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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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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.
Þuarâ tezkirelerinin ilk örneði Avfî’nin (ö.
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Malay yarýmadasýnda kaleme alýnmýþ, ar-
dýndan Güneydoðu Asya’nýn Endonezya,
Malezya, Bruney, Filipinler’in güneyi, Tay-
land’ýn güneyi ve Singapur’u içine alan
müslüman bölgelerine yayýlmýþtýr. Bun-
lardan bazýlarý mahallî halkýn Ýslâmiyet’i
kabulüne dair hikâyeleri de ihtiva eder.
Hintçe, Farsça ve Arapça kaynaklarýn et-
kisi altýnda kaleme alýnan ve sözlü gelenek-
lere dayanan Malayca tarihî metinlerin bi-
linen en eski örneði XIV. yüzyýl sonlarýndan
XVI. yüzyýl baþlarýna kadar tarihlenen ¥i-
kâyât Raja-Raja Pasai adlý anonim eser-
dir. XIII. yüzyýlýn sonlarýnda yaþayan Su-
matralý Kral el-Melikü’s-Sâlih’in hüküm-
darlýðý ve müslüman oluþu ile baþlayan
eserde Kuzey Sumatra’da kurulan Samud-
ra-Pasai hânedanlýðýnýn tarihi anlatýlmak-
tadýr.

Malayca tarih yazýcýlýðýnýn ikinci ve en
önemli örneði, Malay yarýmadasýnda ku-
rulan Malaka Sultanlýðý’nýn tarihine dair
Sülâletü’s-selâ¹în adlý eserdir. En eski
nüshasý 1612 tarihli bir metne dayanan
eserin, Malaka Sultanlýðý’ný devam ettiren
Johor (Cohor) Sultanlýðý’nda vezirlik göre-
vi yapan Tun Seri Lanang’ýn derlemesi ol-
duðu ve daha sonra esere çeþitli ilâveler
yapýldýðý kabul edilir. Kitapta Malaka Sul-
tanlýðý’nýn kökeni Ýskender Zülkarneyn’e
dayandýrýlmakta, Malaka’nýn 1511’de Por-
tekizliler tarafýndan iþgaline kadar Mala-
ka sultanlarýnýn biyografileri, Malay idare-
sinin altýn çaðý olan XV. yüzyýl Malay sul-
tanlýklarýnýn yönetim biçimi ve idareciler-
le ilgili bilgilere yer verilmektedir. XVIII ve
XIX. yüzyýllara ait Johor metinleri olan ¥i-
kâyât Negeri Johor ve Peringatan Se-
jarah Negeri Johor adlý eserler Sülâle-
tü’s-selâ¹în’in devamý niteliðindedir. Ma-
lay yarýmadasýnýn kuzeybatý bölgesindeki
Kedah hânedanlýðý tarihine ait anonim
Kedah Yýllýklarý (¥ikâyât Merong Maha-
wangsa) Ýslâmiyet’in bölgeye giriþini, Þeyh
Abdullah’ýn faaliyetlerini ve ülkenin müs-
lüman bir sultanlýða dönüþmesini anlatan
eðitici bir metindir. Kuzey Sumatra’daki
Açe Sultanlýðý’nýn en güçlü hükümdarlar-
dan Ýskender Muda’nýn adýna atfedilen ve
Firdevsî’nin Þâhnâme’si örnek alýnarak
yazýldýðý kabul edilen ¥ikâyât Iskandar
Muda ve yine Ýskender Muda dönemini
anlatan ¥ikâyât Atjeh’te Ýskender Mu-
da’dan önceki Açe sultanlarý hakkýnda da
bilgi verilmektedir. Açe dilinde XVIII. yüzyý-
la ait destansý ¥ikâyât Potjoet Moeha-
mat adlý manzum eser sözlü olarak nesil-
den nesile aktarýldýktan sonra yazýya ge-
çirilmiþ olup hânedan tarihlerinden farklý

