâ²ü’n-nüfûs’unda IV. (X.) yüz-
yýlýn ortalarýndan önce Ýfrîkýye’de yaþayan
Mâlikî âlimlerini tanýtmýþtýr. Kadî Ýyâz’ýn
1600 kadar Mâlikî âliminin biyografisini
içeren Tertîbü’l-medârik adlý eseri Mâli-
kî tabakat geleneðinde önemli bir yere
sahiptir. Kadî Ýyâz el-øunye adlý fihris-
tinde hocalarýndan 100 kadarýnýn biyog-
rafisini kaydetmiþtir. Ebû Abdullah Mu-
hammed b. Abdülkerîm et-Temîmî, Fas ve
civarýndaki zâhidler hakkýnda el-Müste-
fâd, Ýbnü’z-Zeyyât et-Tâdilî Güney Fas ev-
liyalarý için et-Teþevvüf ilâ ricâli’t-ta½av-
vuf, Abdülhak b. Ýsmâil el-Bâdisî, Rîf ev-
liyasý için el-Maš½adü’þ-þerîf adlý eserleri
yazmýþlardýr. Ýbâzî âlimlerinden Ebü’r-Re-
bî‘ Süleyman el-Visyânî’nin Siyerü meþâ-
yiÅi’l-Ma³rib’i ile Dercînî’nin Kitâbü ªa-
bašåti’l-meþâßiÅ bi’l-Ma³rib’i Kuzey Af-
rika’daki Ýbâzîler’in tarihine dair vazgeçil-
mez kaynaklardýr. Berrâdî, el-Cevâhirü’l-
müntešåt adlý biyografik eserinde Dercî-
nî’nin zikretmediði Ýbâzî âlimleri hakkýnda
verdiði bilgilerle bir bakýma onu tamam-
lamaya çalýþmýþtýr. Ebü’l-Abbas eþ-Þem-
mâhî de Kitâbü’s-Siyer’inde Ýbâzî âlim-
lerinin biyografisini vermiþtir. Ebû Zeyd
Abdurrahman ed-Debbâð, Me£âlimü’l-
îmân fî ma£rifeti ehli’l-Æayrevân adlý
kitabýnda kuruluþundan kendi zamanýna
kadar Kayrevan âlimlerini tanýtmýþtýr. Ýbn
Nâcî eseri 808 (1406) yýlýna kadar getir-
miþtir. Ebü’l-Abbas Ahmed b. Ahmed el-
Gubrînî, £Unvânü’d-dirâye adlý eserinde
XIII. yüzyýlda Bicâye’de yetiþen ulemâ, mu-
tasavvýf ve edipler hakkýnda bilgi aktar-
mýþtýr. Ýbnü’l-Ahmer en-Nasrî’nin Ne¦î-
rü’l-cümân fî þi£ri men na¾amenî ve
iyyâhü’z-zamân’ý Endülüs ve Maðrib’den
çoðuyla görüþüp tanýþtýðý hükümdar, ve-
zir, emîr, kâtip ve kadý gibi yüksek taba-
kaya mensup yetmiþ kadar þahsýn hal ter-
cümesiyle þiir ve nesirlerinden örnekler
içerir. Ne¦îru ferâßidi’l-cümân fî na¾mi
fuÅûli’z-zamân adlý eserinde VIII. (XIV.)
yüzyýlda Doðu ve Batý Ýslâm dünyasýnda
yaþayan otuz bir þair ve edibin biyografi-
siyle þiir ve nesirlerinden örneklere yer ve-
ren müellif eserin sonuna kendi hal ter-

