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TARÝH

Endülüs. Genel Tarihler. Endülüs’te ta-
rih yazýcýlýðý Doðu Ýslâm dünyasýndaki ça-
lýþmalardan etkilenerek III. (IX.) yüzyýlda
baþlamýþ, bu etkilenme özellikle bölgeye
gelen bazý Mýsýrlý muhaddisler vasýtasýyla
gerçekleþmiþtir. Genel tarih alanýnda eser
kaleme alan ilk Endülüslü tarihçi diye bi-
linen Ýbn Habîb es-Sülemî’nin (ö. 238/853)
günümüze kýsmen ulaþmýþ ve son bölü-
mü muhtemelen öðrencileri tarafýndan
eklenmiþ olan Kitâbü’t-TârîÅ’i dünya ta-
rihi mahiyetinde en eski metinlerden biri
olup üslûp ve metot bakýmýndan Doðu Ýs-
lâm tarih yazýcýlýðýnýn özelliklerini taþýr. Eser-
de dikkat çeken hususlardan biri Endülüs’e
dair haberlerin menkýbevî, efsanevî, yarý
efsanevî anlatýmlarla iç içe bulunmasý ve
esas itibariyle Endülüs tarih yazýmý gele-
neðinin oluþmasýnda önemli rol oynayan
Leys b. Sa‘d ve Ýbn Vehb gibi Mýsýrlý râvi-
lerden nakledilmesidir. Buna raðmen eser
Endülüs tarih yazýcýlýðýnýn ortaya çýkýþ sü-
recinde önemli bir aþama sayýlýr.

Endülüs’te tarih yazýcýlýðý özellikle IV. (X.)
yüzyýlda ilk özgün eserlerini vermeye baþ-
lamýþtýr. Bunda Râzîler ailesi diye bilinen
baba, oðul ve torunun önemli rolü vardýr.
Ýbn Müzeyn (Muhammed b. Îsâ b. Müzeyn),
baba Muhammed b. Mûsâ er-Râzî’nin te-
lif ettiði Kitâbü’r-Râyât adlý eseri 471’de
(1078) gördüðünü söyler ve ondan bazý na-
killerde bulunur. Endülüs’e yerleþen Arap
kabileleri hakkýnda yazýlmýþ ilk eser olan bu
kitap sonraki müelliflerin ana kaynaðýný
meydana getirmiþtir. Onun Endülüs tarih
yazýcýlýðýnýn kurucusu sayýlan (EI2 [Ýng.], X,
283) oðlu Ahmed b. Muhammed er-Râzî,
bu sýralarda Endülüs âlimlerinin raðbet et-
mediði tarih alanýnda yazdýklarýyla bir çý-
ðýr açmýþtýr. Endülüs tarihçiliði için bir mo-
del teþkil eden Ahmed er-Râzî, AÅbâru
mülûki’l-Endelüs adýný taþýyan eserinde
olaylarý birbiriyle âhenkli þekilde ve bir bü-
tün halinde tanzim etmek suretiyle En-
dülüs’te tarih yazýmýnýn kurallarýný belir-
lemiþtir. Ýbn Habîb’in Kitâbü’t-TârîÅ’inde
geçmiþteki olaylarýn yaný sýra gelecekle il-
gili kehanetlere ve fiten haberlerine yer
verilmesine karþýlýk Ahmed er-Râzî yalnýz
eski hadiseleri anlatmakla yetinmiþtir. Ay-
rýca kendisinden öncekilerde rastlanma-
yan biçimde tarihine Ýber yarýmadasýnýn
coðrafyasýna dair uzun bir mukaddime ile
baþlamýþtýr. Sonraki kitaplarda yer alan
iktibaslar ve hulâsalardan anlaþýldýðýna gö-
re ardýndan Ýspanya’nýn Romalýlar ve Vizi-
gotlar dönemindeki tarihine deðinmiþ ve
eserini tamamladýðý zamana kadar gelen
Endülüs tarihini yýllara göre ele almýþtýr.
Onun oðlu Îsâ er-Râzî’nin bu eseri babasý-

nýn býraktýðý yerden Endülüs Emevî Hali-
fesi II. Hiþâm dönemine kadar (976) getir-
diði anlaþýlmaktadýr. Ýbn Hayyân ve Ahmed
b. Muhammed el-Makkarî günümüze ulaþ-
mayan bu eserden faydalanmýþtýr.

