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Hindistan. Tarih yazýcýlýðýnýn Hindistan’-
da müslümanlar tarafýndan baþlatýldýðý söy-
lenir. Ancak IV. yüzyýla ve daha sonraki yüz-
yýllara ait “praþati” denilen yazýtlarla VII.
yüzyýlda yaþamýþ Bâna’nýn Harþaçarita’sý
ve XII. yüzyýlýn ünlü tarihçisi Kalhana’nýn
(Kalhan) Racatarangini’si (Raj Taranga-
ni) gibi örneklerden Hindistan’da Ýslâm ön-
cesinde tarih yazýcýlýðýnýn mevcut olduðu
anlaþýlmaktadýr. Racatarangini Keþmir
tarihi, Harþaçarita Kuzey Hindistan’da
yarým yüzyýldan fazla hüküm süren Raca
Harþa’nýn (590-657) manzum biyografisi-
dir. Sanskritçe yazýlan bu kitaplarýn Hin-
distan’daki Ýslâm tarih yazýcýlýðýný etkile-
diði söylenemez. Hindistanlý müslüman ta-
rihçiler çoðunlukla Ýslâm tarihçiliðinin ge-
nel tarih, menâkýb, siyasetnâme, þehnâ-
me, bölge tarihi gibi klasik türlerini kullan-
mýþlar ve Ýran edebiyatýnýn etkisiyle eser-
lerini daha çok Farsça kaleme almýþlardýr.
Hindistan’daki müslüman tarih yazýcýlýðý-
nýn ilk örnekleri ülkede Türk hâkimiyeti-
nin baþladýðý VII. (XIII.) yüzyýldan itibaren
görülür. VII. yüzyýlýn ilk çeyreðinde vefat
eden Fahreddin Mübârek Þah’ýn Þecere-i
Ensâb-ý Mübârek Þâh ile Âdâbü’l-¼arb
ve’þ-þecâ£a adlý eserleri bunlar arasýnda
zikredilebilir. Mukaddimesinde Gurlular’ýn
Hindistan’daki ilk haleflerinden bahsedi-
len Þecere-i Ensâb, özellikle Delhi Sultaný
Kutbüddin Aybeg’in 1192-1206 yýllarý ara-
sýnda yaptýðý fetihler, 1206’da Lahor’da
Delhi Sultanlýðý’ný kurmasý ve þahsiyetine
dair bilgiler içerir. Âdâbü’l-¼arb ve’þ-þe-
câ£a ise hükümdarlara savaþ sanatýný an-
latmak amacýyla yazýlmýþtýr. Hem bir siya-
setnâme hem de bir askerî strateji kita-
bý özelliðini taþýyan eser askerî tarih için
önemli bir kaynak sayýlýr. Hindistan’daki Ýs-
lâm tarih yazýcýlýðýnýn ilk örneklerinden bi-
ri, aslý Arapça olup günümüze Ali b. Ha-
mîd el-Kûfî’nin yaklaþýk 613’te (1216) yap-
týðý Farsça çevirisi ulaþan Çaçnâme’dir.
Bu anonim eserin birinci bölümü Sind’de
hüküm süren Brahman Çaça hânedaný-
nýn tarihi, ikinci bölümü 92-95 (710-714)
yýllarý arasýnda Araplar’ýn Sind bölgesini
fethi hakkýndadýr. Avfî’nin Delhi Sultaný Ýl-
tutmýþ’ýn veziri Nizâmülmülk Muhammed
b. Ebû Sa‘d el-Cüneydî’ye sunduðu Cevâ-
mi£u’l-¼ikâyât ve levâmi£u’r-rivâyât’ta
Gazneli sultanlarýyla ilgili baþka kaynaklar-
da yer almayan çok ilginç anekdotlar bu-
lunmaktadýr. Avfî’nin ikinci önemli eseri
Lübâbü’l-elbâb Farsça en eski þuara tez-
kiresidir ve Aynülmülk Fahreddin Hüse-
yin’e ithaf edilmiþtir.

Hindistan’da tarih yazýcýlýðý geleneði ger-
çek anlamda Hasan Nizâmî’nin, Delhi Sul-

mümkündür. Bunlar, müstakil tetkiklerin
yanýnda Ýran tarihinin pek çok ana kayna-
ðýný neþretmek suretiyle Ýran tarihçiliðine
önemli katkýlarda bulundu. Öte yandan
tarihle ilgili makalelerin yayýmlandýðý Yâd-
gâr, Kâve ve Âyende gibi dergilerle asýl
ilgi alanlarý edebiyat olduðu halde zaman
zaman tarihe dair konulara da yer veren
Ârma³ån, Ya³mâ, SüÅan ve Râhnemâ-
yi Kitâb, XX. yüzyýlýn ortalarýndan itiba-
ren Ýran’da tarih araþtýrmalarýnýn geliþ-
mesinde önemli rol oynadý. Bu dergilere
sonraki yýllarda Ferheng-i Îrân-zemîn
(1954-) ve Berresîhâ-yi TârîÅî (1966-
1979) gibi yenileri eklendi. 1960 ve 1970’-
li yýllarda kurulan Encümen-i Âsâr-ý Millî,
Büngâh-i Tercüme ve Neþr-i Kitâb ve Bün-
gâh-i Ferheng-i Îrân gibi resmî kurumla-
rýn yayýnlarý da tarih araþtýrmalarýnýn ge-
liþmesine yardýmcý oldu.