yografileri yer almaktadýr. Ayný müellifin
TârîÅu Mülûki’l-Ýbâ²ýyye adlý bir eseri
de vardýr. Merînîler, Hafsîler ve Abdülvâ-
dîler’in hüküm sürdüðü dönemde çok sa-
yýda hânedan tarihi yazýlmýþtýr. Merînî hi-
mayesine sýðýnan Endülüslü tarihçi Ýbnü’l-
Ahmer’in Rav²atü’n-nisrîn fî aÅbâri Be-
nî Merîn’i ve Merînî hükümdar ailesiyle
diðer devlet adamlarýný anlatan 112 be-
yitlik bir urcûzesiyle þerhi olan en-Nef¼a-
tü’n-nisrîniyye ve’l-lem¼atü’l-Merîniy-
ye’si, Ýbn Ebû Zer‘ el-Fâsî’ye nisbet edilen
e×-¬aÅîretü’s-seniyye fî târîÅi’d-devle-
ti’l-Merîniyye, Ýbn Merzûk el-Hatîb’in Sul-
tan Ebü’l-Hasan’ýn hayatýnýn, askerî, siya-
sî ve malî durumun, toplumun mânevî ve
kültürel deðerleriyle örf ve âdetlerinin ele
alýndýðý el-Müsnedü’½-½a¼î¼u’l-¼asen fî
me¼âsini Mevlânâ Ebi’l-¥asen adlý ese-
ri Merînîler hakkýndaki en önemli kaynak-
lardandýr. VIII. (XIV.) yüzyýlýn ikinci yarý-
sýnda yazýlan anonim veya Lisânüddin Ýb-
nü’l-Hatîb ve Ýbnü’s-Semmâk gibi tarih-
çilere nisbet edilen el-¥ulelü’l-mevþiy-
ye fî ×ikri’l-aÅbâri’l-Merrâküþiyye Me-
rakeþ’i tasvir eden bir þehir tarihi ise de
Murâbýtlar ve özellikle Muvahhidler’e ay-
rýlan kýsmý Merakeþ için ayrýlandan daha
fazladýr. Mülûkü’t-tavâif ve Merînîler’e
dair bilgilerin de yer aldýðý eserde Mera-
keþ’in topografyasý ve nüfus yapýsý hak-
kýnda önemli açýklamalar bulunmaktadýr.
Ýbn Kunfüz’ün el-Fârisiyye fî mebâdißi’d-
devleti’l-¥af½iyye, Ýbnü’þ-Þemmâ el-Hin-
tâtî’nin el-Edilletü’l-beyyinetü’n-nûrâ-
niyye fî mefâÅiri’d-devleti’l-¥af½iyye
adlý eserleri Hafsîler hakkýndaki en önem-
li kaynaklardandýr. Ebû Abdullah Muham-
med b. Ýbrâhim ez-Zerkeþî TârîÅu’d-dev-
leteyn el-Muva¼¼idiyye ve’l-¥af½iyye
ismiyle bir eser kaleme almýþtýr. Muham-
med es-Sagýr b. Yûsuf el-Bâcî’nin 1705-
1771 yýllarý arasý Tunus tarihini anlattýðý
el-Meþra£u’l-mülkî adlý eseri Hüseynî-
ler’in ilk dört beyi hakkýnda geniþ mâlû-
mat ihtiva eder. el-Hâc Hammûde el-Ki-
tâbü’l-Bâþî’de Tunus tarihini Hafsîler’den
itibaren Hüseynîler’in ilk dönemine kadar
getirmektedir. Ýbnü’l-Ahmer’in TârîÅu’d-
devleti’z-Zeyyâniyye bi-Tilimsân, Ebû
Zekeriyyâ Ýbn Haldûn’un dönemin ilmî ve
fikrî hayatý açýsýndan büyük önem taþýyan
Bu³yetü’r-ruvvâd fî ×ikri’l-mülûk min
Benî £Abdilvâd adlý eserleri Abdülvâdî-
ler’le ilgili önemli kaynaklardýr. Ebû Ab-
dullah Muhammed b. Abdullah et-Tenesî,
Na¾mü (Nu¾umü)’d-dürer ve’l-£išyân
fî beyâni þerefi Benî Zeyyân adlý ese-
rinde Abdülvâdî sultanlarýndan övgüyle söz
eder. Barbaros Hayreddin Paþa’nýn Sey-