Râzîler ailesinden sonra Endülüs’te ta-
rih yazýcýlýðý çalýþmalarý hýz kazanmýþ ve ye-
ni eserler kaleme alýnmýþtýr. Bu hususta
yöneticilerin desteði etkili olmuþtur. Nite-
kim II. Hakem’in bazý tarihçileri savaþlar-
dan muaf tuttuðu, bazýlarýný önemli gö-
revlere tayin ettiði bilinmektedir. Halife-
nin himayesine mazhar olan tarihçiler ara-
sýnda Ýbnü’l-Kutýyye, Muhammed b. Yûsuf
el-Verrâk, Ýbn Ferec el-Ceyyânî ve Arîb b.
Sa‘d sayýlabilir. Hâcib Ýbn Ebû Âmir el-
Mansûr, hýristiyanlara karþý düzenlediði
seferler esnasýnda tarihçileri de berabe-
rinde götürmüþtür. Endülüs toplumuna
yeni katýlan sakalibe, III. Abdurrahman za-
manýnda (912-961) kazandýðý nüfuza pa-
ralel olarak kendi zümrelerini öne çýkaran
ve savunan eserler kaleme almýþtýr. Bu dö-
nemde Taberî’nin TârîÅ’ine zeyil yazýp ay-
ný zamanda eseri ihtisar eden Arîb b. Sa‘d
çalýþmasýna kendi dönemine kadar Endü-
lüs tarihini de eklemiþtir. Ýbnü’l-Kutýyye bir
bölümü günümüze ulaþan, Endülüs’ün fet-
hi ve tarihi konusunda Belâzürî’nin Fütû-
¼u’l-büldân’ýndan sonra en eski kaynak
sayýlan TârîÅu iftitâ¼i’l-Endelüs adlý ese-
rinde Endülüs'ün fetihten Abdullah b. Mu-
hammed b. Abdurrahman’ýn saltanatýnýn
sonuna kadar (912) gelen dönemini ele al-
mýþtýr. Ýbnü’l-Kutýyye’nin bu çalýþmasýnda
daha çok kendi soyu olan Gotlar ve mevâ-
lî ile ilgili olaylara aðýrlýk verdiði, Araplar’a
karþý Got krallarýný övdüðü görülmektedir.
Târýk b. Ziyâd’ýn Ýspanya’ya geçiþinden (92/
711) baþlayarak III. Abdurrahman devrinin
sonuna kadar gelen bir baþka umumi ta-
rih müellifi meçhul AÅbâr Mecmû£a’dýr.
Eserin dil ve üslûp farklýlýklarý sebebiyle bir-
den fazla kiþinin kaleminden çýktýðýný söy-
lemek mümkündür. AÅbâr, bilhassa Arap-
lar’la ilgili haberler üzerinde durulmasý ve
mitolojik öðelere itibar edilmemesiyle dik-
kat çekmektedir. Ýbn Ferec el-Ceyyânî, Tâ-
rîÅu’l-müntezîn (ve)’l-šåßimîn bi’l-En-
delüs ve aÅbârihim adlý eserinde Endü-
lüs’teki ayaklanmalarý ele almýþtýr. Endü-
lüs’te tarih yazýcýlýðý büyük ölçüde bu ül-
kenin tarihi üzerinde yoðunlaþmakla bir-
likte Muhammed b. Yûsuf el-Verrâk’ýn Tâ-
rîÅu Ýfrîšýyye’si örneðinde görüldüðü gibi
diðer bölgelerin tarihiyle ilgili eserler de
kaleme alýnmýþtýr.

V. (XI.) yüzyýlda Endülüs Emevîleri’nin yý-
kýlmasýyla tarihçiler daha özgür bir orta-
ma kavuþmuþ, geçmiþe yönelik daha eleþ-