XX. yüzyýlýn ikinci yarýsýndan itibaren
Avrupa ile temaslarýn daha da artmasý ve
baþta Tahran olmak üzere büyük þehir-
lerde kurulan üniversite ve araþtýrma mer-
kezlerinde oluþan ilmî atmosfer tarih araþ-
týrmalarýnýn sayýsýnýn çoðalmasýný saðla-
dý. Bu dönemin önde gelen isimleri ara-
sýnda Abdülhüseyin Zerrînkûb, Muham-
med Cevâd Meþkûr, Ferîdun Âdemiyyet,
Cemâl Türâbî Tabâtabâî, Abdülhâdî Hâirî,
Abbas Zeryâb Hûyî, Muhammed Ýbrâhim
Bâstânî Pârîzî, Abdülhüseyin Nevâî, Menû-
çihr Murtazavî ve Îrec Afþâr gibi araþtýrma-
cýlarý saymak mümkündür. Çalýþma alan-
larý edebiyat, kültür tarihi, yazmalar ve me-
tin neþri gibi konular olsa da tarih araþtýr-
malarýna saðladýklarý katkýlardan dolayý Ze-
bîhullah Safâ, Muhammed Taký Dâniþpejûh,
Seyyid Ca‘fer Þehîdî, Muhammed Emîn Ri-
yâhî, Menûçihr-i Sütûde ve Ýhsan Yârþâtir
gibi araþtýrmacýlar da bu listeye dahil edi-
lebilir.
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yen Berenî, kaydettiði hadiselerin birço-
ðunun görgü tanýðýdýr. Bazý olaylarýn per-
de arkasýndaki sebeplerini açýklamasý, çað-
daþ eserlerde bulunmayan bilgiler aktar-
masý Berenî’ye Hindistan tarihçileri ara-
sýnda seçkin bir yer kazandýrmýþtýr. Akýcý
ve sade bir üslûpla yazýlan TârîÅ-i Fîrûz-
þâhî sonraki Hindistan tarihçilerine kay-
nak teþkil etmiþtir. Berenî’nin hükümdar-
lara öðütler vermek amacýyla yazdýðý Fe-
tâvâ-yý Cihândârî ise daha çok teþkilât
tarihi konusunda yararlanýlan bir eserdir.
Abdülmelik Ýsâmî’nin 751’de (1350) ta-
mamladýðý Fütû¼u’s-selâ¹în adlý Farsça
manzum tarihi Gazneli Mahmud’la baþlar
ve Delhi sultanlarýnýn ardýndan Behmenîler
Devleti’nin kuruluþuna kadar gelir (1347).
Abdülhamîd Gaznevî tarafýndan 760’ta
(1359) tamamlanan Düstûrü’l-elbâb fî
£ilmi’l-¼isâb Delhi Sultanlýðý’nýn maliye
teþkilâtý açýsýndan önemli bir kaynaktýr.
1370’te yazýlan anonim Sîret-i Fîrûzþâ-
hî, Delhi Sultaný Fîrûz Þah Tuðluk’un tah-
ta çýkýþýndan (1351) Tette (Tatta) seferine
(767/1365-66) kadar gelir. Eserde ayrýca
Fîrûz Þah’ýn âdil idaresinden, imar faali-
yetleri ve yaptýrdýðý rasathânelerle devrin
savaþ aletlerinden bahsedilir. Þemseddîn-i
Sirâc Afîf’in 1398’den sonra yazdýðý Tâ-
rîÅ-i Fîrûzþâhî’de de Fîrûz Þah Tuðluk’un
siyasî ve askerî baþarýlarý, yeni kurduðu
müesseseler, imar çalýþmalarý, devrinin ta-
nýnmýþ devlet adamlarý hakkýnda bilgilere
yer verilmiþtir. Eserde süslü ve edebî anla-
tým ön planda tutulmuþ, kronoloji zaman
zaman ihmal edilmiþtir. VIII. (XIV.) yüzyýl
þairlerinden Bedr-i Çâç’ýn Æa½âßid ve Ay-
nülmülk Abdullah b. Mahrû’nun Ýnþâ-yý
Mâhrû adlý edebî eserleri, Delhi sultanlarý
Muhammed Þah Tuðluk ve Fîrûz Þah Tuð-
luk devri olaylarýna dair bilgi içerir. Fîrûz
Þah Tuðluk’un bizzat kaleme aldýðý Fütû-
¼ât-ý Fîrûzþâhî’de kendi yaptýðý düzen-
lemeler, hayýr ve bayýndýrlýk iþleri hakkýn-
da kýsa bilgiler bulunmaktadýr. Muham-
med Bihâmidhânî’nin 842’de (1438-39) ta-
mamlanan TârîÅ-i Mu¼ammedî’si genel
bir Ýslâm tarihidir. Yahyâ b. Ahmed Sir-
hindî’nin TârîÅ-i Mübârekþâhî adlý eseri
Delhi Sultanlýðý tarihinin önemli kaynak-
larýndan biridir. Gurlular’dan Muizzüddin
Muhammed dönemindeki Hindistan sefer-
leriyle baþlayýp 1434 yýlýna kadar gelen eser-
de 817’ye (1414) kadarki hadiseler için Cûz-
cânî, Berenî ve Emîr Hüsrev’in eserleri kay-
nak olarak kullanýlmýþtýr. Müellifin tanýklýk
ettiði 1414-1434 arasýndaki olaylarla ilgili
anlattýklarý birinci elden kaynak niteliðin-
dedir.