TARÝH



48

TARÝH

Eserlerinin önemli bir kýsmýný Sa‘dî baþ-
þehrinde yazan Sudanlý Ahmed Bâbâ et-
Tinbüktî, Kuzey Afrika ve Kuzeybatý Af-
rika’da yetiþen Mâlikî âlimleri hakkýnda
önemli bir kaynak olan Neylü’l-ibtihâc’ý
telif etmiþtir. Bölgede bazý ensâb eserle-
ri de kaleme alýnmýþtýr. MefâÅirü’l-Ber-
ber adlý anonim kitapta VIII. (XIV.) yüz-
yýlýn baþýnda yaþamýþ âlim ve zâhidlerle
Berberî tarihinden efsanevî veya tarihî
kahramanlar tanýtýlýr. Yazýmýna Ýbnü’l-Ah-
mer tarafýndan baþlanan ve Fas’ýn meþ-
hur aileleriyle eþrafýna ait biyografileri içe-
ren Büyûtâtü Fâsi’l-kübrâ adlý esere da-
ha sonra isimleri tesbit edilemeyen bazý
müellifler ilâvede bulunmuþtur. Bu kolek-
tif eseri son olarak Abdurrahman b. Ab-
dülkadir el-Fâsî ihtisar ve ikmal etmiþtir.
Ayrýca Ebü’l-Abbas Ahmed Resmûkî el-
Cemheretü’s-Sûsiyye fî ensâbi ehli Sûs,
Maðribli neseb âlimi Abdüsselâm b. Tay-
yib el-Kadirî ed-Dürrü’s-senî fî men bi-
Fâs min ehli’n-nesebi(’l-beyti)’l-¥ase-
nî ve el-Ýþrâf £alâ nesebi’l-aš¹âbi’l-er-
ba£ati’l-eþrâf adlý eserleri yazmýþlardýr.
Bölgede Ebü’l-Hasan Ali el-Ceznâî’nin (ö.
766/1365) Zehretü’l-âs fî binâßi medîne-
ti Fâs’ý, Muhammed b. Kasým el-Ensârî’-
nin Sebte hakkýnda ÝÅti½ârü’l-aÅbâr’ý ve
el-¥ulelü’l-mevþiyye fî ×ikri’l-aÅbâri’l-
Merrâküþiyye’si, Ebû Abdullah Ýbn Gazî
el-Miknâsî’nin er-Rav²ü’l-hetûn fî aÅbâ-
ri Miknâseti’z-Zeytûn’u, Muhammed b.
Yûsuf ez-Zeyyânî’nin Delîlü’l-¼ayrân ve
enîsü’s-sehrân fî medîneti Vehrân’ý gi-
bi þehir tarihleri kaleme alýnmýþtýr.

Coðrafya Kitaplarý ve Seyahatnâmeler.
Bölgede yetiþen ilk coðrafyacýlardan Ebû
Abdullah Muhammed b. Yûsuf el-Verrâk
(ö. 363/974) Mesâlikü Ýfrîšýyye ve me-
mâlikühâ adlý eserinde Tâhert, Tenes, Si-
cilmâse gibi þehirler hakkýnda önemli bil-
giler verir. Ebû Ubeyd el-Bekrî, Ýbn Hay-
yân ve Ýbn Ýzârî bu eserden yararlanmýþ-
týr. Ebû Ca‘fer Ýbnü’l-Cezzâr’ýn günümüze
ulaþmayan £Acâßibü’l-büldân’ý daha son-
raki coðrafyacýlar için önemli bir kaynak
teþkil etmiþtir. Ýbn Abdülmün‘im el-Him-
yerî’nin er-Rav²ü’l-mi£¹âr fî Åaberi’l-
aš¹âr’ý bir tarih-coðrafya ansiklopedisi-
dir. Bu eserlerde, tanýtýlan yerlerle ilgili to-
pografik bilgiler yer almaktadýr. VII. (XIII.)
yüzyýl müelliflerinden Ebû Muhammed el-
Abderî, er-Ri¼letü’l-Ma³ribiyye adýný ta-
þýyan seyahatnâmesinde bilhassa XII. yüz-
yýlýn sonlarýnda Kuzey Afrika’daki ilim ve
kültür hayatýyla ilgili geniþ mâlûmat aktar-
mýþtýr. Abdullah b. Muhammed et-Ticâ-
nî’nin Tunus’tan Trablusgarb’ýn doðusuna
yaptýðý yolculukla alâkalý seyahatnâmesinde