XXI. yüzyýla girilen bir dönemde Afrika
tarihine dair kaynaklar tam olarak ortaya
konulamamýþtýr. 2-4 Aralýk 1999’da Ro-
ma’da tertiplenen, Doðu Afrika’da Ýslâm
konusunda yeni kaynaklarýn ele alýndýðý il-
mî toplantýda sunulan tebliðler bunu açýk-
ça göstermektedir (Islam in East Africa:
New Sources, Roma 2001). Khamis S. Kha-
mis’in “The Zanzibar National Archives”
(s. 17-25), Abdüþþerîf’in (Abdull Sheriff)
“The Records of the Wakf Commission as
a Source of Social and Religious History of
Zanzibar” (s. 27-45), Elio Lodolini’nin “Fon-
ti per la storia dell’Africa Orientale sino al
1920 negli Archivi italiani” (s. 99-118), Fre-
derico Cresti’nin “Bref aperçu des docu-
ments concernant les territoires de l’Af-
rique orientale concervés dans les archi-
ves de la Congrégation de Propaganda
Fide (XVIIe-XIXe siècles)” isimli tebliðleriyle
(s. 119-141) Manuel Lobato ve Eduardo
Medeiros’un “Mouros, islamizados e ba-
neanes. Portuguese Historiography and
Archival Sources on East African Muslim
Communities. A Tentative Checklist” (s.
143-173) ve Mark Horton’un “The Islamic
Conversion of the Swahili Coast, 750-1500:
Some Archaeological and Historical Evi-
dence” (s. 449-469) adlý bildirileri Doðu Af-
rika tarihi kaynaklarý hakkýnda genel bil-
gi vermektedir.

BÝBLÝYOGRAFYA :

B. Davidson, The African Past: Chronicles from
Antiquity to Modern Times, New York 1964; K. O.
Dike, “The Importance of African Studies”, The
Proceedings of the First International Congress
of Africanists, London 1964, s. 19-28; a.mlf.,
“The Study of African History”, a.e., s. 55-67;
M. J. Herskovits, “The Development of Africanist
Studies in Europe and Africa”, a.e., s. 29-45; V.
Monteil, l’Islam noir: Une religion à la conquête
de l’Afrique, Paris 1980, s. 21-28; J. Ki-Zerbo,
“Introduction générale”, Histoire générale de
l’Afrique, Paris 1984, I, 21-43; a.mlf. – B. Hama,
“Place de l’histoire dans la société africaine”,
a.e., I, 65-76; J. D. Fage, “L’évolution de l’histo-
riographie de l’Afrique”, a.e., I, 45-63; P. D. Cur-
tin, “Tendances récentes des recherches histori-
ques africaines et contribution à l’histoire en gé-
néral”, a.e., I, 77-95; H. Djait, “Les sources écri-
tes antérieures au XVe siècle”, a.e., I, 113-136; I.
Hrbek, “Sources écrites à partir du XVe siècle”,
a.e., I, 137-166; Les africains (ed. Ch. A. Julien
v.dðr.), Paris 1990, I-XII; Nebîle M. Hasan, Fî târî-
Åi’l-Ýfrîšýye’l-Ýslâmiyye, Ýskenderiye 2007, s. 9-
47; Ahmet Kavas, “Doðu Afrika Sahilinde Os-
manlý Hakimiyeti: Kuzey Somali’de Zeyla Ýske-
lesinin Konumu (1265-1334/1849-1916)”, Ýslâm
Araþtýrmalarý Dergisi, sy. 5, Ýstanbul 2001, s.
109-134; a.mlf., “Türk Akademik Araþtýrmala-
rýnda Fakir Bir Alan: Osmanlý Afrikasý”, Türkiye
Araþtýrmalarý Literatür Dergisi, I/2, Ýstanbul 2003,
s. 513-528; J. O. Hunwick, “Ta,rýkh”, EI 2 (Fr.), X,
320-322; G. S. P. Freeman-Grenville, “Ta,rýkh”,
a.e., X, 322-323.

ÿAhmet Kavas



53

kýmýndan özgün bir eserdir. Ýbnü’d-Delâî,
yaklaþýk dörtte biri zamanýmýza ulaþan
Ter½î£u’l-aÅbâr adlý eserinde VIII-IX. yüz-
yýllarý ve X. yüzyýlýn ilk dönemlerini ele al-
mýþtýr. Eserde merkezî iktidara karþý ger-
çekleþtirilen isyanlarýn yaný sýra coðrafî bil-
gilere de geniþ yer verilmiþtir.

