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İBN ASAKİR VE TARİHu DIMEŞK'İ ÜZERİNE

Ar. Gör. Eyüp BAŞ

SUNUŞ
İbn' Asakir H. VI/M. XII. asırda yetişen seçkin ilim adamlarından bi-

ridir. Devrinde daha çok hadisle iştigal etmesine, birçok hadis kitabı yaz-
masına ve asnnın muhaddisi olarak kabul edilmesine rağmen "Tarihu
Medineti Dımeşk" isi~i eseri dolayısıyla, sonraki zamanlarda daha çok
tarihçi olarak tanınan Ibn Asakir, yüzden fazla eser kaleme almıştır. Bu
eserleri hadis; tarih, kelam ve edebiyat sahalarına dairdir.

Şüphesiz ilmi çalışmalar tarihi süreç içerisinde tekamül göstermiş,
hep iyiye doğru yol almıştır. Bu ilerleme içerisinde ilim adamları, sanki
bir bayrak yarışı içerisinde olmuşlar, emaneti kendilerinden sonraki nesle
ulaştırmak için olanca güç ve imkanlarını sarfetmişlerdir. Nitekim hayatı
boyunca birçok ilmi hizmetlerde bulunan ve öğrenciler yetiştiren İbn.
Asakir de -özellikle Tarihu Dımeşk'inde kendisinin Bağdadi'den etkilen-
diği gibi- vefatından sonraki -Yüzyıllarda birçok ilim adamımı tesir etmiş-
tir. Eserine zeyiller ve muhtasarlar yazılmış, bir çok ilim adamı eserlerini
kaynak olarak kullanmıştır. İşte bütün bunlara rağınen İbn Asak.ir ve eser-
leri, özellikle de Tarihu Dımeşk'i hakkında müstakil çalışmalar olmadığı-
nı müşahade etmekteyiz. Bu sebeple, üzerinde tez mahiyetinde daha de-
taylı çalışmalar yapılması gerektiğine inandığımız bu hususu bir
makalenin elverdiği ölçüde ele alPJaya çalışacağız.

A. İBN ASAKİR'İN HAYATI VE ESERLERİ

ı.Hayatı:

İbn Asak.ir ismiyle tanınan! Ali b. el-Hasan b. Hibetullah b. Abdullah
b. el-Hasan Ebu'l-Kasım ed-Dımeşki eş-Şafii H. 499 (m. 1105) senesinin

i. Bu künyenin kendisi için nasıl ve ne zaman kullanılmaya baş~andığı bilinmemekte-
dir. A. Ahmed Bedevi, hiçbir tarihçinin, dedelerinden birinin "ıbn Asllir" kUnyesiy-
le isimlendirildiğini rivayet etmediklerini, fakat o ve çocuklarının bu künyeyle meş-
hur olduklarını ifade etmektedir. el.Hayatü'I.Akliyye iiAsrl'I.Hurfib es-Saliblyye
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Muharrem ayında Dımeşk'te doğmuştur? Fatım1 ve Batıni İsmailileri,n
şiilik propagandası yaptıklan bir dönemde, sünni bir aile olan Tuğteginli-
lerin atabeyliğini yaptı.ğı Dım(:~,k'te büyümliştür.3 Küçük yaşta ilim tahsil
etmeye başlanuş olan Ibn Asar.ır'in baba3ı Hasan b. Hibetullah've ağabe-
yi Sainuddin Hibetullah (488-:i!53) fıkıh ve hadis sahalannda çalışmalarda
bulunmaktaydılar. Bu sebeple ıbn Asakir gençliğinde tam manasıyla ilim
ortanunda bulunmuştur. 5051:, iı1 yılında henüz çok küçükken babasın-
dan ve ağabeyi Sainuddin Hitetullah'tan ve EbU Muhammed el-Efkani'
(ö. 52411129)'den hadis dinleyerek Şam meşayihinden bir halkada ders al-
nuştır.4 Bu sıralarda Kur'anlB ~ızlığını tamamlamış, hadisleri de senedIe-
riyle birlikte öğrenmeye başlzr:lIştır. Geleneğe göre de İbn Asiikir, büluğ
çağından sonra öğrendiği hadisleri nakledebilme kazeti alnuştır.s

qaha sonra 520/1126 yılında ilim öğrenme isteğiyle seyahatlere
çıkan Ibn Asakir, Bağdad'da EJu'l-KasımJ ..el-Hüseyin, Ebu'l-Hasan ed-
Dineven, Ebu'l-Azza b. Kadi:i, Ebu Galib Ibnü'l-Benna, Ebu Abdullah
el-B~' ve Mersetan kadısn jan hadis dinlemiştir. 521 yılında hacca
giden ıbn Asakir, Mekke'de I~.bdullah h. el-Gazzaı'dan,Kufe'de Amr b.
Ibrahim ez-Zeydi'den, Nisabm'da Ebu Abdullah el-Peravi, Hibetullah es-
Sebidi, Abdü1mün'im b. el-Kqcyri'den, İsbahan'da Said b. Ebi'r-Reca',
Hüseyin b. Abdilmelik el-HiHU'den, Merv'de Yusuf b. Eyyub el-
Hemdani ez-Zahid'den, Herat'ta et-Teminı b. Ebi Said el-Cürcani'den de
hadis din1emiştir.6 Onun. hac i; talebinde bulunduğu şeyh1erin sayısı er~
keklerden 1300, kadınlardan nküsüre ulaşmıştır.7 •

bi Mısr ve'ş.Şam, Kahire 'iH2, 128; Anca< N. Elisseeff ise kaleme aldıgı "İbn
Asakif" maddesinde net bir ~ay.1akgöstermeksizin, bu ünvanın BenOAsakir ail~si
ferileriiçin kullanılmış olan 'Jıtak bir isim oldugunu, yıiklaşık iki yüzyıl (470-6601
1077.1261)Dımeşk tarihinde \e bölgedeki ŞLfiiekolü hakimiyetinde önemli bir yer
tutmuş odugunu ifade etmekı,:ılir.Ona gör~ bu ünvanın kullanıldıgı en meşhur sima

, müellifimiz degil, onun bab::sı Hasan b. Hi'Jetullah (470-519/1077-1 125)'tır. The
Encyclopaedia of Islam, Ne'" Edition, Leiden 1986, III, 7.13.Araştırmamızda mü-
racaat ettigimiz diger kaynakkrda ise bu,konuda herhangi bir açıklamaya rastlama-
dık.