Delhi Sultanlýðý’nýn VIII. (XIV.) yüzyýlýn
ikinci yarýsýndan itibaren zayýflamasý üze-
rine merkezden uzak eyaletlerde mahallî
hânedanlar kurulmaya baþlanmýþ, IX. (XV.)
yüzyýldan itibaren birçok mahallî hânedan
veya bölge tarihi yazýlmýþtýr. Bunlardan
anonim TârîÅ-i Mu¾afferþâhî ve Zamî-
me-i Meßâ¦ir-i Ma¼mûdþâhî, Gucerât
sultanlarý ve Þihâb Hakîm’in (Ali b. Mah-
mûd el-Kirmânî) 906’dan (1500) önce ta-
mamladýðý Meßâ¦ir-i Ma¼mûdþâhî’si
Mâlvâ sultanlarý hakkýndadýr. Mîr Muham-
med Ma‘sûm Nâmî’nin TârîÅ-i Ma£½ûmî
adlý eseri 1339-1510 yýllarý arasýnda hü-
küm süren Sumera ve Sama hânedanla-
rýyla ilgili bir Sind tarihidir. Ýskender b. Mu-
hammed Mancû’nun Mirßât-ý Ýskenderî’-
si 1403’ten 1591’e kadar, Ali Muhammed
Han Bahadur’un Mirßât-ý A¼medî’si Ýlk-
çað’lardan 1761’e kadar gelen Gucerât ta-
rihidir. Ali b. Azîzullah Tabâtabâî’nin Bur-
hân-ý Meßâ¦ir adlý eseri 1004 (1596) yýlý-
na kadar ulaþan Behmenî ve Nizamþâhî
hânedanlarý tarihidir. Gulâm Hüseyin Se-
lîm Zeydpûrî’nin 1202’de (1787-88) tamam-
ladýðý Riyâ²ü’s-selâ¹în’i ile el-Hâc ed-De-
bîr’in Arapça æaferü’l-vâlih’i XVII. yüzyýl
Bengal genel tarihi hakkýndadýr. Rýzkullah
Müþtâký’nin Vâšý£ât-ý Müþtâš¢’si Lûdîler
dönemine dair (1451-1526) bilgi verir. Yi-
ne Lûdîler ve Sûrîler’den (1540-1555) bah-
seden Abbâs-ý Servânî’nin Tu¼fe-i Ekber-
þâhî’si, Ahmed Yâdgâr’ýn TârîÅ-i Selâ¹în-i
Afâ³ine’si (TârîÅ-i Þâhî), Abdullah’ýn Tâ-
rîÅ-i Dâvûdî’si ve Hâce Ni‘metullah b. Ha-
bîbullah’ýn TârîÅ-i ƒân-ý Cihân ve MaÅ-
zen-i Af³ånî’si Hindistan’da idarenin Bâ-
bürlüler’e geçiþ sürecindeki olaylar hak-
kýnda bilgiler içerir.

Bâbürlüler’in kurulmasýyla birlikte (932/
1526) Hindistan’da tarih yazýcýlýðýnda yeni
bir dönem baþlar. Hint-Ýran geleneði ve He-
rat okulu, bizzat Bâbürlü hükümdarlarý ta-
rafýndan oluþturulan gelenekle birleþtirile-
rek yeni bir Hint tarih yazýcýlýðýnýn doðmasý
saðlanýr. Bu hânedanýn kurucusu, edip ve
þair Bâbür, Çaðatayca kaleme aldýðý ünlü
hâtýratý Bâbürnâme’yi Hindistan’da ta-
mamlamýþtýr. Özellikle eserin son bölüm-
lerinde Bâbür’ün Hindistan’ý istilâsýna ve
bu ülkede dört yýllýk saltanatý sýrasýndaki
siyasal, sosyal, ekonomik ve tarýmsal ha-
yata dair çok ilgi çekici bilgiler bulunmak-
tadýr. Bâbürnâme Reþit Rahmeti Arat ta-
rafýndan günümüz Türkçe’sine çevrilmiþ-
tir (I-II, Ankara 1943-1946). Bâbür’ün tey-
zesinin oðlu olan Haydar Mirza Duðlat Kâþ-
gar hanlarýndan Abdürreþîd’e ithaf etti-
ði TârîÅ-i Reþîdî’de Bâbür ve Hümâyun