Endülüs’ün V. (XI.) yüzyýlýn sonunda Mu-
râbýtlar’ýn ve ardýndan Muvahhidler’in hâ-
kimiyetine geçmesi tarih yazýmýný da et-
kilemiþ, giderek Maðribli tarihçiler öne çýk-
mýþ, Muvahhidler devrinde ve VIII. (XIV.)
yüzyýlda Endülüs tarihi Maðrib tarihi için-
de yazýlmýþ ve Lisânüddin Ýbnü’l-Hatîb’e
kadar böyle devam etmiþtir (EI 2 [Ýng.], X,
284). Dolayýsýyla XIII ve XIV. yüzyýl Endü-
lüs tarihi Ýbnü’l-Kerdebûs, Ýbn Sâhibüssa-
lât, Abdülvâhid el-Merrâküþî, Ýbnü’l-Kat-
tân el-Maðribî, Ýbn Ýzârî ve Ýbn Ebû Zer‘
gibi Maðribli tarihçilerin eserlerinde ge-
niþ yer tutar. Endülüs’te XIV. yüzyýlda Nas-
rîler döneminde yeniden canlanan tarih ya-
zýcýlýðýnýn en önemli iki temsilcisi Lisânüd-
din Ýbnü’l-Hatîb ile Ýbn Haldûn’dur. A£mâ-
lü’l-a£lâm ve Rašmü’l-¼ulel fî na¾mi’d-
düvel adlý eserleriyle tanýnan Ýbnü’l-Ha-
tîb politik kariyeri, üstlendiði görevler ve
eserlerindeki edebî üslûpla döneminin en
büyük tarihçisi kabul edilmiþtir. Tarih fel-
sefesinin temsilcisi olan Ýbn Haldûn’un yýl-
dýzý Tunus doðumlu olmasýna raðmen En-
dülüs’te bir süre kaldýðý Nasrî sarayýnda
parlamýþtýr. Bunlara daha önce gelen Ýbn
Saîd el-Maðribî de eklendiðinde VII. (XIII.)
yüzyýldan Endülüs’te Ýslâm hâkimiyetinin
sonuna kadar Endülüs tarih yazýcýlýðýnýn
en baþarýlý üç þahsiyeti ortaya çýkar. En-
dülüs’ün son asrýnda yazýlmýþ umumi bir
tarih bilinmemektedir ve bu boþluðu kýs-
men Kuzey Afrikalý tarihçiler doldurmuþ-
tur. Makkarî’nin Nef¼u’¹-¹îb’i Endülüs ta-
rih yazýcýlýðý ve edebiyatýnýn bir antolojisi
olarak deðerlendirilebilir (a.g.e., X, 285).

Özel Tarihler. III. (IX.) yüzyýlýn ortalarýn-
dan itibaren Endülüs’ün çeþitli bölgelerin-
de merkezî idarenin kontrolünden çýkan,
yarý veya tam baðýmsýz biçimde hüküm
süren Benî Hafsûn, Benî Mervân, Benî Tü-
cîbî ve Benî Tavîl gibi hânedanlarýn tarih-
leri kaleme alýnmýþtýr. Ýbn Hayyân, AÅbâ-
rü’d-devleti’l-£Âmiriyye adýyla bir eseri
yazmýþtýr. Mülûkü’t-tavâif devrinde þehir
hükümdarlarý saraylarýný âlim ve ediplere
açmýþ, kültür tarihinin ve özel tarihlerin ya-
zýmýna katký saðlamýþtýr. Mülûkü’t-tavâif
arasýnda Eftasî Emîri Muhammed el-Mu-
zaffer ve Zîrî Emîri Abdullah b. Bulukkîn
gibi tarihle bizzat ilgilenenler vardýr. Gü-
nümüze ulaþan hânedan tarihlerinden bi-
ri Abdullah b. Bulukkîn’e ait et-Tibyân’-