2. tbnü'I-CevZt, el.Mun~zam fi Tevarihi"l.Mülfik ve'I-Ümem, thkoSüheyl Zekkilr,
Beyrut 1995, X, 531; ıbn Hallikan, Vefayatü'I.A'yan, Kahire 1948, n 470-471;
Zehebi, Siyeru A'lami'n.Niibcla, Beyrllt 1985, XX, 554; Subkt, Tabakatü'ş-
Şiifiiyye, Mısır 1324-1325. LV" 27:'-274; Ta~köprüzade Ahmed Efendi,
Mevdfiatü'I.U1fim, müıercir~ Kemaleddın IvluhammedEfendi, Dersaadet 1313, i.
292; Öf!1erRıza Ke!lnale, JI-IIJ'c~me'I•.Müdlifin, Beyrut ?, 'in, 69; C. Brockel-
mann, "ıbn Asakir", LA. (MI~j),Istanbul 1950, 'lll, 701.

3. N. Elisseeff, "ıbn Asakır", E12, .il,713ן
4. İbn Hallikan, Vefeyatü'I.A ') an, n, 470-4"71;Zehebt, Siyeru A'lami'n.Nübela,

XX, 554; Subki, Tabakatü':i.Şiifiiyye, IV, D3-274; Taşköprüzade Ahmed Efendi,
Mevzfiatü'I.Ulfim, i, 292.

5. N. Elisseeff, "ıbn Asakıf', EF,lII, 714.
6. tbn HaI1ikan,Vefeyat, 11,471-472; Zehchi, :iiyeru A'liimin-Nübelii, XX, 555-558;

Tezkiratü'I.Uut'f3z, Beynıı 1955-58, [V, i328; Suyun, Tabakatül'Uu"iiz, thko
Ali MuhammedOmer, Kahi:'c 1973,474.47~i.

7. Zehebt, Tezkir8tü'I.~!J"az. [V, 13?8; Suyıi:t, T8ba~aiü'I-Uufl8z, 474; Yakut el-
Hamevi, Mu'cemu'I.UdebL, Mısır 1936, XIII, 76; Irşiidü'I.Erib ri Ma'rifeti'l-



İBN AsAKİR VE TAR1HUDIMEŞK'İ ÜZERİNE 693

İbn Asakir'in hadis öğrenimi için yapmış olduğu bu seyahatlerde
kendisine hafız ve dindar bir kişi olan EbU Sa'd Abdü1kerim b. Sem'ani
(ö. 562/1166) arkadaşlık etmiştir.s Yaptığı bu seyahatler esnasında
Şam ',da ve Bağdad'da fıkıh tahsili de gören İbn Asakir, aynı zamanda
Şafii fıklıının büyüklerindendir. Fakat zamanla hadis ilmine olan düşkün-
lüğü ağır basmıştır. İbn Asakir döneminin en büyük muhaddisi sayılmış9

ve Atabeg Nureddin Zengi (1146-1174)'nin kendisi için inşa ettirdiği
Darti'l-Hadis en-NOriy.ye'de vefatına kadar müdeıı:islik yapmıştır.IO Kuru-
luşundan itibaren bu medresenin başında bulunan Ibn Asakir, şiiliğe karşı
sünni geleneğin öğretilmesi ve yayılması için çaba sarfetmiştir.!! Bilgisi
ve yazılarıyla devrinin yöneticilerinin yakın ilgisini ve desteğini gören
İbn Asakir, tarih rivayetçiliğine de hadis metodunu tesir ettirmiştir:ı

Görmüş olduğu tahsil ve ilim seyahatlarından da anlaşılacağı üzere
İbn Asakir, farklı ilim dallarıyla ilgilenmiştir. Edebiyat ve şiirle de ilgi-
lenmiş olan müellif, hadis ilmine verdiği değeri şu mısralarla ifade etmiş-
tir:

"Dikkat ediniz! Hadis ilmin en yücesidir ve en şereflisidir.
Bana göre düşüncelerimin en faydalı günü, onunla meşgulolduğum gündür.
Sen ilmin hakikatinden birşey göremezsin, Öyleyse ey arkadaşım!

Hadise karşı istekli ol ve onu bıkrnadan insanlardan al."13

Birçok defa kensine yol arkadaşlığı yapmış olan Sem'ani, İbn
Asakir'i ."Ebu'l-Kasım, hafız, sika, güvenilir, dindar, hayır ve hasenat sa-
hibi birisidir. Metin ve senedIerin bilinenlerini toplamış, ilim ve fazilet
sahibi, çok okumuş ve ilim uğrunda çok seyahat etmiş, hadis toplamada
büyük başarı sağlamış, ilimle iştigal eden yaşıtlarından çok üstün bir
alimdir" ifadeleriyle tanımlamıştırl4

•

İbn Asakir, 571/1176 yılında Receb ayının II 'inde Pazartesi gecesi
Şam'da vefat etmiştir. Babu's-Sağir Kabristanı'nda babasının ve ailesinin

Edib, Mısır 1923, V, 140; İbnü'l-lmad, Şe~ratü'z-Zeheb, K..ahire1351, IV, 239;
Kehh3.le,Mu'cem, VII, 69; Ahmed Çelebi, Islam'da Eğitim-Oğretim Tarihi, terc.
Ali Yardım, İstanbul 1983,347. .

8. İbn Hallikan, Vereyit, II, 471; Subki, Tabakiıü'ş-ŞMiiyye, IV, 274; Taşköp-
rüzade, Mevdfiatü'l-Ulfim, I, 293.

9. İbn Hallikan, Vereyat, 11,471-477; Suyati, Tabakatü'I-Hu~z, 475.
ıo. Subki, Tabakatü'ş-Şiliiyye, IV, 277; R. Hartmann, "Şam", I.A. Istanbul 1970, XI,

301; Ahmed Bedevi, el-Hayatü'I.Akliyye, 67,129; Subhi Salih, Hadis Ilimieri ve
Hadis Is~ı1ahlarl, terc. M. Yaşaİ' Kandemir, An)cara, 19844,58; N. Elisseeff, "ıbn
Asakır" ,lll, 714; Nebi Bozkurt, "Darülhadis", DIAA, İstanbul 1993, VIII, 528.