yollar, þehirler, buralardaki âlimler, kuman-
danlar, edipler, bölgedeki sosyokültürel
durum hakkýnda önemli bilgiler bulunmak-
tadýr. Ýbn Rüþeyd es-Sebtî, hac yolculuðu
sýrasýnda kaleme aldýðý Milßü’l-£aybe adlý
seyahatnâmesinde Maðrib’de ve Doðu Ýs-
lâm dünyasýnda kendilerinden faydalan-
dýðý hocalarý ve eserlerini tanýtmýþtýr. Ka-
sým b. Yûsuf et-Tücîbî’nin Müstefâdü’r-
ri¼le ve’l-i³tirâb adlý eserinde hocalarý ve
coðrafî-kültürel durum hakkýnda deðerli
bilgiler aktarmýþtýr. Ýbn Battûta er-Ri¼-
le’sinde, dünyanýn yedi büyük hükümda-
rý arasýnda ilk sýraya koyduðu Merînî Sul-
taný Ebû Ýnân’ý abartýlý biçimde övmekte,
ülkedeki sosyal hizmetler ve imar faaliyet-
leri hakkýnda bilgi vermektedir. Afrikalý
Leon adýyla bilinen Arap seyyahý Hasan el-
Vezzân’ýn Va½fü Ýfrîšýyye adlý eserinde
XVI. yüzyýl baþlarýnda ziyaret ettiði Afrika
ülkeleri hakkýnda çeþitli bilgiler yer alýr.
Ali b. Muhammed el-Cezûlî et-Temgrûtî’-
nin en-Nef¼atü’l-miskiyye fi’s-sefâreti’t-
Türkiyye adlý eseri 1588-1590 yýllarýyla il-
gili Osmanlý baþþehri ve sarayýna dair bil-
giler içerir. Ebû Sâlim el-Ayyâþî er-Ri¼le-
tü’l-£Ayyâþiyye’sinde Fas ile Mekke ara-
sýndaki kervan yolunu, o bölgede yaþayan
halkýn örf ve âdetlerini, âlim ve sûfîlerini
anlatýr. Muhammed b. Abdülvehhâb Ve-
zîr el-Gassânî, müslüman esirleri kurtar-
mak için Ýspanya kralý nezdinde yürüttü-
ðü görevi esnasýnda Ri¼letü’l-vezîr fi’fti-
kâki’l-esîr adlý seyahatnâmesini kaleme
almýþtýr. Muhammed b. Osman el-Haþâiþî’-
nin Cilâßü’l-küreb adlý rihlesi modern Lib-
ya için bir belge özelliði taþýr; bilhassa Ýtal-
ya iþgali öncesi Trablus tarihi, þehirde dinî
ve ilmî hayat için önemlidir. Ebü’l-Kasým
ez-Zeyyânî, I. Abdülhamid’le görüþmek
üzere Ýstanbul’a yaptýðý üç seyahatiyle il-
gili et-Tercümânetü’l-kübrâ fî aÅbâri’l-
ma£mûre berren ve ba¼ren adlý eserin-
de Ýstanbul, Mýsýr, Hicaz, Tunus, Cezayir,
Lorein, Marsilya, Barselona’ya dair hâtý-
ralarýný yazmýþtýr. Muhammed b. Osman
es-Senûsî, er-Ri¼letü’l-¥icâziyye’sinde
Ýtalya ve Ýstanbul üzerinden gerçekleþtir-
diði hac seyahatini ve Suriye üzerinden
Tunus’a dönüþünü anlatmaktadýr. Eserin
son kýsmýný tanýþtýðý âlimlere ayýrmýþtýr.
Bölgeye mensup çaðdaþ tarihçiler arasýn-
da Ýbrâhim Harekât, Hâdî-Roger Ýdrîs, Ab-
dülhâdî et-Tâzî, Abdülkadir Zimâme, Mu-
hammed Mezzîn, Ýsmâil el-Arabî, Muham-
med Haccî, Muhammed el-Menûnî, Ab-
dülkerîm el-Filâlî, Ahmed Tevfîk el-Mede-
nî, Nâsýrüddin Saîdûnî, Muhammed et-
Talbî, Ahmed Muhtâr el-Abbâdî, Abdül-
kerîm Küreyyim, Habîb el-Cenhânî, Celâl