tanlýðý’nýn kuruluþ dönemini oluþturan Kut-
büddin Aybeg (1206-1210) ve Þemseddin
Ýltutmýþ (1211-1236) devirlerinin siyasal,
sosyal ve kültürel tarihine dair bilgi verdi-
ði Tâcü’l-meßâ¦ir’i ile baþlar. Hindistan’-
da müslüman-Türk idaresinin kuruluþu-
na bizzat þahit olan Hasan Nizâmî eserin-
de edebî ve sanatlý bir üslûp kullanmýþtýr.
Tâcü’l-meßâ¦ir Ýngilizce’ye çevrilmiþse de
(Tajud Din Hasan Nizami’s-Tajul Maßathir,
The Crown of Glorious Deeds, B. Saroop,
New Delhi 1998) tenkitli neþri henüz ya-
pýlmamýþtýr. Minhâc-ý Sirâc el-Cûzcânî’nin
ªabašåt-ý Nâ½ýrî’si VII. (XIII.) yüzyýl Hin-
distan tarihinin en önemli kaynaklarýndan-
dýr. Delhi Memlük Sultaný I. Nâsýrüddin
Mahmud Þah’a sunulan eserde Hz. Âdem’-
den baþlayarak Cûzcânî’nin yaþadýðý zama-
na kadar cereyan eden olaylar anlatýlmak-
ta olup Gurlular ve 1260 yýlýna kadar Delhi
Sultanlýðý tarihi hakkýnda birinci elden kay-
nak durumundadýr. Bengal ve Bihâr’da
müslüman-Türk hâkimiyetinin kuruluþu ve
Moðollar’a dair çaðdaþ kaynaklarda yer
almayan bilgiler içeren eserde Delhi Sul-
taný Ýltutmýþ’ýn Memlük kökenli emîrleri-
nin biyografisinin de verilmesi ªabašåt-ý
Nâ½ýrî’nin deðerini daha da arttýrmakta-
dýr. Eser yayýmlanmýþ ve Ýngilizce’ye ter-
cüme edilmiþtir. Türk asýllý þair, tarihçi ve
mutasavvýf Emîr Hüsrev Dihlevî’nin edebî
bir üslûpla kaleme aldýðý ƒazâßinü’l-fü-
tû¼’u (TârîÅ-i £Alâßî), Delhi Sultaný Alâed-
din Halacî’nin Hindistan racalýklarý üzeri-
ne 1296-1311 yýllarý arasýnda düzenlediði
seferler ve fetihleri hakkýnda geniþ bilgi
içeren tek kaynaktýr. Emîr Hüsrev Æýrâ-
nü’s-sa£deyn, Miftâ¼u’l-fütû¼, Deval
(Düvel) Rani ve ƒý²ýr ƒân, Nüh Sipihr,
Tu³lušnâme adýndaki mesnevilerinde Del-
hi Halacîleri dönemi (1290-1320) olaylarýy-
la ilgili çok deðerli bilgiler verir. Muham-
med Sadr Ahmed Hasan, bir Hindu hikâ-
yesinden derlediði Besâtînü’l-üns’te Gýyâ-
seddin Tuðluk Þah devriyle oðlu Muham-
med Þah’ýn saltanatýnýn ilk günlerini an-
latýr.

Ortaçað Hindistan tarihinin en ünlü isim-
lerinden Ziyâeddin Berenî’nin ªabašåt-ý
Nâ½ýrî’ye zeyil olarak yazdýðý TârîÅ-i Fî-
rûzþâhî, Gýyâseddin Balaban’ýn tahta çý-
kýþýndan (664/1266) Fîrûz Þah Tuðluk’un
saltanatýnýn altýncý yýlýna (758/1357) kadar
meydana gelen olaylar, idarî, iktisadî ve
sosyal geliþmeler, askerî ve idarî düzenle-
meler hakkýnda ayrýntýlý bilgi içerir. Tarih
ilmiyle hadis ilmi arasýnda sýký bir müna-
sebet kuran ve tarihçilerin de hadisçiler gi-
bi çok titiz davranmasý gerektiðini söyle-
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Firiþte’nin Gülþen-i Ýbrâhîmî (TârîÅ-i Fi-
riþte) (Bombay-Poona 1831-1832) adlý ese-
ri, Gazneliler’den baþlayýp XVII. yüzyýlýn
baþlarýna kadar Hindistan’da hüküm sü-
ren hemen bütün devletlerin tarihini ih-
tiva etmektedir. Eser, kronolojik bakým-
dan ve coðrafî açýdan birçok eksikliðine
raðmen asýllarý kaybolmuþ kaynaklardan
alýntýlar içermesi yönünden deðerlidir. Ab-
dülhak b. Seyfeddin ed-Dihlevî’nin et-Tâ-
rîÅu’l-¥ašš¢’si Hindistan’da Ýslâm’ýn ya-
yýlýþýndan X. (XVI.) yüzyýla kadar geçen dö-
nemi içine alýrken ¬ikrü’l-mülûk adlý ese-
ri Gurlular’dan Muizzüddin Muhammed’le
baþlayarak Ekber Þah devrine kadar, onun
oðlu Nûrülhak tarafýndan yazýlan Zübde-
tü’t-tevârîÅ ise Cihangir dönemine kadar
(1605-1627) gelen olaylarý anlatmaktadýr.
Cihangir’in hâtýralarý Tüzük-i Cihângîrî
(Cihângîrnâme) adlý kitapta toplanmýþtýr.
Eserin 1030 (1621) yýlýna kadar cereyan
eden olaylarý anlatan kýsmý Cihangir’in ka-
leminden çýkmýþ, sonraki iki yýlýn olaylarý
Cihangir’in emriyle Mu‘temed Han tara-
fýndan yazýlmýþtýr. Cihangir’in ölümü ve
þehzade kavgalarýna dair son kýsým (Te-
timme-i Vâšý£ât-ý Cihângîrî) Mirza Muham-
med Hâdî Han’a aittir (metniyle birlikte
Aligarh 1863-1864; Leknev 1914). Mu‘te-
med Han’ýn Ýšbâlnâme-i Cihângîrî’sin-
de Ekber Þah’ýn atalarýnýn tarihinden, Ek-
ber Þah ve Cihangir döneminden bahse-
dilir (Calcutta 1865; Leknev 1870; Alla-
hâbâd 1931).