bir anlatým sunar. Malayca ve diðer yerel
dillerle yazýlmýþ tarih metinleri çeþitli yer-
lerde kurulan hânedanlarda da görülür.
XVIII. yüzyýlda kaleme alýnan ¥ikâyât Ne-
geri Johor adlý anonim eserde 1672 yýlýn-
dan itibaren Malay yarýmadasýnda mey-
dana gelen olaylar anlatýlýr. ¥ikâyât Band-
jar, Borneo adasýnýn güneyinde Bancar-
masin’deki Malay hânedanýnýn tarihidir.
Ayrýca Kedah, Kelantan, Pahang, Patani,
Perak hânedanlarýyla Bangka, Barus, Ben-
kulen, Bruney, Cambi ve Cava’nýn çeþitli
yerleri, Lampung, Makassar, Maluku, Pa-
lembang, Sambas, Siak, Ternate gibi kü-
çük sultanlýklar ve topluluklarla ilgili Ma-
layca metinler vardýr. Bütün bu eserlerde
hânedanlarýn kurucularý insan üstü özel-
liklere sahip mitolojik köklere ve Ýskender
Zülkarneyn’e dayandýrýlýr. Hilâfet merkezi
Ýstanbul yardým istenecek en önemli yer
olarak görülür. Hükümdarlarýn isim liste-
leri verilir; saraydaki önemli olaylar, emir-
ler, yazýþmalar, ziyaretler anlatýlýr. Birçok
metin belli bir bölgeye ait folklorik ve mi-
tolojik unsurlar içerir. Bazýlarýnda ülkenin
veya krallýðýn mûcizevî þekilde Ýslâmlaþ-
masý hikâye edilir. Bu metinlerin çok azý
kronolojik bir sisteme sahiptir, çoðunlu-
ðunda hiçbir tarih kaydý bulunmaz ve se-
bep-sonuç iliþkisi görülmez. Malayca ta-
rih metinlerine dair birçok örnek yayým-
lanmýþ, bazýlarý üzerinde tenkitli filolojik
incelemeler yapýlmýþtýr.

Ýslâm tarihçiliði geleneðine uygun Ma-
layca tarih kitabý oldukça azdýr. Bu özelli-
ðe sahip iki eserden ilki Hint asýllý âlim Nû-
reddin er-Rânîrî’nin 1638-1643 yýllarý ara-
sýnda Açe’de yazdýðý, yedi kitaptan mey-
dana gelen Bustânü’s-selâ¹în adlý çalýþ-
ma olup Malaka ve Açe hakkýnda bölümler
ihtiva eden genel bir Ýslâm tarihidir. Açe
Sultaný II. Ýskender’in hükümdarlýðý döne-
minde sarayda çalýþan Nûreddin er-Rânîrî
eserine evrenin yaratýlýþýyla baþlayýp pey-
gamberler ve ilk dönem Ýslâm tarihiyle
devam eder. Diðer eser Malaylý âlim Raca
Ali Hacý’nýn 1865’te tamamladýðý Salasi-
lah Melayu dan Bugis adlý kitaptýr. Ma-
lezya ve Endonezya’da modern anlamda
tarihçilik XX. yüzyýl baþlarýnda tarih ders-
lerinin okullarda okutulmasýyla baþlar. Ma-
lezya’da tarih öðretiminin Ýngiliz sömür-
ge döneminde 1918’de Malaka Teacher-
Training College’deki ders programýna gir-
mesiyle birlikte R. O. Winstedt’in Kitåb
Tawarikh Melayu (Singapore 1918) ve
Abdullah Hâdî’nin Sejarah Alam Mela-
yu’su (Singapore 1920) gibi modern tarz-
da ders kitaplarý yazýlmýþtýr. Özellikle Ab-