cümesini eklemiþtir. Ýbn Kunfüz’ün Þere-
fü’¹-¹âlib fî esne’l-me¹âlib’i (el-Vefeyât),
Ýbnü’l-Kadî el-Miknâsî’nin bu esere zeyli
olan Laš¹ü’l-ferâßid’i ve Ahmed b. Yahyâ
el-Venþerîsî’nin 701-912 (1301-1506) yýl-
larý arasýný içeren Vefeyât’ý da kaydedil-
melidir. Vezir Muhammed b. Ali (Îsâ) el-
Kaþtâlî el-Kâtib, Ýbn Kunfüz’ün kitabýný el-
Memdûd ve’l-maš½ûr min sene’s-Sul-
¹ân el-Man½ûr adýyla nazma çevirmiþ ve
1000 (1592) yýlýna kadar getirmiþtir. Çað-
daþ müelliflerden Abdülkadir b. Sûde,
1171-1400 (1757-1980) yýllarý arasýnda ve-
fat eden Maðrib ricâli için Ýt¼âfü’l-mü-
¹âli£ adýyla bir eser kaleme almýþtýr (Mu-
hammed Haccî, bölge tarihçileri tarafýn-
dan yazýlan on dört vefeyât eserini Mev-
sû£atü a£lâmi’l-Ma³rib adýyla yayýmlamýþ-
týr [I-X], Beyrut 1417/1996). Ýbn Meryem
et-Tilimsânî’nin el-Bustân fî ×ikri’l-evli-
yâß ve’l-£ulemâß bi-Tilimsân’ý Maðrib-i
Evsat ve özellikle Tilimsân’ýn evliya, ule-
mâ, müderris, edip ve müellifleri için en
önemli kaynaklardandýr. Ýbn Hallikân’ýn Ve-
feyât’ýna Dürretü’l-¼icâl fî (³urreti) es-
mâßi’r-ricâl adýyla bir zeyil yazan Ýbnü’l-
Kadî, Ce×vetü’l-ištibâs fî ×ikri men ¼al-
le mine’l-a£lâm medînete Fâs adlý ese-
rinde Fas þehrinin tarihiyle coðrafya ve to-
pografyasý yanýnda burada yaþayan meþ-
hur simalarý, edip ve âlimleri tanýtmýþtýr.
Ýbn Asker el-Maðribî’nin X. (XVI.) yüzyýl
Maðrib ricâlini anlattýðý Dev¼atü’n-nâ-
þir, Ýfrenî’nin bu eserin zeyli mahiyetinde-
ki, XI. (XVII.) yüzyýlda Ýslâm dünyasýnýn ba-
týsýnda ve doðusunda yaþamýþ âlim ve mu-
tasavvýflarýnýn biyografisini içeren ve Fas’ta
yaþayan mutasavvýflarýn biyografisi açýsýn-
dan önemli olan Øafvetü men inteþer min
aÅbâri’½-½ule¼âßi’l-šarni’l-¼âdî £aþer,
Abdüsselâm b. Tayyib el-Kadirî’nin, þeyhi
Ebü’l-Abbas Ahmed b. Abdullah Ma‘n’ýn
tarikat silsilesiyle Þâzeliyye silsilesi ve kol-
larýna dair el-Maš½adü’l-A¼med, Mu-
hammed b. Tayyib el-Kadirî’nin Kuzey Af-
rika’da 1000-1186 (1592-1772) yýllarý ara-
sýnda vefat eden âlim, mutasavvýf, ida-
reci, edip, þair gibi þahsiyetlerin biyogra-
fisini ihtiva eden ve bölgenin dinî-tasav-
vufî hayatý hakkýnda bilgiler veren Neþ-
rü’l-me¦ânî li-ehli’l-šarni’l-¼âdî £aþer
ve’¦-¦ânî, Ahmed b. Abdurrahman eþ-
Þükrânî’nin XIX. yüzyýlýn ilk yarýsýyla ilgili
Cezayir tarihi için önemli sayýlan el-Æav-
lü’l-evsa¹ fî aÅbâri men ¼alle bi’l-Ma³-
ribi’l-evsa¹ ve Muhammed b. Osman es-
Senûsî’nin Hüseynîler dönemi Tunus âlim-
lerinin biyografilerini içeren Müsâmerâ-
tü’¾-¾arîf bi-¼üsni’t-ta£rîf adlý eserleri di-
ðer mühim tabakat / terâcim kitaplarýdýr.
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de hâlâ ayakta kalanlar mevcuttur. Tan-
zanya’da XVI. yüzyýlýn baþýnda Portekiz do-
nanmasýnýn tahrip ettiði Kilve Sultanlýðý’-
nýn saray ve cami kalýntýlarý (Neville Chit-
tick, Kilwa: an Islamic Trading City on the
East African Coast, I-II, Nairobi 1974), Eme-
vîler, Abbâsîler, Tolunoðullarý, Fâtýmîler, Ey-
yûbîler, Murâbýtlar, Muvahhidler, Sa‘dîler,
Hafsîler, Merînîler, Zîrîler ve Hammâdîler’e
ait eski eserler tarihin arkeolojik anlamda
en önemli tanýklarýdýr. Osmanlý Devleti’nin
Kýzýldeniz’deki Sevâkin adasýnda, Mýsýr’da,
Tunus, Libya ve Cezayir’de yaptýrdýðý çe-
þitli binalarla baþta Mali Sahrâaltý Afrika-
sý’nda farklý sultanlýklarýn inþa ettirdikleri
yüzlerce yapýnýn kalýntýlarý Afrika tarihi-
nin önemli eserleri arasýnda yer almakta-
dýr. Somali kýyýlarýnda ve diðer bölgelerde
bulunan sikkelerle diðer tarihî eserler de
kýta tarihine katkýda bulunmaktadýr.