dýr. Klasik bir hânedan tarihi olan eser ay-
ný zamanda tahttan indirilmiþ bir hüküm-
darýn otobiyografisidir. Ýbn Abdûn el-Fih-
rî, el-Æa½îdetü’l-£Abdûniyye’sinde Efta-
sîler’in yýkýlýþýný anlatýr. Ebû Bekir Yahyâ
b. Muhammed Ýbnü’s-Sayrafî’nin Murâ-
býtlar hakkýndaki tarihinin bir bölümü za-
manýmýza intikal etmiþtir. Ýbnü’s-Sayrafî
ve Muvahhidler’in tarihi için temel kaynak-
lardan olan el-Men bi’l-imâme adlý ese-
riyle tanýnan Ýbn Sâhibüssalât bu dönemin
Endülüslü iki mümtaz tarihçisi olarak dik-
kat çeker. Ýbnü’l-Hatîb’in el-Lem¼atü’l-
bedriyye fi’d-devleti’n-Na½riyye adlý ese-
ri de hânedan tarihi geleneði için güzel bir
örnek teþkil eder. Gýrnata’nýn düþüþünden
elli yýl sonra tamamlanan, müellifi meçhul
AÅbârü’l-£a½r fî inšýŠâßi Benî Na½r þeh-
rin yýkýlýþý ve müslümanlarýn hýristiyanlaþtý-
rýlmasý hakkýnda yegâne çaðdaþ kaynaktýr.

Þehir Tarihleri. IV. (X.) yüzyýlda Endü-
lüs’te çok sayýda þehir tarihi yazýlmýþtýr.
Ýbn Abdülber el-Kurtubî’nin Kurtuba, Ka-
sým b. Sa‘dân’ýn Reyyû, Ebû Ýshak el-Bâ-
cî’nin Bâce tarihleri bunlarýn baþýnda ge-
lir. XIII ve XIV. yüzyýllarda A‘lem el-Batal-
yevsî Batalyevs’in, Ýbn Asker Mâleka’nýn, Ýb-
nü’l-Hâc Meriye’nin ve Ýbnü’þ-Þât Ýþbîliye’-
nin tarihine dair eserlerini kaleme almýþ-
lardýr. Þehir tarihlerinden günümüze inti-
kal eden en önemli örnek Ýbnü’l-Hatîb’in el-
Ý¼â¹a fî aÅbâri øýrnâ¹a adlý eseridir.

Tabakat, Terâcim ve Vefeyât Kitaplarý.
Endülüs tarihinde terâcim ve tabakat eser-
leri oldukça fazladýr. Uygulanmasý daha ko-
lay olan alfabetik yöntem bir dereceye ka-
dar biyografi yazýcýlýðýný tarihten ayýrmýþ
ve Doðu Ýslâm dünyasýnda olduðu gibi En-
dülüs’te de yaygýn biçimde kullanýlmýþtýr.
IV. (X.) yüzyýlda Osman b. Rebîa’nýn ªaba-
šåtü þu£arâßi’l-Endelüs, Seken b. Ýbrâ-
him’in ªabašåtü’l-küttâb bi’l-Endelüs,
Muhammed b. Mûsâ el-Akuþtin’in ªaba-
šåtü’l-küttâb, Muhammed b. Hâris el-
Huþenî’nin Fušahâßü Æur¹uba ve ÆuŠâ-
tü Æur¹uba, Muhammed b. Abdürraûf el-
Ezdî el-Kurtubî’nin Þu£arâßü’l-Endelüs,
Ýbn Cülcül’ün ªabašåtü’l-e¹ýbbâß ve’l-¼ü-
kemâß, Ebû Bekir ez-Zübeydî’nin ªabašå-
tü’n-na¼viyyîn ve’l-lu³aviyyîn, Ýbnü’l-
Faradî’nin TârîÅu £ulemâßi’l-Endelüs ad-
lý eserleri belli gruplara mensup kiþilerin
biyografisine dair ilk kitaplardýr. Ýbnü’l-Fa-
radî seleflerinin varlýðýna raðmen bu tü-
rün mûcidi kabul edilebilir; onun eseri Ýbn
Beþküvâl’in Kitâbü’½-Øýla’sýnýn ortaya çýk-
masýna zemin hazýrlamýþtýr. V. (XI.) yüz-
yýldan itibaren daha kapsamlý tabakat / te-
râcim kitaplarý yazýlmýþtýr. Endülüslü meþ-
hur þahsiyetlerin yaný sýra Doðu Ýslâm dün-