11. N. Elisseeff, "Ibp Asakır",III, 714i."Dımashk", EF, II, 283.
12. Sabri Hizmetli, Islam Tarihçiliği Uzerine, Ankara 1991, 138.
13. İbn Hallikan, Vereyaı, II, 472; İbnü'l-lmad, Şezerat, IV, 239-240.
14. Zehebi, Tezkiratü'I-Huffilz, IV, 1330.
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yanına defnedilmiş olan bu büyük alim, 72 :yıl ilim ve ibadetle dolu bir
hayat sürmüştürıs. Sultan Nasır Selahaddin Eyyub'un da katıldığı cenaze
namazını, Şeyh Kutbeddin Nısahiirı kıldırı;mıştır'6•

2. Eserleri:

Hayatını ilme adamış olan 'lm Asakir'in tespit 'edilebilmiş eserleri-
nin bir kısmı şunlardır:

L. Tarihu Medıneti Dıme:;t:: Üzerinde duracağımız biyografik söz-
lük tipindeki bu eser, JtT. Asakir'in tarihe dair yazdığı eserlerin
en hacimlisidir ve kendi hattıyla 800 çüz olup 80 cilttir17•

2. Kitabü'l-Erbaın el-Bulıl:iniyye: 576 yılında vefat eden Ebu Tahir
Ahmed b. Muhammed es-Selefı el-İsfahani'nin 40 ayn şehre
mesup 40 şeyhten riva)et ettiği 40 hadisi bir araya getirdiği bu
eserine İbn Asakir, y,ıann bu metodunu takip ederek onu bir
adım daha ileri götürnıIİş; 40 beldede 40 şeyhten rivayet edilen
40 hadisi, 40 sahabeyesnad etmiştir. Yazma nüshalan günümü-
ze ulaşmış olupl8, 1992 yılında da nqredilmiştir'9•

3. el-İşraf ala Ma'rifeti'I ..E1.ra[:Es,~r d.ört büyük hadis kitabının in-
deksidir,48 cüzden olıı~;rnuşturıo.Y:ızma nüshası günümüze ulaş-
mıştırı.

4. Kitabü'l-Mu'cem: Kendisinden hadis dinlediği şeyhleri hakkında
yazmış olduğu bu eser iki cüzdür. Günümüze yazma olarak inti-
kal etmiştirıı.

5. İthafü'z-zair.
6. el-İctihad fi İkameti Frzi'I-Cih<1d.
7. Erbaunü 't- Tıval.
8. Erbaunü'l-Musavat.

15. İbn Hallİkan, Vereyiit, II, 473; lım Kesir, el.Bil!aye ve'n.Nihaye, Beyrot 1977,XII,
294; Subki, Tabakatü'ş.Şafii:'ye, IV, 277; Suyuti. Tabakiitü'l.Uuffiiz, 475; Taş-
köprüzade, Mevzfiiitü'l-Ulum 1,293.

16. İbnü'I-Cevzi •. Muntazam, X. Ş3I; ıbn Hallikan, Vereyiit, II, 473; Yakut,
Mu'cemu'l.Udeba, XIII, 7~;; lrşadü'l-Erib, 139-140; Bedevi, el.Uayatü'l.
Akliyye, 129. ..

17. Yakut, Mu'cemu'I.Udebil, X.II, 76; ıbn Kesir, el-Bidaye, XII, 294; Ibnü'I-Imad,
Şezerat, IV, 239; Taşköprüzade, Mevzüalii'I-Ulum, L 293; N. Elisseeff, "ıbn Asa~
kır", III, 714. .

18. Hacı Halife, Keşrti'z.Zünun III i Esami'I-Küt;Jb ve'l-Fünun, Istanbul 19712,I, 54-
55; Cari Brockelmann, Tarihlı'-Edebi'I-A:-ahf, Kahire 1977,VI, 72.

19. Nşr. MuhammedMu~Jel-Hafı:~,Beyrut 141.3/1992.
20. Yakut, Mu'cemu'l-Udebii, )iIlI, 77; Brockelmann, Tarihu'I.Edebi'I-Arabi, VI,

72.
21. Brockelmann, Tarihu'I.Edeb' I.Arabi, VI, 7:: .
•22. Brockelmann, Tarihu'I.Edeb,' I-Arabi, VJ, 7:1.

,
i__ i



tBN ASAKİR VE TARİHU DIMEŞK 't ÜZERİNE 695

9. Erbaunü'l-Musafahat.

10. el-Ehadisi'l-Humasiyyati ve Abbari İbn Ebi'd-Oünya.
11. el-Ehadisi'l-Mütehayyira fi Fe~aili'I-Aşera.

i 12. Ahbari Ebi Amr el-Evzai ve Fedailuhu.
13. Tarihu'l-Müzze.
14. et- Tali li'l-Hadisi Malik eı-Ali.
15. Tebyinü'ı-tmtinan bi 'I-Emri bi'I-İhtitan.
16. Tebyinü Kezibi'l-Müfteri fima nüsibeila Ebi'l-Hasen el-Eş'ari.
17. ez-Zehade fi Bezli' ş-Şehade.
18. es-Sıbaiyyat fi 'I-Hadis.
19. Avaıi'ş-Şu'be.
20. Avaıi's-Sevrl.
21. Fazlu Eshabi'l-Hadis.
22. Fazh 'r-Rabve.
23. Fazl-ı Askalan.
24. Fazl-ı Makam-ı İbrahim.
25. Kiıabü Fazl-ı Mekke.
26. Kitabü Fazl-ı Medine.
27. Kitabü Fazl-ı Beyt'ül-Makdis.
28. Kiıabü Zemmi men la Ya'mel bi amelihi.
29. Hadisu Ehli's-Sanai'ş-Şam.
30. Kitabü' 1-Müselselat.
31. Fazh'I-Kerem ala Ehli'I-Harem.
32. Kitabü Ahbari Ebi Muhammed Sa'd b. Abdilaziz ve Avaıih.
33. es-Südassiyat.
34. Kitabü ma Vaka'ali'l-Evzat mine'I-Avali.
35. Kitabü Hadisi Ehl-i Fezaya ve beyti'I-Eranis ve Beyt-i KOfe.
36. Kiıabü Hadise Selerne b. Ali el-Husna el-Belati.
37. Kitabü min l;Iadisi Sa'd b. Ubade.
38. Kitabü Hadisi Ehl-i Zendeyn ve Cisreyn.
39. Kitabü Hadisi Ehl-i Seva.
40. Kiıabü Hadise OOme ve Mesraba ve'l-Kasr.
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4ı.Kitabü Tertibi' s-Sahabe li Müsned -i Ahmed.
42. Kiıabü Mu'cemmi'ş-Şu ~ruhi'n-Nübela.,

43. Kitabü Avali Hadis-i SUyan es-Sevr:: ve Haberih,. .

44. Müsnedü Ehl-i Danya.

45. Hadisü Ehl-i Karyeti'l-Balat.

46. Teşrlfi "Xevmi'l-Cum'a

47. Fazlu Aşııre ve'I-Muhar;'{:m,

48. Kiıabü'z-ZeHiziL.

49. Kiıabü'l-Muvafaükat ai Şuyııhi 'I-Ei::nmeti's-Sikat.

50. Kiıabü Zikri'l-Beyan aı Tilaveti 'l-Kur'an.

5ı.Mu' cemu' s-Sahabe.