Dünyada sözlü edebiyatýn güçlü oldu-
ðu kýtalar arasýnda Afrika öncelikli bir ko-
numa sahiptir; destan kültürü XX. yüz-
yýlda dahi kýta tarihi için önemli bir unsur
þeklinde varlýðýný hissettirmekteydi. Ma-
li’de Suncata destaný, Arap yarýmadasýn-
dan Kuzey Afrika’ya yayýlan bedevî Arap-
lar’ýn Benî Hilâl destaný, tarihî þahsiyetle-
rin destanlaþan hayat öyküleri belli oran-
da kýta tarihinin kaynaklarý arasýnda zik-
redilmektedir. Sahrâaltý Afrikasý’nda (Bi-
lâdüssûdan) gelenekçiler, arþivciler veya
soybilimciler olarak tanýmlanan ve kýsaca
“grio” diye adlandýrýlan kimseler yazýlý ta-
rihe geçiþte en önemli bilgi kaynaklarýný
oluþturmuþtur. Malili tarihçilerden Ahma-
dou Hampâté Bâ L’empire peul du Ma-
cina isimli kitabýný (Dakar 1955) kaleme
alýrken seksen altý ayrý kiþiden bilgi derle-
miþtir. Yves Person, Fransýz sömürgecili-
ðine karþý mücadele eden Samori Ture’-
nin 1830-1900 yýllarý arasýndaki hayatýný
yazdýðý sýrada tamamen sözlü anlatýmla-
rý kaynak olarak kullanmýþtýr. Senegal’de
Amadou Wade 1941’de, Volof ulusunun or-
taya çýktýðý XIII. yüzyýla kadar uzanan ta-
rihlerini yazarken elli iki ayrý kiþinin anlat-
týklarýný not edip Wâlo Krallýðý’nýn tarihini
yazmýþtýr. Nijerli Diouldé Laya da 1972 yý-
lýnda La tradition orale adlý ortak çalýþ-
mayý sözlü anlatýmlarý kullanýp derlemiþ-
tir. Sahrâaltý Afrikasý’nda XX. yüzyýlda sýk-
ça baþvurulan bu sözlü anlatým eðer yazý-
ya aktarýlmasaydý artýk nesli tükenmekte
olan birçok anlatýcýnýn vefatýyla bazý ta-
rihî olaylar hakkýnda günümüze herhangi
bir kayýt ulaþmayacaktý.