bölgeye gelmesinden önceki tarihine dair
önemli kaynaklardýr. XVIII ve XIX. yüzyýl-
larda Orta Cava’daki Yogyakarta ve Sura-
karta hükümdarlarýnýn hizmetinde çalýþan
þairlerin derlediði Babad Tanah Jawi ad-
lý eser bu tür metinlerin en önemlisidir.
1743’te Kartasura sarayýnýn yýkýlýþýný ko-
nu edinen Babad Petjina, Surakarta ve
Yogyakarta sultanlýklarý arasýndaki savaþý
anlatan Babad Gianti, Cavalý Prens Dipo-
negara’nýn isyanýyla (1830-1855) ilgili Ba-
bad Diponegara, Babad Cerbon, Babad
Pasir, Serat Babad Gresik türün diðer
örnekleri arasýnda sayýlabilir.

Ýslâmî dönemde dinî ve sosyokültürel
yapýdaki büyük deðiþikliklerle birlikte Ca-
va dilinde dinî içerikli yeni edebî türler
oluþmuþ, Serat Anbiya denilen peygam-
berler tarihi, Amir Hamza gibi hikâyeler,
Hz. Yûsuf hikâyeleri ve mevlid tarzý þiirler
ortaya çýkmýþtýr. Siyasî meþruiyet için yay-
gýn biçimde kullanýlan Ýskender (Zülkar-
neyn) efsaneleri, Cava’da Baron Sakander
adlý kahramanýn Hollandalýlar’la çatýþma-
larýnýn hikâyesine dönüþmüþ, Cavalý eski
hükümdarlarýn soyu Zülkarneyn vasýtasýy-
la Hz. Âdem’e dayandýrýlmýþ, eski Hindu
krallarýn soylarý Cavalý velîler kanalýyla tek-
rar Cava’daki sultanlýklarla birleþtirilmiþtir.
Babad tarzý metinler, Cava’nýn doðusun-
daki Bali adasý ile Cava’nýn batýsýnda ko-
nuþulan Sunda dillerinde de görülür. Bu
dillerdeki metinler bölgenin Ýslâm öncesi
dönemine ait olup Cava geleneðinin birer
dallarý niteliðindedir. Yerel bir tarih yazýcý-
lýðý da Güney Sulavesi’deki Bugiler ve Ma-
kassar halký arasýnda geliþmiþtir.

Malay dilindeki tarihî metinler, þekil ve
muhteva bakýmýndan Ortadoðu merkezli
Ýslâm tarih yazýcýlýðý geleneðinin bölgede-
ki uzantýsý olarak bilinir. Ýslâm öncesi dev-
reye ait Malayca tarihî metin veya ede-
biyat eseri bulunmamaktadýr. Bölgedeki
müslüman toplumlarýn eðitim ve öðre-
tim, uluslararasý diplomasi ve ticaret dili
olarak kullandýklarý Malayca, Ýslâm kültür
ve medeniyetinin takýmadalarda yayýlma-
sýnda önemli rol oynamýþtýr. Malay yarý-
madasý baþta olmak üzere Cava’nýn kuzey
sahilleri ve Sumatra adasýnýn kuzeyindeki
Açe’den Endonezya’nýn doðusundaki Ter-
nate’ye kadar bütün takýmadalarda Ma-
layca mahallî tarih metinlerine rastlanýr.
XIX. yüzyýldan önce Cavî denilen Arap al-
fabesiyle yazýlan bu metinlerde hicrî tak-
vim kullanýlmýþtýr. XVII. yüzyýldan XX. yüz-
yýla kadar saray himayesinde yazýlan me-
tinlerin çoðu XIX. yüzyýldaki nüshalarýn-
dan istinsah edilmiþtir. Malayca tarihî me-
tinlerin ilk örnekleri Kuzey Sumatra ve