52. Mu'cemu'n-Nisvan.

53. Kitabu Cevabi'l-Mebsıı'[i men Z,~kı~raHadise'I-Hubııt23•

B. Tarihu Medineti Dım.~~;k

İslam tarihçiliğinin Kur'an'ın vahyi ik başladığı, hicn II. yüzyılda
hadislerin tedvin ve tasnif edi,?rek ilk yazılı tarih ürünleri olan siyer. ve
meğazi eserlerinde kullanıldığ i, bu gelişi min ilerleyerek hicrl III. ve IV.
yüzyıllarda genel tarih yazma gdeneğinin başladığı bir gerçektir.

H. IV. asrın ortalarında, blam dünyası coğrafyasının .ve siyasi harita-
sının bir merkezden idare edikmeyecek ölçüde büyümesinin doğal sonu-
cu olarak mahalli, siyasi ve a!ha:i güçlerin ortaya çıkması ve başlannda
em1r, sultan, melik, han gibi uJl'tanları taşıyan vassal devletlerin kurulma-
sıyla birlikte, yine İslam tarihçiJiği içinde :leğerlendirilen "mahalli-yerel
tarihçilik" doğmuştur4•

Yani İslam tarihçiliğinin' mahallilik" ;ışaması siyasi, fiziki ve kültü-
rel şartlann bir sonucudur. Tari hçi artık me~azi ve siyer hakkında kendin-

23. Burada bir kısmını zikrettiğimiz e5erlerinin larmımının listesi, birinci ciltteki mukad-
dime kısmında verilmiştir. Tarilıu ~edim,li Dıııneşk,Beyrot ı995-97, 1,20-24.

24. Hamilton A.R. Gibb, "Tarih", ::.1\., Istanbul 1910, XI, 788.
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deri öncekilerden daha farklı bilgilere ulaşamayacağı bilincine varmıştır.
Gerek siyasiotorite ve ortam, gerekse mahalli ihtiyaçlar tarihçinin, bölge-
sine daha yoğun bir şekilde yer veren eserler yazmasını gerekli kılmıştır.

Mahalli-yerel tarihçiliğin özelliği, zannediyoruz ki işte bu gereklilik
çerçevesinde geneli özet geçerek, yerele yöneliştir. Orijinalliği, söz konu-
su cofrafi bölgeyi müstakil olarak ele almasında yatar.

Kanaatimizce de İslam tarihinin kaynakları için yaptığımız sınıflan-
dınnalarda ülke ve şehir tarihleri diye yer alan eserler, mahalli tarihçilik
içerisinde mütalaa edilebilirler. çünkü bu tür eserler genellikle söz konu-
su şehir veya bölgelerin coğrafi özelliklerinin, fetih şartlarının, buralarda
yaşayan sahabi ve tabiin başta olmak üzere çeşitli ilim dallarında yetişmiş
şahısların ve devlet adamlarının ele alındığı eserlerdir. Müslüman ilim
aôamları tarafından ülke ve şehirler hakkında çok kıymetli tarihler yazıl-
mıştır. Konu edindikleri bölge, ülke ve şehirleri fiziki özellikleri yanında
sosyo-kültürel, iktisadi ve siyasi yönden de yansıtmaları, İslam tarihçiliği
içerisinde kendilerine bir orijinallik kazandıniııştır.

İşte bu şehrin. özellik ve üstünlüklerini, orada doğmuş, büyümüş
veya çeşitli vesilelerle bulunmuş meşhur kişilerin hal tercemelerini içeren
eserlerden birisi de, ıbn Asakir (499-571/1 ıo5-1176)'in "Tarihu Medineti
Oımeşk!' isimli ve oldukça hacimli tarih eseridir. Şehir tarihiyle ilgili
eserler arasında seçkin bir yere sahip olan bu eserin, makalemize esas al-
dığımız son baskısının mukaddimesinde belirtildiğine göre, tespit edilmiş
olan altı adet el yazma nüshası bulunmaktadır. Bu nüshal,ardan eserin tah-
kikinde faydalanılmıştır. Şu an elimizde mevcut olan nüshası 1995 yılın-
da Beyrut'ta Daru'l-Fikr yayınevi tarafından basılmaya başlamıştır. 50
cildi 'yayınlanmış olan bu baskının, 1-29 ciltleri 1995, 30-45 ciltleri,
1996,..46-50 ciltleri de 1997 yılında basılmıştır. Eseri Muhibbuddin Ebi
Said Omer b. Garame el-Umrevi tahkik etmiştir.

Tarihu Medineti.oımeşk'e zaman içerisinde birçok zeyiller yazılmış-
tır. Bunlardan birisi ıbn Asakir'in oğlu K~sım'ın başladığı ancak bitire-
mediği zeyildir. Yine Sadruddin el-Bem, Omer b. Hacib, Hafız İlmuddin
Kasım b. Muhammed, Ebu Ya'la b. el-Kalanisi de bu esere zeyil yazanlar
arasında yer alırlars.

Esere muhtasar yazanlar arasında ise, Ebu Şame Abdurrahman b. İs-
mail ed-Oımeşki (ö. 665/1266)26, Lisanu'l-Arab adlı eserin sahibi İbn
ManzOr Kadı Cemalüddin Muhammed b. Mükerrem el-Ensan (ö. 711/

25. Hacı Halife, Keşrıi'z-Zünfin, i. 294.
26. Sehavi, el-İ'lan bi't-Tevbih Limen Zemme't-Tarih, Kahire 1989, 158; Hacı Hali-

fe, Keşrd'z-Zü!1fin, I, 294; Brockelmann, Tarih'I-Edebi'I-Arabi, 77; M. Şemsed-
din Günalatay, Islam Tarihinin Kaynakları, İstanbul i99 I, 167.
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1311), Şeyh Bedreddin Mahır.ııd b. Ahmet el-Ayni (ö. 855/1451)' ve
CeHileddin es-SuyOti (ö.91111:51)5) görülmektediı.27. Aynca Zehebi (ö.
748/1374)'nin de bu esere on ciltlik bir"muhtasar yazdığı rivayet edilmek-
tedifS.