tirel bir tavýr takýnmýþ, böylece gerçeði
tesbit edip ortaya çýkarmaya biraz daha
yaklaþmýþ, bunun etkisiyle mülûkü’t-ta-
vâif döneminde (1031-1090) tarih çalýþma-
larý hýz kazanmýþtýr. XI. yüzyýl, telif edilen
eserlerin çeþitliliði ve çokluðundan dolayý
Endülüs tarih yazýcýlýðýnýn en önemli çaðý
sayýlýr. Bu dönemde ortaya çýkan siyasî bö-
lünme, toplumun temellerini sarsan kriz-
ler, Ýbn Hayyân ve Ýbn Hazm gibi aydýnlarý
olaylarýn sebeplerini sorgulamak üzere ha-
rekete geçirmiþ, bu arada Hasan b. Mu-
hammed b. Müferric el-Meâfirî el-Kubbe-
þî bir Endülüs tarihi yazmýþtýr. Una Cró-
nica anónima de £Abd al-Ra¼mån III
al-Nå½ir adýyla neþredilen eserin (nþr. É.
Lévi-Provençal – E. Garcia Gómez, Mad-
rid-Granada 1950) bunun bir parçasý ol-
masý muhtemeldir. Sâid el-Endelüsî’nin
Cevâmi£u aÅbâri’l-ümem mine’l-£Arab
ve’l-£Acem adlý eseri günümüze ulaþma-
mýþtýr. Onun bugün mevcut olan ªabašå-
tü’l-ümem’i özet halinde bir dünya tari-
hi olup bilhassa Endülüs’ün bilim ve dü-
þünce tarihi için temel kaynaklardan sa-
yýlýr. Kitapta milletler ilimde faal olup ol-
mamasýna göre ikiye ayrýlarak incelenir.
Hem kendi zamanýnýn hem daha sonraki
dönemlerin tarih yazýcýlýðýnda önemli et-
kileri görülen Ýbn Hayyân’ýn, Endülüs’ün
fetihten II. Hakem döneminin sonuna ka-
darki (976) tarihini içine alan el-Mušte-
bes min enbâßi ehli’l-Endelüs’ünün ba-
zý bölümleri zamanýmýza intikal etmiþtir.
Yýllara göre düzenlenen eser, Endülüs’ün
siyasî tarihi yanýnda ekonomik ve sosyo-
kültürel durumuyla meþhur kiþilerin biyog-
rafisine dair bilgiler içerir. Ýbn Hayyân’ýn,
eserleri günümüze ulaþmayan Ahmed b.
Muhammed er-Râzî, Ýbnü’n-Nizâm, Ýshak
b. Seleme el-Kaynî, Ferec b. Sellâm el-
Bezzâz gibi tarihçilerin kitaplarýndan fay-
dalanmasý ve bazý belgeleri kullanmasý ese-
rinin deðerini arttýrmýþtýr. Onun 399-463
(1008-1071) yýllarýna ait olaylarý ele aldýðý
altmýþ ciltlik el-Metîn adlý çalýþmasý gü-
nümüze kadar gelmemiþtir. Ancak baþta
Ýbn Bessâm eþ-Þenterînî olmak üzere di-
ðer Endülüslü müelliflerin yaptýklarý nakil-
ler sayesinde eserin mahiyeti hakkýnda ge-
niþ bilgi edinilebilmektedir. Ýbn Hayyân’ýn,
önceki müelliflerin yazdýklarýndan efsanevî
ve menkýbevî mâlûmatý ayýklamak sure-
tiyle meydana getirdiði bir derleme nite-
liðindeki el-Muštebes’ine karþýlýk içinde-
ki mâlûmatýn büyük bölümü arþiv malze-
mesinden ve müellifin þahsî müþahede-
lerinden oluþan el-Metîn müellifin tarih-
çiliðinin gerçek anlamda tezahür ettiði,
dönemin siyasî, içtimaî ve fikrî yapýsý ba-
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Coðrafya Kitaplarý ve Seyahatnâmeler.
Ebû Ubeyd el-Bekrî, bir tarih ve coðrafya
ansiklopedisi olan Mu£cemü me’sta£cem
ve bir dünya coðrafyasý (kozmografi) kitabý
niteliðindeki el-Mesâlik ve’l-memâlik ad-
lý eserleriyle tarih ilmine ve tarih yazýcýlý-
ðýna önemli katkýlarda bulunmuþtur. En-
dülüs’te yetiþen bir coðrafyacý da Ortaçað’-
da Ýslâm dünyasýnda yazýlmýþ, yerkürenin
genel ve sistematik coðrafyasýna dair en
kapsamlý çalýþmalardan olan Nüzhetü’l-
müþtâš fi’Åtirâšý’l-âfâš’ýn yazarý Þerîf el-
Ýdrîsî’dir. Seyahatnâme (rihle) türünde eser
veren müellifler arasýnda kendi alanýnda
çok önemli bir yere sahip olan Ýbn Cübeyr
ile Tâcü’l-mefriš’ýn yazarý Hâlid b. Îsâ el-
Belevî de sayýlabilir.