63

likte 1940’lý yýllarýn baþlarýndan itibaren
milliyetçi ve sömürge aleyhtarý tarih yazý-
cýlýðý geliþmeye baþlamýþtýr. Milliyetçi lider
ve geleceðin ilk cumhurbaþkaný Ahmed
Sukarno’nun yazýlarý, Sanusi Pane’nin ders
kitaplarý ve hukukçu Muhammed Yamin’in
tarihe dair eserleri bu tür tarih yazýmýnýn
ilk örnekleridir. Endonezya tarihçiliðine ilk
önemli katkýyý saðlayan Sanusi Pane’nin
II. Dünya Savaþý yýllarýnda hazýrladýðý, Hin-
du dönemi öncesinden savaþ yýllarýna ka-
dar gelen Sejarah Indonesia adlý ders
kitabý bir süre okullarda okutulmuþtur.
Sanusi, tarihçilik ve Endonezya tarihinin
problemlerine dair görüþ ve deðerlendir-
melerini Indonesia Sependjang Masa
adlý eserinde (Djakarta 1952) ortaya koy-
muþ, ayný dönemlerde L. M. Sitorus Sed-
jarah Pergerakan Kebangsaan Indo-
nesia ismiyle yazdýðý kitabýnda (Djakarta
1951) Endonezya millî hareketinin tarihi-
ni anlatmýþtýr. 1920’li yýllarda Malay ve Su-
matra tarihi üzerine yazýlar kaleme alan
ve millî hareket içinde aktif biçimde çalý-
þan Muhammed Yamin, Sukarno döne-
minde enformasyon bakanlýðý yapmýþtýr.
1962’de eski Macapahit Ýmparatorluðu ve
yönetimine dair üç ciltlik bir eser yayýmla-
yan Yamin þair, hukukçu ve siyasetçi kimli-
ðiyle Endonezya merkezli millî tarih yak-
laþýmýnýn ilk savunucularýndan biri olmuþ-
tur.

Endonezya tarih yazýcýlýðýndaki aþýrý mil-
liyetçi tavýr 1960’lý yýllarýn baþýnda Mu-
hammed Ali gibi bazý akademisyen tarih-
çilerce eleþtirilmiþtir. Kýsaca Hamka diye
bilinen Hacý Abdülmelik Abdülkerim Em-
rullah, 1961 yýlýnda yayýmladýðý dört cilt-
lik Sedjarah Ummat Islam adlý eserinde
mitoloji ve efsaneleri ayýklamaya çalýþan
ilmî bir metot izlemiþtir. 1965’te baþlayan
Suharto rejimiyle birlikte tarihçilik yeni bir
ivme kazanmýþ ve tarih bilinci Endonezya
kimliðinin temel bir parçasý olarak görül-
müþtür. Tarihî romanlar, tarih ders kitap-
larý millî bakýþ açýsýyla kaleme alýnmaya
devam etmiþ, üniversitelerde tarih bölüm-
lerinin sayýsýnýn artmasýyla akademik tarih
yazýcýlýðý geliþmeye baþlamýþtýr. Öte yan-
dan Güneydoðu Asya bölgesi üzerinde ça-
lýþan Avrupalý, Amerikalý ve Avustralyalý
bilim adamlarý ve tarihçiler Malezya ve
Endonezya tarihçiliðine önemli katkýlar-
da bulunmuþtur. 1960’lý yýllarda Avrupa
merkezli tarihçilik anlayýþýna karþý geliþen
Asya merkezli tarihçilik geleneði yanýnda
üçüncü bir yol olarak otonom tarihçilik
adýyla yeni bir tarih tezi ortaya atýlmýþtýr.
Milliyetçi tarih anlayýþýný kapalý bir siste-
me benzeten John R. W. Smail’in otonom