Bâbürlü Hükümdarý Þah Cihan devrin-
de (1628-1657) resmî tarih yazýcýlýðý tek-
rar ön plana çýkmýþtýr. Bu tarihlerden ilki,
Þah Cihan’ýn kâtibi ve tarihçisi Muham-
med Emîn Kazvînî’nin Pâdiþâhnâme adlý
eseridir. Resmî kayýtlara dayanan eser Þah
Cihan devrinin ilk on yýlýný kapsar. Þah Ci-
han daha sonra Abdülhamîd Lâhûrî’ye bu
on yýlýn tarihini yeniden yazdýrmýþtýr. Lâ-
hûrî on yýla sonraki on yýlýn tarihini de ek-
lemiþ ve eserine Pâdiþâhnâme adýný ver-
miþtir (I-II, Calcutta 1866-1872). Lâhûrî’-
nin öðrencisi Muhammed Vâris bu esere
on yýllýk dönemi içeren bir zeyil yazmýþ olup
eser Þah Cihan dönemiyle ilgili geniþ bilgi
veren deðerli bir kaynaktýr. Tâhir Ýnâyet
Han’ýn Þâhcihânnâme’siyle Muhammed
Sâlih Kenbû’nun £Amel-i Øâli¼ (Þâhci-
hânnâme) adlý eseri de Þah Cihan devrinin
önemli tarih kaynaklarýndandýr. Muham-
med Ma‘sûm b. Hasan’ýn 1070’te (1659-
60) tamamladýðý TârîÅ-i Þâh Þücâ£î Þah
Cihan’ýn oðullarý arasýndaki taht kavgala-
rý hakkýnda önemli bilgiler içerir. Þah Ci-
han’ýn tarihçilerinden Muhammed Emîn’in

oðlu Münþî Mirza Muhammed Kâzým’ýn
£Âlemgîrnâme adlý kitabý (Calcutta 1865-
1873) Evrengzîb’in 1068 (1657) yýlýnda Ev-
rengâbâd’a gidiþiyle baþlar, 1078 (1667)
yýlýna kadar gelen olaylar hakkýnda ayrýn-
týlý bilgi verir. Evrengzîb’in 1668’den son-
ra muhtemelen devlet harcamalarýný kýs-
mak amacýyla resmî tarih yazýcýlýðýný kal-
dýrmasý üzerine eser yarým kalmýþtýr. Bâ-
bürlüler devrinde kaleme alýnan resmî ta-
rih kitaplarý arþiv kayýtlarý ve resmî belge-
lere dayandýðý için olaylar ve kronolojileri
açýsýndan doðru bilgiler verir.

Evrengzîb’in resmî tarih yazýcýlýðýna son
vermesinin ardýndan Hindistan’da tarih ya-
zýcýlýðýnda yeni bir dönem baþlar. Bu dö-
nemde kaleme alýnan kitaplar arasýnda en
dikkat çekeni Ebü’l-Fazl Ma‘mûrî’nin adý
tesbit edilemeyen tarihidir. Tamamýna ya-
kýný Hâfî Han’ýn MünteÅabü’l-lübâb’ý için-
de yer alan eser 1723’e kadar meydana
gelen olaylar için ana kaynak durumun-
dadýr. Eserin bazý cilt ve bölümleri yayým-
lanmýþtýr (II, Calcutta 1860-1874; III, 1909-
1925). Muhammed Müstaid Han’ýn Meßâ-
¦ir-i £Âlemgîrî’si (Calcutta 1870-1873; Ag-
ra 1873) Evrengzîb döneminin tarihidir.
Rüstem Ali b. Muhammed Þâhâbâdî’nin
TârîÅ-i Hindî adlý eserinde Evrengzîb’-
den sonra tahta çýkan Bâbürlü hüküm-
darlarýndan Muhammed Þah’ýn 23. salta-
nat yýlýna kadarki olaylar anlatýlýr. Muham-
med Þâfiî Tahrânî’nin TârîÅ-i Mu¼am-
medþâhî’si Bâbür zamanýndan baþlarsa
da Evrengzîb’in ölümünden 1739’a kadar
gelen son kýsmý önemlidir. Yine XVIII. yüz-
yýlda telif edilen tarih kitaplarýndan Ab-
dülkerîm-i Keþmîrî’nin Beyân-ý Vâšý£ý ile
(Nâdirnâme) anonim TârîÅ-i A¼med Þâh,
Muhammed Þah ve Ahmed Þah dönem-
leri hakkýnda bilgi içermektedir. Bir baþ-
ka anonim eser olan TârîÅ-i £Âlemgîr-i
¡ânî, II. Âlemgîr dönemi (1754-1760) hak-
kýndadýr. 1191’den (1777) önce yazýlan
anonim TârîÅ-i Þivaci’de Maharaca Þiva-
ci’nin hayatý anlatýlýrken Dekken’de mey-
dana gelen olaylarla ilgili bilgi verilmekte-
dir. XVIII. yüzyýlda kaleme alýnan tarihlerin
belki de en önemlisi Gulâm Hüseyin Han
Tabâtabâî’nin Siyerü’l-müteßaÅÅirîn adlý
kitabýdýr (Calcutta 1248/1833, 1836; Luck-
now 1282/1866). Eser Evrengzîb’in ölü-
münden (1707) baþlayýp 1196 (1782) yýlýna
kadar gelir. Ýngiliz Doðu Hindistan Þirketi’-
nin faaliyetleri hakkýnda bilgi veren eser-
de Ýngiliz yönetimine þiddetli eleþtiriler yö-
neltilmektedir. Evrengzîb dönemi ayný za-
manda eserlerini Farsça yazan Hintli ta-
rihçilerin ortaya çýktýðý dönemdir. Hintli