Edebî Eserler. Ýbn Abdürabbih’in bir ge-
nel kültür ansiklopedisi ve bir antoloji ni-
teliðindeki el-£Ýšdü’l-ferîd’inde Ýslâm ta-
rihiyle ilgili olarak deðiþik yerlerde verilen
bilgiler geniþ bir yekün tutar. Eser ilk dö-
nem Ýslâm tarihinin siyasî, içtimaî, iktisa-
dî ve kültürel kaynaklarýndan biridir. Tarih
yanýnda edebiyat ve kültür tarihi alanýnda
da temayüz eden Feth b. Hâkan el-Kaysî,
kendi döneminde Endülüs’te mevcut ede-
bî birikimi ortaya koymak için yazdýðý Æa-
lâßidü’l-£išyân fî (ve) me¼âsini’l-a£yân’ýn-
da hem edebî hem tarihî bilgiler verir. Ýbn
Bessâm eþ-Þenterînî’nin e×-¬aÅîre’si ede-
biyat ve tarih açýsýndan önemli bir kaynak-
týr. Ýbn Saîd el-Maðribî’nin el-Æýd¼u’l-
mu£allâ fi’t-târîÅi’l-mu¼allâ adlý eseri bir
kültür ve edebiyat tarihi özelliði taþýr. Ebü’l-
Velîd Ýsmâil b. Muhammed eþ-Þekündî’nin
Endülüs’ün üstünlüklerini anlattýðý eser-
leri de bilim ve kültür tarihi açýsýndan de-
ðerlidir.

Endülüslü tarihçilerin çoðu, Doðu Ýslâm
dünyasý tarihçileri gibi önceki kaynaklar-
da bulduklarý rivayetleri aralarýnda çeliþki
ya da tutarsýzlýk bulunsa bile olduðu gibi
nakletmiþ, âdeta doðruyu bulma iþini oku-
yucuya býrakmýþtýr. Bununla birlikte Ýbn
Hayyân ve Ýbn Haldûn gibi aktardýðý olay-
larýn gerçeðini ortaya koyma çabasý içeri-
sinde olanlar da vardýr. Düzen, anlatým
canlýlýðý ve üslûp güzelliði bakýmýndan Ýb-
nü’l-Kutýyye’deki bazý bölümler, Ýbn Hazm’ýn
ve Þekündî’nin Endülüs’ün faziletlerine da-
ir risâleleri, Ýbnü’l-Hatîb’in el-Lem¼atü’l-
bedriyye’si tarih düþüncesine en fazla
yaklaþan eserlerdir. Bu arada tarihçiler
müslümanlarla ilgili haberlere odaklanmýþ,
dolayýsýyla gayri müslimlere dair konulara
çok az yer vermiþtir. Hýristiyan krallýklarla
ilgili haberleri aktarýrken genelde abartýlý
bir üslûp kullansalar da bazan onlarýn üs-

tün yanlarýný kaydetmekten çekinmemiþ-
lerdir. Meselâ en azýlý düþmanlarý olmasý-
na raðmen VI. Alfonso’yu takdir etmiþler,
Kastilya Kontu Sancho’nun meziyetlerini ya
da müslümanlarýn Ýkab savaþýnda uðradý-
ðý büyük hezimeti dile getirmiþlerdir. Bu
özellikleri dolayýsýyla Endülüslü müslüman
tarihçilerin F. Pons Boigues’in de belirttiði
gibi çaðdaþlarý olan hýristiyan tarihçilerden
üstün olduðu þüphesizdir.
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ÿMehmet Özdemir