tarihçilik düþüncesi daha tarafsýz ve ev-
rensel nitelikli bir anlayýþ olarak görülmüþ-
tür. 1998’de Suharto yönetiminin sona er-
mesinin ardýndan Cakarta’daki Endonez-
ya Üniversitesi ile Padang’daki Andalas
Üniversitesi’nin tarih bölümü öðrencile-
ri milliyetçi-resmî tarih anlayýþýný eleþti-
rip yerel ve otonom tarihçiliðin daha fazla
önem kazanmasý gerektiðini savunmuþ ve
bu militarist yaklaþýmýn terkedilmesini is-
temiþtir. Son yýllarda yapýlan yoðun eleþti-
riler ýþýðýnda, geçmiþin ideolojik bakýþ açý-
larýna göre þekillenen resmî-milliyetçi ta-
rihçilik anlayýþýnýn yerini baðýmsýz ve bilim-
sel bir tarih yazýmýna býrakmasý beklen-
mektedir.
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dullah Hâdî tarafýndan yayýmlanan Seja-
rah Alam Melayu (I-V, Kuala Lumpur
1948) 1960’lý yýllara kadar önemini koru-
muþtur. I. Dünya Savaþý öncesinde tarih
kitaplarýnýn bir kýsmý amatör yazarlar ta-
rafýndan kaleme alýnýrken savaþýn ardýn-
dan Malay millî hareketini, baðýmsýzlýk dü-
þüncesini ve Ýngilizler’e karþý direnen Ma-
laylý lider ve kahramanlarýn hayat hikâye-
lerini konu alan ideolojik tarih yazýcýlýðý ge-
liþmiþtir. 1957’de baðýmsýzlýðýn ilânýndan
sonra eski Malay sultanlýklarýyla ilgili kitap-
lar yazýlmaya devam edilmiþ, bu arada
Malayca tarihî roman yazýcýlýðý da geliþ-
miþtir.

Baðýmsýzlýðýn ardýndan Malayca’nýn res-
mî eðitim dili olmasýyla birlikte tarih ki-
taplarýnýn artmasýna paralel þekilde tarih
yazýcýlýðýnda da bazý yeni yaklaþýmlar gün-
deme gelmiþtir. Akademisyenler arasýn-
da Avrupa merkezli tarih yazýcýlýðýna tep-
ki olarak Asya merkezli ulusal ve yerel ta-
rih yazýcýlýðý gibi eðilimler ortaya çýkmýþ-
týr. Khoo Kay Kim, Muhammad Yûsuf Hâ-
þim ve Cheah Boon Kheng gibi akademis-
yen tarihçiler Malay tarihçiliðinin özellik-
leriyle ilgili eserler kaleme almýþlardýr. Baþ-
ta Ýngiliz ve Hollandalý tarihçiler olmak üze-
re Avrupalý tarihçiler sömürge dönemin-
den itibaren bölge tarihi üzerinde çalýþ-
malar yapmýþtýr. Bu çalýþmalar Malayca ve
diðer mahallî dillerdeki bölgesel tarihleri
tamamlayan önemli kaynaklardýr. 350 yýl
boyunca bütün resmî belgelerin ve diðer
kaynak eserlerin Felemenk dilinde yazýl-
dýðý göz önüne alýnýrsa Endonezya tarihi-
nin yazýmýnda Felemenkçe kaynaklarýn ne
kadar önemli olduðu anlaþýlýr. Malezya ta-
rihi için Ýngiliz kaynaklarý da önemlidir.
Hollandalý tarihçiler Endonezya adalarýnýn
tarihini, Cava ve Sumatra’daki eski Hin-
du-Budist krallýklarýnýn ihtiþamýný konu
alan Hindu-Budist dönemi, Ýslâmiyet’in böl-
gede yayýlýþýný ve ilk müslüman sultanlýk-
larýn tarihini kapsayan Ýslâmî dönem ve
Hollanda dönemi olmak üzere üç katego-
ride ele almýþlardýr. Frederik Wilhelm Sta-
pel, Willeme Fruin-Mees ve Nicolaas Jo-
hannes Krom gibi Hollandalý tarihçiler, En-
donezya’da bilimsel tarihçiliðin ve modern
tarih yazýmýnýn geliþimine önemli katkýlar
saðlamýþtýr.