devri olaylarýndan bahseder. Eser özellik-
le Hümâyun dönemi hakkýnda verilen bil-
giler bakýmýndan önemlidir. Bâbür’ün ký-
zý Gülbeden Begüm’ün Hümâyûnnâme’-
sinde XVI. yüzyýl Bâbürlü saray hayatý ve
âdetleri, protokol kurallarý, düðünler ve di-
ðer eðlenceler, haremde bulunan kadýnlar
ayrýntýlý biçimde anlatýlmaktadýr. Hümâ-
yûnnâme, Abdürrab Yelgar-Eymen Man-
yas tarafýndan Türkçe’ye çevrilmiþtir (An-
kara 1944). Ayrýca Bâbürlü sarayýnda gö-
rev yapan Bayezid Bey’in TârîÅ-i Hümâ-
yûn ve Cevher Bey’in Te×kiretü’l-vâšý£ât
adlý eserleri vardýr.

Ekber Þah’ýn veziri Ebü’l-Fazl el-Allâmî’-
nin 1590’da yazmaya baþladýðý Ekbernâ-
me adlý üç ciltlik eser (Leknev 1867) res-
mî tarih yazýcýlýðýnýn en güzel örneklerin-
dendir. Birinci cilt Timurlular’ýn, Bâbür, Hü-
mâyun ve Sûrîler’in, II. cilt Ekber Þah’ýn
saltanatýnýn 46. yýlýna kadar gelen olayla-
rýn ayrýntýlý tarihidir. Âyîn-i Ekberî adýyla
tanýnan III. cilt ise devlet teþkilâtý, kurum-
lar, hükümdarlýk sembolleri, saray âdet-
leriyle Ekber Þah’ýn yaptýðý düzenleme-
lere ayrýlmýþtýr. Müellifin dinî taassuptan
uzak kalarak Hint kültürünü Hindu ve müs-
lüman geleneklerinin sentezi diye nitele-
mesi o dönem için oldukça dikkat çekici-
dir. Ekber Þah devrinde üst düzey görev-
lerde bulunan Nizâmeddin Ahmed Here-
vî’nin 1002 (1593-94) yýlýnda tamamladý-
ðý ªabašåt-ý Ekberî (Leknev 1870, 1875)
Hint müslümanlarýna dair ilk genel tarih
kabul edilir. Gazneliler hânedanýnýn kuru-
cusu Sebük Tegin’in savaþlarýyla baþlayýp
Ekber Þah’ýn 38. saltanat yýlýna (1594) ka-
dar gelen eser, Ekber Þah dönemi için ol-
duðu kadar Hindistan’ýn çeþitli bölgelerin-
de kurulan mahallî hânedanlarýn tarihle-
ri için de önemli bir kaynaktýr. Eser Ýngi-
lizce’ye (I-III, Kalküta 1913-1936) ve Arap-
ça’ya (I-III, Kahire 1995) çevrilmiþtir. Yine
ayný dönemin tarihçilerinden Abdülkadir
el-Bedâûnî’nin Sebük Tegin zamanýndan
(366/977) 1004 (1596) yýlýna kadar Hint
müslümanlarý tarihinden bahseden Mün-
teÅabü’t-tevârîÅ (TârîÅ-i Bedâßûnî) adlý
Farsça eseri (I-II, Calcutta 1864-1869) bü-
yük ölçüde ªabašåt-ý Ekberî’ye dayan-
makla birlikte içerik yönünden daha ge-
niþtir. Bedâûnî eserinde Ekber Þah’ýn dinî
reformlarýný þiddetle eleþtirir. Ekber Þah’ýn
hicretin bininci yýlý münasebetiyle arala-
rýnda Abdülkadir el-Bedâûnî, Ebü’l-Fazl el-
Allâmî, Nakîb Han, Ca‘fer Bey ve Ahmed
Tettevî’nin de bulunduðu yedi kiþilik bir
heyete yazdýrdýðý TârîÅ-i Elfî 1000 (1592)
yýlýna kadar gelen bir Ýslâm tarihidir.
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629/1232 [?]) Lübâbü’l-elbâb, ilk büyük
çalýþma Alâüddevle Kâmî’nin 973’te (1565-
66) kaleme aldýðý Nefâßisü’l-meßâ¦ir’-
dir. XVII. yüzyýlda yazýlan Þîr Han Lûdî’nin
Mirßâtü’l-Åayâl, XVIII. yüzyýlda Brindâ-
bandas’ýn Sefîne-i ƒoþgû, Âzâd-ý Bilgrâ-
mî’nin Serv-i Âzâd ve Lutf Ali Beg’in Âteþ-
kede adlý eserleri tanýnmýþ þuarâ tezki-
relerindendir. Mirza Muhammed’in 1776’-
da tamamladýðý TârîÅ-i Mu¼ammedî’-
sinde meþhur kiþilerin biyografileri ölüm
tarihlerine göre sýrayla verilmektedir. Mu-
hammed Hüseyin Âzâd’ýn XIX. yüzyýlda
kaleme aldýðý Âb-ý ¥ayât adlý kitabý ise
Urdu dili ve edebiyatýyla ilgili bir antoloji-
dir.