Eserin yazma nüshalan -[ı<.zıları tam oLmamakla birlikte- Brockel-
mann'ın verdiği bilgilere göre, İstanbul Atıf Paşa, Dll)Ilad İbrahim, Top-
kapı Sarayı, Tunus Zeytuniye, ~;Hm,Kahire, Berlin, Gotha ve Paris Kü-
tüphanelerinde mevcuttuf9•

1. Eserin Özelliği:

Dımeşk tarihi hakkında ym:ılmış olan (:11hacimli eser olmasının ya-
nında, şehir tarihi olarak yazıbıış tarih kitaplarının da' hemen hemen en
hacimlilerindendir. Eserin İsHhıi ilimler ve insanlık tarihi açısından çok
büyük bir öneme haiz olduğu gI:,zardı edilemez. Eser hadis bilginleri için
içerisinde binlerce hadis barıwl:ran bir hazine durumundadır. ıbn Asi1kİr
Şam'ın en eski tarihinden,yaş2uğı asra k:ıd:ır tarihini kaydederken insan-
ların her tabakasını içine .almı~ ve hitab etmiştir. Çünkü o, Tarihi'nin in-
sanların hayatını, inançlarını, gtrüşlerini, dinlerini, siyasi ve içtimat fikir-
lerini yansıtan bir ayna olmasmı istemiştir.

Dımeşk Tarihi, Hatib el-ftai\dadi'nil1 "Tarihu Bağdad" adlı eserine,
takip edilen usül açısından çok benzer, ancak ondan daha kapsamlıdır. Bu
eser hadis toplayan muhaddislc~r, edebiyatçılar ve hukukçular için bir usül
kaynağı, siyasiler için bir hikrr,et kaynağı, va.İzler için nükte ve letaif kay-
nağı, hatipler için de altın değerinde ifade. kalıblarına sahip bir kaynaktır.

Yine önemli bir özelliği, ilm Asakir'in tarihçi olmaktan çok hadisçi,
hatta asnnın muhaddisi olarak lanınmasıc!ır, Doğalolarak bu özellik esere
yansıouş ve rivayet ettiği ha)~rleri senedıı~riyle birlikte vererek, hadis
metodunu tarih rivayetçiliğine tesir ettirnıiş:ir.

Eser Emevi tarihi için çot zengin bir kaynak durumundadır. Bu özel-
liğini Şam'ın o dönem için Isl:ı:n devletinin başkenti olmasından alır. Ay-
nca Endülüs tarihi üzerine araştırma yapanlar için de zengin materyallere
sahiptir.

270 Hacı Halife, Keşfü'z-Zünfın,. 2940 [İbn ~laıııilr.'.un muhtasarı "Muhtasaru Tarih-i
Dımeşk li İbn Asakir" ismiyle Ruhiye en-;-ıelıhas ve diğr. tarafından yirmi dokuz
cilt halinde. Dımeşk'te. i984- iç 88 yılları ara;ın ja yayınlanmıştır oj

28. Sehavi, el-I'lan, 158; Ibnü'l.lrı:ic1, Şezerat, vı, 1560
29. Brockelmann, Tarlhu'I.Edebi'I.Arabi, 70.71.
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. Eserin Türk tarihine kaynaklık derecesini ise Zeld Velidi Togan,
"Moğollardan önceki Müslüman Türklerin tarihi için kaynak olacak şe-
hirler ve vilayetler tarihi, vezirler tarihi, içtimai hayata ait ve hikaye tarzı
eserlerdC?nbiridir" şeklinde ifade etmiştir<>.

2. Eserin Muhteva ve Metodu:

Öııcelikle belirtelim ki, Tarihu Medineti Dımeşk'in tüm ciltlerini de-
taylı olarak ele almak ve tarihi değerini ortaya koymak çok detaylı bir ça-
lışmayı gerektirmektedir ve makalemizin hacmini zorlayacaktır. Bu se-
beple makalemiz kapsamında, eserin tarihi değerinin ortaya çıkmasında
ve İbn Asakir'in tarihçiliğinin anlaşılmasında önemli hususlar içeren kı-
sımları ele alacağız. Şam'a ait özel bilgi ve bölümlerin, metodik birtakım
bilgilerin bulunduğu birinci cildin, bu konuda bizi yeterince aydınlatacak
bilgi ve anlatımlara sahip olduğu kanaatindeyiz.

Bu ciltte öncelikle Şam isimlendirmesinin kökeni hakkındaki riva-
yetleri görmekteyiz. Bu rivayetler arasında Şam'ın Sam b. Nuh'dan geldi-
ği; Sam isminin Süryanice'de Şam, İbranice'de Şim olduğu; İbn Faris'in
Iştikaku Esmai'l-Buldan adlı eserinde el-Yedü'ş-Şü'mi (sol)'den türetildi-
ği yer almaktadır. Dımeşk'in ise yine İbn-i Faris'in eserine göre "Demşe-
ka"dan türediğine ve devenin hızlı yürüyüşünü.ifade etti'ğine yer verilmiş-
tir. Daha sonraki bölümde ise Dımeşk'in Nuh tufanı akabinde Harran'dan
sonra kurulan ilk şehir olduğu hakkındaki rivayetler bulunmaktadır.

İbn Asakir "tarih" kelimesinin aslı, faydası, türetilişi ve sebepleri
üzerinde' durmuştur. Bu konuda kullandığı rivayetlerin genel temasına
göre, her şeyin bir vakti vardır. Nitekim Kur'an'da namaz, oruç, hac gibi
ibadetlerin zamanı, kadınların hamilelik ve emzirme süreleri, ticaret ve
kira akidleri, mevsimlerin, gece ve gündüzün aynıması vs. birçok hususta
zamana, vakte dolayısıyla tarihe işaret edildiği vurgulanmaktadır. Ayn
bir babta ise dünyanın yaratılışına biçilen ömür ve geçmiş ümmetler ara-
sında geçen zamanlar hakkındaki rivayetler verilmektedir.

-Eserin bir sonraki babında, tarih belirleme hususunda ashabın ihtilaf-
lannı konu alan .rivayetler üzerinde durulmuştur. Burada söz konusu ihti-
laflardan kasıt, Hz. ümer'in Muhacir ve Ensar ile bir tarih başlangıcı tes-
pit etmek için düzenlediği toplantıda ortaya çıkan görüş farklılıklarıdır.
Bu toplantıdaki görüş farklılıkları Hz. Peygamber'in doğumu, peygam-
berliğe görevlendirilişi, hicreti ve vefatı tarihleri üzerinde yoğunlaşmıştır.
Bu kısım Hz. Peygamber'in hicretinin tarih belirlemede başlangıç noktası

.kabul edildiğini bildiren rivayetler verilerek tamamlanmıştır.