Tarihin bilinen en eski yazýlý kaynaklarý
Afrika kýtasýyla alâkalý olup birinci dere-
cede önemlileri Mýsýr, Mali, Fas, Cezayir,

Nijerya gibi ülkelerde resmî veya özel kü-
tüphanelerde bulunan yahut sömürgeci-
lik döneminde Avrupa kütüphanelerine
taþýnan yazma eserlerdir. UNESCO’nun hi-
mayesinde faaliyet gösteren Mali’de Ah-
med Baba Merkezi’nde, Fas’ta Temgrût
Nâsýriyye Zâviyesi Kütüphanesi’nde, Mori-
tanya’nýn Þinkýt þehrinde Mektebetü Ehl-i
Hibbet ve Tîþît’te Mektebetü’l-evkaf gibi
kütüphanelerde Batý Afrika tarihi hakkýn-
da en nâdir eserler bulunmaktadýr. Avru-
pa arþivlerinde yer alan sömürgecilik dö-
nemine ait çok sayýdaki belge dýþýnda Af-
rika ile ilgili baþta Ýstanbul’da Osmanlý Ar-
þivi olmak üzere Mýsýr, Fas, Hindistan ve
Çin gibi ülkelerin arþivlerinde birinci elden
kaynak niteliðine sahip belgeler mevcut-
tur. Özellikle Osmanlý Arþivi yeteri kadar
incelenmeden bu kýtanýn tarihindeki bazý
boþluklar doldurulamayacaktýr.