II. Dünya Savaþý sonrasýnda Endonez-
ya’da baðýmsýzlýðýn kazanýlmasýyla En-
donezya merkezli millî tarih anlayýþý hâ-
kim olmuþ, XX. yüzyýlýn ilk yarýsýnda En-
donezyalý aydýnlar ülkelerinin baðýmsýzlýk
mücadelesini desteklemek için tarihi te-
mel olarak almýþlardýr. Japon iþgaliyle bir-
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Bîbî’nin bu eserden geniþ ölçüde fayda-
landýðý anlaþýlmaktadýr.

Hoca Dehhânî’nin III. Alâeddin Keykubad
devrinde (1298-1302) Þâhnâme tarzýnda
kaleme aldýðý, 20.000 beyitten oluþan Fars-
ça Selcûšnâme, Anadolu’da manzum ta-
rih yazma geleneðinin XIII. yüzyýlýn sonla-
rýnda devam ettiðini göstermektedir. Bu
eser de günümüze intikal etmemiþtir. Ay-
ný geleneðin Karamanoðullarý zamanýnda
da sürdüðü ve Alâeddin Bey’in emriyle Yâr-
cânî tarafýndan Farsça Karamanoðullarý ta-
rihi yazýldýðý bilinmektedir. XVI. yüzyýl mü-
ellifi Þikârî bu eserden geniþ ölçüde ya-
rarlanmýþtýr. XIV. yüzyýl ortalarýnda Hâce
Selmân’ýn muhtemelen Türkçe kaleme
aldýðý, Aydýnoðlu Umur Bey’in gazâlarýna
dair manzum vekayi‘nâme de ayný gele-
nek içerisinde deðerlendirilmelidir. Adýna
Sâdullah Enverî’nin kaynaklarý arasýnda
rastlanan bu eser de günümüze ulaþma-
mýþtýr. Þâhnâme’nin etkisinde yazýlan adý
geçen eserlerde asýl amacýn okuyucunun
tarih merakýný edebî, þiirsel ve hamâsî bir
üslûpla gidermek olduðu anlaþýlmaktadýr.
Ýlk örneklerinin kaybolmasýna raðmen söz
konusu geleneðin kökenlerinin Ýran coð-
rafyasýnda ve Büyük Selçuklu sarayý ile iliþ-
kili çevrelerde aranmasý gerektiðinde þüp-
he yoktur.

Anadolu’da XIII. yüzyýlýn son çeyreðin-
den itibaren farklý bir tarih yazýcýlýðý gele-
neðinin ortaya çýktýðý görülmektedir. Bu
geleneðin zamanýmýza kadar gelen ilk ör-
neði Ýbn Bîbî’nin el-Evâmirü’l-£Alâßiyye
fi’l-umûri’l-£Alâßiyye adlý eserdir. Müel-
lif kitabýný Ýlhanlý devri tarihçisi ve bürok-
ratý Alâeddin Atâ Melik el-Cüveynî’nin is-
teði üzerine kaleme aldý. Ýbn Bîbî hâmi-
sinden, Selçuklu Devleti’nin Anadolu’nun
fetihten kendi zamanýna kadar gelen ta-
rihini yazma görevini aldýysa da eski dö-
nemlerle ilgili yeterli bilgi bulamadýðý için
esere II. Kýlýcarslan devrinin sonlarýndan
baþladý. 1192-1280 yýllarý arasýndaki döne-
mi içeren eserin asýl önemli kýsmýný müel-
lifin ailesiyle birlikte Selçuklu Devleti hiz-
metine girdiði 1232’den sonrasýna ait bö-
lüm teþkil etmektedir. Ýbn Bîbî eserin ilk
kýsýmlarýnda I. Gýyâseddin Keyhusrev, I. Ýz-
zeddin Keykâvus ve I. Alâeddin Keykubad
devirleri için Kaniî-i Tûsî’nin Selcûšnâme’-
sini kullandý; sonraki kýsýmlar için kendi
þahsî gözlemleriyle babasýndan ve çevre-
sinden duyduðu bilgilerden faydalandý. Bu
durum eserin esas itibariyle bir tarih ki-
tabýndan çok bir hâtýrat özelliði taþýmasý-
na yol açtý. Oldukça aðýr bir üslûpla yazý-
lan eserde bir kýsmý müellifin kendisine
ait çok sayýda Farsça ve Arapça þiir yer al-