30. A. Zeki Velidi Togan', Tarihte Usfil, İstanbul 19854, 192.
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Bir başka babta ise, gün Vf: ay isi.ı:nlerinin kökenleri üzerinde durula-
rak, meşhur rivayetler kuııanılmştır. Omeğb gün isimleriyle ilgili olarak
İbn Abbas'tan "Aııah yeryüzünü birinci ve ikincigün yarattı (Yevmü'l-
Ahad ve Yevmü'l-İsneyn); dağ aı üçüncü giin yarattı (Yevmü's-Sülesa)-
ki bundan dolayı insanlar bugüı~ ağır gün anlamında "Yevm Sakll" dedi-
ler. Dördüncü gün ağaçları ve gündüzü yarattı (Yevmü'l-Erbia); kuşları,
vahşi hayvanları, afetleri beşinci gün yanıttı (Yevmü'l-Hamıs); Cuma
günü de insanları yarattı, yediı:::i gün ise (Yevmü's-Sebt) yaratmayı bı-
raktı" şeklinde bir rivayet verilmiştir: Burada başka bir amaçla kullanıldı-
ğına inandığımız bu rivayet, 1:ildiğimiz g:bi Cumartesi gününü kutsal
sayan, dinlenme ve ibadete ayı:an Yahudi inancını ifade etmektedir.

Bir sonraki babta, hadislerin sıhbatinin doğru olarak tespit ve sahih
olan ile zayıfın ayırt edilebilrnı~:;i için, herşeyden önce onları ri.vayet eden
kiMselerin hal ve meşreplerini il, güvenilir olup olmadıklarının, doğum ve
vefat tarihlerinin doğru bir şeki:de bilinmesine ihtiyaç olduğu hususunda-
ki rivayetler yer almaktadır.

Çünkü bunların bilinmesiyle ravinin, kendisinden hadis rivayet ettiği
şeyhine gerçekten ulaşıp ulaşmadığı, onunla teması olup olmadığı ve ni~
hayet ondan hadis işitip işitnl(~diği öğrenildiği gibi, ravinin rivayetinde
yalan söyleyip söylemediği, hat~ yapıp y~:pmadığı, hatalarının haberin
sıhhatini tehlikeye düşürecek cerecede büyük olup olmadığı da anlaşılır.
İşte bu ihtiyaç gereği hadis iln i kapsamında başta vefeyat kitapları olmak
üzere, hadis ricali ile ilgili kitıiplar hazırlan 01IŞtır31

•

Daha SOI!I"akibablarda is;: Şam'ın fazilet ve bereketine, ehlinden kö-
tülüklerinkaldırılması için H;:. Peygamber'in dua ettiğine, burasının dün-
yanın göbeği (ortası) olduğun a ve mahşer ~',~riolacağına dair .birçok hadis
zikredilmektedir. Yine bu ko:nya ayrılanııirçok, babta:.Hz. ısa'nın kıya-
metten önce Dımeşk'in doğusuna ineceVne; Dımeşk ehlinin cennette
yeşil elbiselerinden tanınacaHına; Şam ehLinin kadınları, çocukları, köle
ve cariyeleriyle ilelebet AııcllL'ın yoluna bağlı kalacaklarına; mücadele
azimlerine ve üstün savaşçılıUarına; Şam ehlinin rivayette güvenilirliğine
ve ilmı gayretlerine; dindarlık ve emanete riayetlerine; Şam ehline söv-
menin zulüm olduğuna; Sıffin'de öldürükn Şamiıların mümin oldukları-

. na, küfürle itham edilemeyeceklerine; Şam ehlini zemmeden rivayetlerin
de bulunduğuna, ancak bunların yalan yanlış olduğuna; İslam beldesi olu-
şundcı:nönce bölgeye hakim :ılanlara; kitap ehli RumIarın, müşrik Acem-
lere (lranlılara) galip gelIhes 1~'le(Rum sU:f~si:1-3) müminlerin rahatladı-
ğına ve Hz. Peygamber'in üırmetinin Şam'ı fethedeceğine işaret ettiğine
dair hadisler, sahabe ve tabiinden bazılarınınn sözleri ve şiirleri sunul-
maktadır.

31. Geniş bilgi için bkz.: Talat KJ,yigit. Hadis ll!;ulü', Ankara 19934, 151-152.



tBN ASAKİR VE TARtHU DIMEŞK;1 ÜZERlNE 701

Burada dikkati çeken husus, özellikle Şam ve ehlinin faziletleri hak-
Ifında rivayet edilen hadislerdeki anlatırnın old~kça abartılı olmasıdır.
Oyle ki Hz. Peygamber'in doğduğu, büyüdüğü, Islam'ı tebliğe başladığı
ve bu uğurda hicretine kadar mücadele'verdiği, Kabe'nin bulunduğu şehir
Mekke; yine Hz. Peygamber'in ve müslümanların hicret ettikleri Medine
gölgede bırak.ılmış!ır. Burada bir kutsallık ve fazilet yarışından bahsetmi-
yor, zaman.1auydurulan hadisler vasıtasıyla oluşturulan suni fazilet ve 'üs-
tünlüklere ıbn Asakir'in alet olduğundan bahsediyoruz. Onun bu bablarda
hadis diye yer verdiği rivayet yığınlarının, ciddi bir hadis araştırmasından
geçmesi gerekir. Çünkji bu rivayet yığınları, Hz. Peygamber'i sanki bu
beldenin fethi için yıllar önceden büyük istek duyan, hatta fethi hayaliyle
yaşayan, imkanlarına sahip olmak için iştahı kabaranbiri olarak lanse et-
mektedir. Maalesef burada zikredilen rivayetler Şam ve ehlini yüceltir-
ken, bizzat Peygamber'in şahsiyetini rencide edici ve kiiçültücü ifade ve
unsurlar içermektedir.

Eserde Şam' ın faziletinin hadislerle ispat ve vurgulanmasının dışın-
da, bazı ayetlerin delil olarak kullanı~dığı müstakil bir bab da yer almak-
tadır. Bu babta önce "Meryem oğlu ısa'yı da anasıyla bir ayet kıldık ve
ikisini bir oturaklı ve temiz, sulu bir tepeyy (yerleştirerek) barındırdık"32
ayet i ele alınmaktadır. Ayette bahsi geçen yerin Filistin-Remle, Oımeşk
veya Beytü'l-Makdis olabileceği hakkında tefsirlerde farklı rivayetler su-
nulmaktadıı.33.Ancak İbn Asakir özellikle Oımeşk hakkında olduğuna işa-
ret eden rivayetıere ağırlık vermiştir. Remle ve Beytü'l-Makdis'ten ise,
bu y~rlerin ayette geçen yerler olamayacağını bildiren aleyhte rivayetleri
kullanmak suretiyle bahsetmiştir.

Yine TIn sOresindeki isimler üzerinde durularak, buradaki Tin'in
Şam-Oımeşk; ZeytOn'un Filistin-Beytü'l-Makdis; TOr'i Sinin'in Cebel-i
Musa; Beled-i Emin'in de Mekke olduğu hakkındaki rivayetlere yer veril-
miştir.