Hindistan’da modern tarih yazýcýlýðý XIX.
yüzyýlda baþlamýþtýr. Seyyid Ahmed Han’ýn
Delhi’deki mimari eserler hakkýnda 1847’-
de kaleme aldýðý Urduca Â¦ârü’½-½anâdîd
adlý eser sanat tarihi açýsýndan çok önem-
lidir. Seyyid Ahmed Han’ýn arkadaþlarýn-
dan Zekâullah modern araþtýrmalara da-
yanan Urduca ilk Hindistan tarihini yaz-
mýþtýr. Eser 1316’da (1898) yayýmlanmýþ-
týr. XIX. yüzyýlda özellikle Asiatic Society
of Bengal’in önderliðinde yoðun bir neþir
çalýþmasý yapýlarak Delhi Sultanlýðý ve Bâ-
bürlüler devrinin ana kaynaklarý yayýmlan-
maya baþlanmýþtýr. Modern tarih araþtýr-
malarý XX. yüzyýl boyunca sürmüþtür. Hin-
distan, Pakistan ve Bengladeþli tarihçiler
eserlerini daha çok Ýngilizce kaleme aldýk-
larý deðerli çalýþmalar meydana getirmiþ-
lerdir. Muhammed Habîb, Halîk Ahmed
Nizâmî, K. Saran Lal, Ýþvari Prasad, S. Mu-
înülhak, Ý. Hüseyin Kureþî, Seyyid Athar
Abbas Rýzvî, Aziz Ahmed, Mehdî Hüse-
yin, Ebü’l-Hasan Nedvî, Seyyid Süleyman
Nedvî, K. S. Aiyangar, R. J. Majumdar bun-
lar arasýnda zikredilebilir. Hindistan’daki
çaðdaþ müslüman tarih yazýcýlýðýnda iki
akýmýn varlýðýndan bahsedilebilir. Bunlar-
dan biri, Hint kültürünün Hindu ve müs-
lüman kültürlerinin birleþiminden oluþtu-
ðu düþüncesini savunan milliyetçi görüþtür.
Ýlk örnekleri Muhammed Habîb’in Mah-
mûd of Gaznîn (1922) ve Tara Çand’ýn
Influence of Islam on Indian Culture
(1924) adlý kitaplarýnda yer alan milliyet-
çi görüþ en ayrýntýlý ifadesini M. Mücîb’in
Indian Muslims (1967) adlý çalýþmasýn-
da bulmuþtur. Diðer görüþ Hindistan’daki
müslüman toplumunu baðýmsýz siyasal,
sosyal ve kültürel bir varlýk olarak kabul
eder. Ý. Hüseyin Kureþî’nin The Muslim
Community of the Indo-Pakistan Sub-
continent (610-1947) adlý eseri bu görü-
þü yansýtan temel kitaptýr.
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ÿS. Haluk Kortel

Endonezya ve Malezya. Endonezya ve
Malezya’nýn ilk dönem yazýlý tarihi “para-
raton, babad, sejarah, kisah, salsilah, ri-
vayat, hikayat” gibi adlar altýnda yazýlan
ve esas itibariyle sözlü geleneklere daya-
nan metinlerden oluþur. Bölgedeki birçok
mahallî dil arasýnda en önde gelenleri Ma-
lay ve Cava dilleridir. Cava dili Cava adasý-
nýn en eski ve zengin dilidir. Malayca ise
bölgedeki yazýlý Ýslâmî literatürün ana ile-
tiþim aracýný ve bugünkü Endonezya ve
Malezya millî dillerinin temelini oluþturur.
Cava dilindeki Ýslâm öncesi tarih yazýcý-
lýðýnýn ilk örnekleri eski Cava krallýklarýna
dair tarihî metinlerdir (pararaton). En es-
ki örneklerinin XV. yüzyýlda yazýldýðý kabul
edilen pararatonlar Cava tarihiyle ilgili ba-
zý bilgiler ihtiva etmekle birlikte sihir, ef-
sane, hikâye ve olaðan üstü olaylar barýn-
dýran zayýf ve abartýlý rivayetler derleme-
sidir. XVI. yüzyýl baþlarýnda Cava’nýn ku-
zeyindeki Demak’ýn bir müslüman ticaret
merkezi olarak yükseliþi, eski Hindu Ma-
capahit Ýmparatorluðu’nun yýkýlýþý ve Ýslâ-
miyet’in bölgede yayýlýþýnýn ardýndan ku-
rulan müslüman sultanlýklar döneminde
Cava tarih yazýcýlýðýnda yeni bir tür doð-
muþtur (babad). XVII ve XVIII. yüzyýllarda
yaþayan ünlü saray þairleri tarafýndan der-
lenen babadlar manzum tarihî hikâyeler-
den ve tarihî kayýtlardan meydana gelir.
Hükümdarlarýn þecerelerini içeren, çeþit-
li mitoloji ve efsanelerle karýþmýþ bu me-
tinler genellikle bir yönetici aile veya hâne-
dan için kaleme alýnmýþtýr. Babadlar, Ca-
va’nýn Avrupalýlar’ýn XV. yüzyýl sonlarýnda