Ýran. Ýslâm dünyasýnda fetihleri takip
eden ilk üç asýr boyunca ilmî ve edebî eser-
ler Arapça kaleme alýnmýþtýr. Bu gelenek
Ýran coðrafyasýnda IV. (X.) yüzyýlýn ortala-
rýndan itibaren deðiþmeye baþladý. Bu de-
ðiþim bir yandan Ýran coðrafyasýnda ma-
hallî hânedanlarýn ortaya çýkýþý, diðer yan-

yasýndan veya Kuzey Afrika’dan Endülüs’e
gelen ünlü kiþilere de yer verilen bu eser-
lere bir sonraki dönemde Ýbn Beþküvâl, Ýb-
nü’l-Ebbâr ve Ýbnü’z-Zübeyr es-Sekafî gibi
müellifler tarafýndan zeyiller yazýlmýþ, böy-
lece eserlerin birbirini tamamlamasý sað-
lanmýþtýr. Humeydî’nin Baðdat’ta çok ye-
terli olmayan malzemeye dayanarak telif
ettiði Ce×vetü’l-muštebis’teki bilgileri
Dabbî Bu³yetü’l-mültemis’inde tashih ve
tâdil etmiþtir. Ýbn Saîd el-Maðribî, Abdul-
lah b. Ýbrâhim el-Hicârî'nin aslý günümüze
ulaþmayan el-Müshib fî ³arâßibi’l-Ma³-
rib adlý, fetihten 530 (1135) yýlýna kadar
gelen Endülüs ve Maðrib tarihine dair ese-
rini 641 (1243) yýlýna kadar getirmiþ, ayrý-
ca buna Mýsýr’ý eklemiþtir. On beþ cilt hac-
mindeki eserin ilk altý cildi Endülüs’e ait-
tir. Merkezlerin coðrafî durumu, kurucu-
larý, idarecileri, âlim, kadý ve diðer meþ-
hurlarýnýn tanýtýldýðý eser terâcim, coðraf-
ya, tarih ve edebiyat tarihi yönünden önem-
li bir kaynaktýr. Ýbn Saîd’in Kitâbü’l-Müþ-
riš fî ¼ule’l-Meþriš adlý biyografik eseri-
nin ikinci kýsmý zamanýmýza intikal etmiþ-
tir. Endülüslü tarihçiler siyer kitaplarý da
yazmýþtýr. Ýbn Abdülber en-Nemerî’nin ed-
Dürer fi’Åti½âri’l-me³åzî ve’s-siyer’i En-
dülüs’te bu alandaki ilk çalýþmalardan bi-
ridir. Endülüs’te yetiþen diðer siyer müel-
liflerinden Ýbn Hazm Cevâmi£u’s-sîre’de,
Süheylî er-Rav²ü’l-ünüf’te, Kelâî el-Ýktifâß
bi-sîreti’l-Mu½¹afâ’da bu eserden önem-
li iktibaslarda bulunmuþtur. Ýbn Abdülber,
ayný zamanda sahâbe biyografisiyle ilgili
günümüze ulaþan ilk eserlerden olan el-
Ýstî£âb fî ma£rifeti’l-a½¼âb’ý kaleme al-
mýþtýr. Endülüs’te, Abdullah b. Ubeydul-
lah el-Hukeym’in Ensâbü’d-dâÅilîn ile’l-
Endelüs mine’l-£Arab ve ³ayrihim adlý,
çok küçük bazý bölümleri günümüze ula-
þan eseriyle Ýbn Abdülber en-Nemerî’nin
el-Æa½d ve’l-ümem fi’t-ta£rîf bi-u½ûli
ensâbi’l-£Arab ve’l-£Acem’i, Ýbn Hazm’ýn
Cemheretü ensâbi’l-£Arab’ý gibi ensâb
kitaplarý da yazýlmýþtýr. Terâcim kitaplarý
yanýnda fehreseler de (el-fihrist / el-fehâ-
ris) önemlidir. Bu listeler, müellifin ders
aldýðý hocalarý ve okuduðu kitaplarý gös-
termesi bakýmýndan onun deðerini arttý-
ran birer belge hükmündedir. Bu tür bel-
geler Endülüs’te de raðbet görüyordu ve
büyük hocalarýn zeki ve baþarýlý öðrencile-
ri cezbettiði kanaati yaygýndý. Bu listeler
tamamen bibliyografik nitelikte olup bun-
larla biyografi kitaplarýnda rastlanmayan
isimleri belirlemek mümkün olmaktadýr.
Nitekim Ýbn Hayr el-Ýþbîlî’ye ait Fehrese
sayesinde Kâtib Çelebi’nin zikretmediði pek
çok eserin adý tesbit edilebilmektedir.