Aynı şekilde, "Görmedin mi Rabbin nasıl yaptı. Ad'a, İrem'e (o)
. Zati'l-Imad'a -ki o beldeler içinde o zamana kadar misli yaratılmamıştı-
ve vadilerde kayalan kesen Semad'a ve o kazıklann sahibi Firavun'a?!"34
ayetinde kastedilen misli yaratılmamış beldelerin de Oımeşk olduğu belir-
tilmekte ve bu görüşü destekleyen rivayetler serdedilmektedir.

Tarihu Medineti Oımeşk'in 2-3 ve 4. ciltleri Hz. Peygamber'in haya-
tına, döneminde ve daha sonrakizamanlarda Şam tarafına yapılmış olan
gazvelere aynımıştır. Bu ciltlerde, OOmetü'I-Cendel, MOte, zatü's-

32. Milminan: 50.
33. Örneğin bkz.: Taberi, Cimiu'I.Beyin ii Tefsiri'I.Kur'in, Beyrut 1980, XVIII,

20-21; İbn Kesir, Tefsiru Kur'ini'I.A.zim, İhtisar: Muhammed Ali es-Sabani, Bey-
rut 1981, II, 566.

34. Fecr:8.
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Selase, Tebük, Üsame ordusuIlUn hazırıanması, Hz. Ebu Bekir'in Şam'ın
fethi için gösterdiği gayretler ve bölgedeki askeri başarılar, Ecnadin zafe-
ri; Şam'ın fethi ve tarihi, fetihten SOnf,\ ehl-i zimmete koyduğu şartlar,
Yermük ve Cabiye vakalan il; ilgili rivayetler yer almaktadır. Daha sonra
geçmiş zamanda Dımeşk ile i:i,ili söylenmiş sözler; Deccal'ın çıkıŞı, özel-
likleri ve müslümanların o d,nemde nilSil davranacaklanna; Ye'cüc ve
Me'cüc'e; Dımeşk mescidine ıe; onun qsiz.liğine; Dımeşk'in son zaman-
larda mescidi en çokolan bu iehir olacağına dair rivayetler zikredilmek-
tedir. Bu rivayetlerde yaklaşık dört yüz mcscidin isimleri, yerleri ve bili-
nen özellikleri; fetih sonrası ~ıapılan antla~mayla zımmilerin kiliselerine
dokunulmadığı belirtilerek cr. beş kiliseııin isimleri ve özelliklerine de
yer verilmektedir. Ayrıca içnw suyu olaraı< ve sulamada kullanılan nehir-
ler ve kanallar; hamamlar; br)ıgenin su~'uııun tatlılığı, havasının temizliği
hakkında hükümdar ve alimh:rden nakledilen övgüler içeren rivayetler de
bulunmaktadır. .

Bu hacimli eserin diğeı ciltlerind::.se Dimeşk'e ve civarına gelen
nebiler, halifeler, valiler, l;adılar,a:inıler, dil bilimciler, şairler ve
ravilerden bahsedilir. Araş :ınnamızda müracaat ettiğimiz kaynakların
hemen tamamı İbn Asakir' III bu değ,erli eserinin, Hatib el-Bağdadl'nin
"Tarihu Bağdad ve Medinerii's-Selam" 2.dlı on dört ciltlik hacimli eseri-
nin metod açısından geliştiti'miş ve birçJk yönleriyle genişletilmiş şekli
olduğunda hemfikirdirler.

Eserd~ hal tercemeleri 'ıerilen şalJhı~iıar alfabetik olarak sıralanmış-
tır. Bu şahıslar tekrar baba \eya dedelerinin isimlerine göre kendi arala-
rında aynı usulle sıralanm:şlardır. Şabslar hakkında verilen bilgiler,
genelolarak doğum tarihi, Jl':~iebi,künyesi, büyüme ortamı, yetiştiği alan,
kendinden sonra gelen nesl.ııde önemli şahsiyetler varsa isimleri, Şam ta-
rihindeki önemleri Ve vefa tarihleridir. Belirttiğimiz gibi verilen her ,bir
haber için ayrı ayrı sened verilmektedir. Bu üslup H. VI. yüzyılda ıbn
Asakir tarafından zirveye \ılaştırılmıştır. Ayrıca eser, rical, cerh ve ta'dil
ilmi açısından da çok kapsamlıdır. ÇUnkü bir kişinin hayatından ve riva-
yetlerinden bahsederken anın zayıflık. vı; güvenilirliği açıklanmıştır.

İbn Asakir, her ne kadar Dımeşk'irı tarihini yazmışsa da eserin ince-
lenmesinden anlaşılmaktad:r ki bu tarih, İslam kültürü ve özellikle de
Arab medeniyeti açısındar. çok önem arzetmektedir. Edebiyatçıların, hu-
kukçuların, siyasilerin, vai;~ ve hatiple;~in, coğrafyacıların faydalanacağı
eşsiz bir hazine durumund.ıdır.

Eserin müellif tarafın:ian izlenen metodu şu an elimizde mevcut olan
baskıdan tahmin ediyoruz l~i şekil itibariyle hayli farklıdır. Çünkü eserin
görüntüsü tahkik neticesir ce: olduk~;~değişmiştir. Muhakkik' in mukaddi-
me kısmında yaptığı açıdamalardan edindiğimiz intibaya göre eserin
metin olarak ortaya koydl.f;U fayda muhafaza edilmek kaydıyla, ilimle iş-
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tiğal edenlerin azami derecede istifadelerini sağlamak arzusuyla çeşitli
ekleme ve düzenlemeler yapılmıştır. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

1- Eserin el yazma nüshaları gözden geçirilmiş, ihtilaflı rivayetlerin
mesnedleri tesbit edilmeye çalışılmıştır;

2- Özel isimler en doğru şekilde yazılmaya çalışılmıştır.

3- Metindeki, anlaşılamayacağı tahmin edilen kelime ve kavramlar
açıklanmıştır. .

4- Hadislerin kaynakları verilmeye çalışılmıştır.

5- Metnin anlaşılmasını kolaylaştırmak için gerekli yerlerde
nokta,virgül, soru işareti ve ünlem kullanılmıştır.

6- Şiirlerin kime nisbet edildiği araştınlmıştır.

7- Ayetler tesbit edilmiş ve süslü parantez içerisine alınmıştır.

8- Lisanu'l-Arab, Kamıısu'l-Muhit ve Tacu'l-Arus gibi lügatlerden
faydalanılarak şiirlerdeki mecazi kelime ve deyimler açıklanmıştır.

9- Asıl metne izah babından yapılan eklemeler köşeli parantez [ l
içerisine alınmıştır.