maktadýr. Ýbn Bîbî, Cüveynî’nin TârîÅ-i
Cihângüþâ adlý eserini örnek almakla
birlikte ne üslûp ne muhteva ne de tarih-
çilik bakýmýndan ona ulaþabildi. Buna rað-
men eser, özellikle XIII. yüzyýlýn ilk yarýsý
için ihtiva ettiði zengin malzeme ile Sel-
çuklu tarihi araþtýrmalarýnda büyük öne-
me sahiptir. Ancak eserde dikkatle kulla-
nýlmasýný gerektiren bazý hususlar mev-
cuttur. Müellifin zikrettiði hadiselerin ta-
rihlerini genelde vermemesi ve zaman
zaman kronolojik sýraya riayet etmemesi
araþtýrmacýlarýn yanýlmasýna sebep olmak-
tadýr. Bir baþka husus, Ýbn Bîbî’nin bilhas-
sa uçlarda devlet otoritesine karþý gelen
Türkmenler’le zaman zaman büyük þe-
hirlerde karýþýklýk çýkaran “fityân” ve “rü-
nûd” gibi zümrelere yönelik ön yargýlý tu-
tumudur. Nitekim müellif, Moðol zulmüne
baþ kaldýran Türkmenler’i þiddetle eleþti-
rir. el-Evâmirü’l-£Alâßiyye’nin Ýbn Bîbî
henüz hayatta iken 1284-1285 yýllarýnda
yapýlmýþ anonim bir muhtasarý mevcut-
tur. Bazý faydalý ilâveleri de içeren muh-
tasarda süslü üslûp terkedilirken tarihî
malzeme baþarýlý biçimde korundu. Bu
metin Yazýcýoðlu Ali tarafýndan Türkçe’ye
çevrilerek II. Murad’a sunuldu. Mütercim,
827 (1424) veya 840 (1436-37) yýlýnda ta-
mamladýðý tercümesine Râvendî’nin Râ-
¼atü’½-½udûr’u, Reþîdüddin Fazlullah-ý He-
medânî’nin Câmi£u’t-tevârîÅ’i ve Oðuz-
nâme’den aldýðý bazý kýsýmlarý da ekledi.