Sahrâaltý Afrikasý’nda müslüman tarih-
çilerin hakkýnda ilk bilgi verdikleri yer al-
týn ülke diye niteledikleri tarihî Gane Sul-
tanlýðý’dýr. Burayla ilgili bilgi ilk defa Mu-
hammed b. Ýbrâhim el-Fezârî (ö. 190/806)
tarafýndan kaydedilir. Ardýndan Ya‘kubî’-
nin TârîÅ ve Ýbnü’l-Fakýh’in Kitâbü’l-Bül-
dân adlý eserlerinde Bilâdügane hakkýn-
da az da olsa bazý mâlûmata rastlanýrken
daha sonra Ali b. Hüseyin el-Mes‘ûdî’nin
Mürûcü’×-×eheb’i, Ebû Ubeyd el-Bekrî’-
nin el-Mesâlik ve’l-memâlik’i, Þerîf el-
Ýdrîsî’nin Nüzhetü’l-müþtâš’ý ve Ýstahrî’-
nin el-Mesâlik ve’l-memâlik’inde Bilâ-
düssûdan hakkýnda geniþ bilgi yer almak-
tadýr. Þerîþî Þer¼u Mašåmâti’l-¥arîrî’de,
Yâkut el-Hamevî Mu£cemü’l-büldân’da,
Zekeriyyâ b. Muhammed el-Kazvînî Â¦â-
rü’l-bilâd’da, Ýbn Saîd el-Maðribî Bas¹ü’l-
ar² fi’¹-¹ûl ve’l-ar²’da (Co³râfyâ fi’l-ešålî-
mi’s-seb£a), Ebü’l-Fidâ Tašvîmü’l-büldân’-
da, Ýbn Fazlullah el-Ömerî Mesâlikü’l-eb-
½âr’da, Ýbn Battûta er-Ri¼le’de Afrika’-
nýn çeþitli bölgelerine dair geniþ bilgi ve-
rirken Kalkaþendî Øub¼u’l-a£þâ’da Mali,
Sûsû, Gane, Kavkav ve Tekrûr hakkýnda ol-
dukça zengin mâlûmat aktarýr. Ýbn Hal-
dûn’un el-£Ýber adlý eseri Afrika tarihiyle
ilgili temel kaynaklarýn baþýnda gelir. Ese-
rinde Maðrib’i çevreleyen Sudan sultan-
lýklarýna özel bir bölüm ayýran Ýbn Haldûn
Gane, Sûsû, Mali gibi mahallî hânedanla-
rý ayrýntýlý biçimde anlatýr.

Bilâdüssûdan’dan bahseden ve Arapça
yazýlan müstakil kitaplar Afrika’nýn tarihi
hakkýnda birer hazine niteliðindedir. Bun-
larýn baþýnda Malili tarihçi Abdurrahman
b. Abdullah es-Sa‘dî’nin TârîÅu’s-Sûdân’ý
gelmektedir. Yine ayný ülkeden fakih ve
tarihçi Mahmûd Kâ‘t’ýn TârîÅu’l-Fettâþ

Yahyâ, Abdülkerîm el-Cilâlî sayýlabilir. Ro-
ger le Tourneau, G. Yver, H. Terasse, E.
Lévi-Provençal, G. Marçais, Ch. A. Julien
ve R. Brunschvig gibi þarkiyatçýlar Kuzey
Afrika tarihiyle ilgili önemli araþtýrmalar
yapmýþlardýr.
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ÿÝsmail Yiðit

Doðu, Batý ve Orta Afrika. Afrika tari-
hinin ana kaynaklarý arkeolojik eserler, söz-
lü anlatýmlar ve yazýlý metinler olarak üçe
ayrýlmaktadýr. Afrika tarihiyle ilgili yazýlý ilk
bilgiler Herodotos, Manethon, Pliny, Stra-
bon, Claudius Ptolemaios (Batlamyus) ve
Cosmas Indicopleustes gibi Antikçað ta-
rihçilerinde görülür. En kapsamlý bilgiler ise
müslüman Arap tarihçilerinin ve coðraf-
yacýlarýnýn, Arapça’yý yazý dili olarak kulla-
nan Afrika yerlisi tarihçilerin ve yerli dil-
lerde yazanlarýn eserlerinde yer almakta-
dýr. Arkeolojik açýdan Afrika tarihine ýþýk
tutacak, kýtaya dýþarýdan gelenlerden ge-
riye kalan Fenike, Roma, Yunan ve Bizans
dönemlerine ait kalýntýlar yanýnda yerlile-
re ait en zengin birikime baþta eski Mýsýr
olmak üzere bugünkü Sudan ve Etiyop-
ya’daki Aksum ve Nûbe krallýklarý toprak-
larýnda rastlanýr. Güneyde Zimbabve, ba-
týda Mali gibi ülkelerde de krallýk dönem-
lerine ait kalýntýlar vardýr. Ýslâmiyet’in Af-
rika’da yayýlmasýyla birlikte kýtanýn her ta-
rafýnda müslümanlarýn inþa ettiði binalar
asýrlar içinde cereyan eden savaþlarla bü-
yük oranda tahribe uðramýþsa da içlerin-
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