. Bütün bunlar gösteriyor ki, eserin aslında .bu uygulamalar yoktur.
Işte tahkik suretiyle eserin görüntüsünü değiştiren bu uygulamalar, hiç
şüphe.yok ki Tarihu Medineti Dımeşk'in ilmi değerinden bir şey eksilt-
mez. Onemli olan onun bizlere miras olarak intikal eden bilgileridir. Ya-
pılan tahkik çalışması da Şam'ın Tarihi olmakla kalmayıp, Islam kültür
ve medeniyet tarihi sayılabilecek bu eserden en iyi şekilde faydalanılma-
sını sağlamak içindir. Ayrıca muhakkik Ebi Said Omer b. Garanie'nin ha-
zırlayacağını bahsettiği, ayetler, hadisler, özel isimler, İbn Asakir'in şeyh-
leri, kudsi hadisler, senedIerdeki rical, şiir ve recezler, dağ, nehir ve
va~iler, kavimler, milletler ve kabileler, dinler ve mezhepler, olaylar, sa-
vaşlar ve eyyamul arab, hayvanlar ve çeşitli konu indekslerininin eserin
kullanımını daha dakolaylaştıracağı şüphesizdir.

3. Eserin Kaynakları:

Öncelikle belirtmek gerekir ki, Tarihu Medineti Dımeşk'in kaynak-
ları siyer ve meğazi, hadis, siyaset, tabakat ve teracim, coğrafya, nesep,
genel tarih ve şiir kitaplarıdır. Ancak eserin yeni baskısına bakarak kay-
naklarını tespit etmek oldukça zordur. çünkü eserin, müellifinin kullandı-
ğı kaynaklar ve muhakkikinin kullandığı kaynaklar olmak üzere iki yönü
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vardır. Bunları ancak kaynak ı)larak dipnotlarda verilen müelliflerin vefat
tarihlerine göre çıkarmamız mümkündür. Eserin ayrı bit bibliyografya
kısmı olmadığı için dipnafarda yaptlJ~ımız incelemeye göre İbn
Asakir'den önce yaşamış olan başlıca müeBifler ve eserleri şunlardır:
Hatib el-Bağdadi (ö.4~3/107C M.), Tarıhu Bağdad, Muttaki (ö.363/975),
Kenzü'l-Umma.l; İbn ıshak ftd511768), Sfre; İbn Hişam (ö.218/833),

. Sfretü'n-Nebeviyye; Vakıdi (d.207/822), Meğaıf;. Buhari (ö.257/870),
Camiu's-Sahfh, Tarfhu'I-KeiJj'r; Ebu'I.P,;~rec el-Isbahini (ö.346/957),
Eğanf,' İbn Abdirabbih (ö.3:B/939), el-lhdu'l-Ferfd; Halife b. Hayyat
(ö.240/854), Tarih; Taberi (ti.31O/922). T~rihu'/-Omem ve'/-Mü/ak; !bn
Sa'd (ö.230/844), Taba!«ltü'l./(übra; İbaü'l:.Kelbi (ö.205/820), Cemhere-
tü'n-Neseb; İbn .Hazm (ö.279.'892), Cemheretü Ensabi'l-Arab; Malik b,
Enes (ö.1791795), Muvatta; Ahmed b. Hanbel (ö.241/855), Müsned;
Nesai (ö.303/915), Sünen; İbn Mace (ö2i"5/888), Sünen; Tirmizi (ö.279/
892), Sünen; Müberred (ö.2:S5/898), eş-Şi 'r ve'ş-Şuara; Yakubi (ö.284/
897); Tarih; Cahşiyari (ö.331/ H2), Kitabid- Vüzera ve '[-Küttab.

Müellifin zaman itibariyle bu eserleri görüp istifade etmiş olması
mümkündür. Ancak tahkik rr.etodu gereği yapılan açıklama ve eklernelere
~aynak gösterilmesi sonucu Jrtaya yeni bir bibliyografya çıkmaktadır.
ürneğin İbn Asakir'in kend,rıden sonra yaşamış olan Zyhebi (ö.748/
1347)'nin Siyeru A'liimi'nNübelii, Te;:kiratü'/-Huffaz, ıbn Hallikan
(ö.681/1282)'ın Vejey'atü'l-A.'yan, Yakut (ö.626/1229)'un, Mu'c.emu'l-
Buldan, Mu 'cemu'l-Udebtl, ıbn Hacer (ö.852/1448)'in el-lsabe, Ibnu'l-
Adim (ö.660/1262), Zübdui,i'/-Ha/eb min Tarihi Ha/eb, İbnü'l-Esir
(ö.630/1232), Osdü'l-Gabe f Ma'riferi's-Sahabe ve Kalkaşandi (ö.821/
1418)'nin Subhu'l-A'şa, Nüveyri (ö.73211332)'nin Nihiiyetü'/-Ereb adlı
eserleri. Bu eserler tahkikte en fazla müracaat edilen başlıca kaynaklar
olarak gözükmektedir. Biycgrafik ek bilgiler, anlaşılması zor kelime ve
kavramlar, coğrafi isimler bıınlara göre çıkarılmıştır.

SONUÇ'

İbn Asakir'in tarih riva,'~tçiliğin~ hadis metodunu tesir ettirmiş oldu-
ğunu belirtmiştik. ~anaatitT iıe göre, ı ;lam tarihçiliğininn hadis ilminden
etkilendiğini ve ilk Islam tar.bi ürünleri 1)lan siyer ve meğazi türü eserle~
rin de muhaddisler tarafındn kaleme aLndığını göz önünde bulundumr-
sak, İbn Asakir'in bu eseri, metod açbından Islam tarihçiliğinde bir geri-
leme işareti ya da bu meto,i] uyğulayan eserlerin son örneklerinden biri
olarak değerlendirilebilir.

Şehir tarihi olarak meşhur olmuş ')u eserinde İbn Asakir'in rivayetle-
r}n senedine ağırlık verdiHi, metin tenkidi yapmadığı gözlenmektedir.
üzellikle birtakım usUl bilgileri verdiğı birinci ciltte, tarih felsefesi ve
tenkidine ilişkin açıklama!" rda buluıırr,amış, meramım rivayet yoluyla
başkalarına dayanarak dile getirmiştir. Sanki haberlerin sıhhtinin, hakkın-
da ulaşılan senedIerin çoklli~;uyla doğru orantılı olduğunu benimsemiştir.

___ i' i
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İşte bu özet gözlemlere dayanarak, hadis.ilmi ve alimlerinin ağırlıklı
olduğu bir İlmi ortamda yetişen ve yaşayan Ibn AsaIcir'in gelenekçi bir
tarih anlayışına sahip olduğunu söylemek gerekmektedir.
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