bir kumandan olan Bhîm Sen’in NüsÅa-i
Dilgüþâ adlý kitabý (1120/1708) tarih ve
hâtýrat karýþýmý bir eserdir. Sucân Ray
Bhandâri’nin 1107’de (1695-96) tamam-
ladýðý ƒulâ½atü’t-tevârîÅ Ýlkçað’lardan Ev-
rengzîb’in tahta çýkýþýna kadar gelen bir
Hindistan tarihidir (Delhi 1918). Hindistan’-
da Ýngilizler’in himayesinde bazý tarih ki-
taplarý yazýlmýþtýr. Gulâm Ali Han’ýn £Ýmâ-
dü’s-sa£âdet’i Eved bölgesinin tarihinden
bahseder (Lucknow 1864). Laçmi Narayan
Þefîk’in Bisâ¹u’l-³anâßim adlý eserinde
1174 (1761) yýlýna kadar Maratalar’ýn ta-
rihi anlatýlýr. Ýþvardas Nagar’ýn Fütû¼ât-ý
£Âlemgîrî’si Evrengzîb dönemiyle ilgilidir.

Hindistan’da biyografi türünün ilk ör-
neði, Cûzcânî’nin ªabašåt-ý Nâ½ýrî’sinin
son kýsmýnda yer alan yirmi beþ Þemsî
melikinin hayat hikâyesinin yer aldýðý bö-
lümdür. Ancak meþhur kiþilerin biyogra-
filerini yazma geleneði Bâbürlüler’le bir-
likte baþlar. Cihangir devrinde Ni‘metullah
b. Habîbullah, Hân-ý Cihân Lûdî’nin hayatý-
ný anlatan TârîÅ-i ƒân-ý Cihân’ý, Abdül-
bâký Nihâvendî, Abdürrahîm Hân-ý Hânân’ýn
biyografisiyle ilgili Meßâ¦ir-i Ra¼îmî’yi ka-
leme almýþtýr (Calcutta 1910-1931). Bâ-
bürlü dönemi ileri gelenleri hakkýnda ha-
cimli biyografi sözlüklerinin yazýlmasýna
doðru ilk adým, Þeyh Ferîd Bakkarî’nin te-
lif ettiði ¬aÅîretü’l-Åavânîn adlý eseriyle
atýlmýþtýr. Muhammed Sâdýk’ýn ªabašåt-ý
Þâhcihânî’si âlim, þeyh ve þairlere dair
önemli bir kitaptýr. Keval Ram’ýn Te×ki-
retü’l-ümerâß adlý eseri mektup koleksi-
yonlarýna dayanýlarak kaleme alýnmýþtýr.
Samsâmüddevle Þahnevâz Han, Âzâd-ý
Bilgrâmî ve Abdülhayy’in 1194’te (1780)
tamamladýklarý Meßâ¦irü’l-ümerâß 730’-
dan fazla biyografi içerir (I-III, Calcutta
1888-1891). Evliya biyografilerine dair ilk
eser Mîrhord’un 790’dan (1388) sonra ta-
mamladýðý Siyerü’l-evliyâßdýr. Eserde Mu-
înüddin Hasan el-Çiþtî’den itibaren müel-
lifin yaþadýðý döneme kadar Hindistan’da
yaþayan Çiþtî þeyhlerinin biyografisi ayrýn-
týlý biçimde verilmektedir (Delhi 1885). Ay-
ný tarzda diðer bir eser Þeyh Cemâlî’nin
on dört Çiþtî velîsi hakkýnda yazdýðý Siye-
rü’l-£ârifîn’dir (Delhi 1893). Hindistan’da
telif edilen ilk evliya tezkiresi Abdülhak b.
Seyfeddin ed-Dihlevî’nin 999’da (1591)
tamamladýðý AÅbârü’l-aÅyâr’ýdýr (Delhi
1865, 1891, 1914). Gavsî Þattârî’nin 1022
(1613) tarihli Gülzâr-ý Ebrâr’ý XIII-XVII.
yüzyýllar arasýnda yaþayan evliyanýn biyog-
rafilerine dair yoðun dikkat ve çaba har-
canarak meydana getirilen bir çalýþmadýr.
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