Kerîmüddin Aksarâyî’nin Farsça Müsâ-
meretü’l-aÅbâr ve müsâyeretü’l-aÅ-
yâr’ý Anadolu’da Selçuklu devri tarih yazý-
cýlýðýnýn en dikkate deðer eserlerinden bi-
ridir. Uzun süre Ýlhanlýlar’ýn Anadolu nâibi
Mücîrüddin Emirþah’ýn hizmetinde bulun-
duktan sonra 701 (1301) yýlýnda Gazân
Han tarafýndan Anadolu’daki vakýflarýn nâ-
zýrlýðýna tayin edilen müellif, 723’te (1323)
tamamladýðý eserini Ýlhanlý Devleti’nin Ana-
dolu valisi Emîr Timurtaþ b. Çoban’a tak-
dim etti. Eserin birinci bölümü Ýslâm dün-
yasýnda kullanýlan takvimler, ikinci bölü-
mü Hz. Peygamber devrinden Baðdat’ýn
Moðollar tarafýndan tahribine kadar (1258)
muhtasar bir Ýslâm tarihi, üçüncü bölü-
mü Büyük Selçuklular ve Anadolu’nun fet-
hinden II. Gýyâseddin Keyhusrev’in vefa-
týna kadar (1246) Anadolu Selçuklu tari-
hi, dördüncü bölümü XIII. yüzyýl ortalarýn-
dan 723’e (1323) kadar Anadolu’da mey-
dana gelen olaylarla ilgilidir. Müellif, ese-
rin yaklaþýk beþte dördünü oluþturan dör-
düncü bölümde özellikle kiþisel gözlem-
lerine dayanarak Anadolu’da Ýlhanlý hâki-
miyetine dair son derece önemli bilgiler
verir. Aksarâyî, eserine Ýslâm tarihini de
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Osmanlýlar’dan Önce Anadolu. XI. yüz-
yýlýn ikinci yarýsýnda gerçekleþen Selçuklu
fetihleri ve ayný yüzyýlýn son çeyreðinde
Anadolu Selçuklu Devleti’nin kuruluþu Ana-
dolu’yu kýsa sürede Ýslâm kültür muhiti-
ne dahil etmiþtir. XII. yüzyýlýn ortalarýnda
Tokat ve Niksar gibi Orta Anadolu þehirle-
rinde ilk medreseler kurulmuþtur. Ýslâm
tarih yazýcýlýðýnýn Anadolu coðrafyasýndaki
ilk örneði, Burhâneddîn-i Ânevî’nin 1166-
1212 yýllarý arasýnda kaleme aldýðý man-
zum Enîsü’l-šulûb adlý Farsça eserdir.
Müellif eserini Tebriz’de yazmaya baþla-
mýþ, bir süre Malatya’da kadýlýk yaptýktan
sonra 607’de (1210) Konya’ya gelmiþ ve
kitabýný burada tamamlayarak I. Ýzzeddin
Keykâvus’a sunmuþtur. Yaklaþýk 28.000
beyitten meydana gelen eser genel bir Ýs-
lâm tarihi niteliðindedir. Ânevî esas itiba-
riyle bir vekayi‘nâme deðil dinî-ahlâkî ma-
hiyette bir eser meydana getirme ama-
cý güttüðü eserinde Selçuklular’a ayrý bir
kýsým ayýrmamýþ, son Abbâsî halifelerini
anlatýrken Selçuklular’dan da bahsetmiþ-
tir. Selçuklular hakkýnda verdiði mâlûmat
arasýnda muhtemelen halk rivayetlerine
dayanan birçok yanlýþ bilgi bulunmakta-
dýr.

Tarih yazýcýlýðýnýn Anadolu coðrafyasýn-
da ikinci örneði, I. Alâeddin Keykubad’ýn
(1220-1237) emriyle Emîr Kaniî-i Tûsî’nin
Firdevsî’nin Þâhnâme’sini örnek alarak
hazýrladýðý manzum Selcûšnâme’dir. Gü-
nümüze ulaþmayan bu eser hakkýnda bili-
nenler müellifin Kelîle ve Dimne adlý ese-
rinde verdiði kýsa mâlûmata dayanmakta-
dýr. Buna göre Moðol istilâsý esnasýnda Ho-
rasan’da bulunan müellif Hindistan, Aden,
Medine ve Baðdat’a yolculuk yaptýktan
sonra Anadolu’ya gelmiþtir. Burada I. Alâ-
eddin Keykubad için yazdýðý methiyeleriy-
le sultanýn ihsanýna mazhar olmuþ ve zen-
ginleþmiþtir. Müellif, 300.000 beyitten mey-
dana geldiðini söylediði otuz ciltlik eserini
yaklaþýk kýrk yýlda hazýrlamýþtýr (Kelîle ve
Dimne, vr. 8b-9a, 108a-b). Bu hacimli eser-
de de tarihçilik ikinci planda olmalýdýr. Ýbn


