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Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

GİRİş
Endülüs'te tarih ilminin doğuşu, gelişimini kendisine borçlu olduğu

Doğu kökeninden kopuk değildir. Bununla beraber bu ilim, İslam'ın do-
ğuşu esnasında hadis ilmine bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Ancak Arap ya-
nmadasında .-özellikle Yemen' de- biraz tarih fıkri ve belirginbir tarih sis-
temi içeren yüksek seviyeli medeniyetler ortaya çıkarmış İslam öncesi
mirasla olan irtibat noktalan ve sürekliliği gözardı edilmemelidir. Kuzey
Araplan arasında, onlann ilahlan, sosyal durumlan, gelenekleri, savaşla-
n, gündelik hayatlan ve nesepleri etrafında dolaşan şifahi rivayetler
vardı. Bu rivayetler özellikle Arap kabileleri arasındaki savaşlan nakle-
den "Eyyamü'l-Arab" rivayetleriyle devam etmiştir. Bu savaşlarda söyle-
nen şiir ve nesir, anlatılan kahramanlık hikayeleri ve yeni olaylar,
İslam'ın doğuşu esnasında yazılmaya başlanan tarihi bilgilerin bir kısmını
oluşturur. Şiirle nesrin birbirine karıştığı dinamik bir tarza sahip bu riva-
yetlerin özellikle kabile ortamındaki Araplar arasında tarih ilminin başla-
masında rolü olmuştur! .

Araplann soylanna ve özel günlerine önem vermeleri, İslam döne-
minde daha da arttığı gibi olaylann zorlamasıyla beraber yeni bir çeşit or-
taya çıkmıştır ki bu da me gazi veya peygamberimizin yaptığı savaşlardır.
Bu savaşlar Müslümanlar nazannda ilgi ve gurur kaynağı olmuştur. Allah
Rasulünün hayatı ve hayatının çeşitli dönemleri ile ilgHi araştırmalar tam
anlamıyla gelişmiştir. Bu araştırmalan ilk başlatanlar, senetlerin sağlamlı-
ğı ya da raviler zincirinin olayı rivayet eden ve gözleriyle görenlere kadar
ulaşması konusuna önem veren muhaddislerdir. Ümmetin tarihinde erken

ı. Bkz. Abdulaziz ed-Durı, Bahsun n Neşeti İlmi't-Tarih inde'I-Arab, Beyrot 1960
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d?nemde ortaya çıkan ~u eğilim, bilgilerin kaynaklarına yönelik eleştirel
bır bakış doğurmuş, nvayetlenn toplanmasında araştırma ve inceleme
esasını getirmiş, tarihi araştırmalara da sağlam bir temeloluşturmuştur .

. Müslümanlar 92/711 yılında Endülü:;'ü 'fethettiği esnada, doğuda
hala başlangıç aşamasında olan bu' araştırmalar, özellikle 2/8. yüzyılın 2.
yarısından sonra yavaş yavaş s(:rpilip gelişmeye başladı. Böylece siret
araştırmalanyla ilgili Muhammed h. ıshak'ın (ö. 151/761) kitabı gibi ilk
sistematik kitaplar ortaya çıktı. Siret araştırmaları bu yüzyıl içinde tarih
ve hadis konusunda büyük bir elDI niteliğindeki Medine-i Münevvere dı-
şında; Yemen, Irak, Suriye, Mr~:ır gibi yerlere de yayıldı. Sonra tarihi
araştırmalar gelişti ve siyerin yanısıra diğer bir çok konuyu içermeye baş-
ladı. Bunlar Hz. Peygamber'in ölümünden sonraki İslam tarihi olaylan,
İsHim'öncesi Araplann, öz~llikle Yemen ve Hire Araplarının tarihi, geç-
miş peygamberlerin tarihi, Iranlılar ve Rumlar gibi bazı komşu kavimler
ile Hind, Çin ve Kıptiler gibi diğer milletlerin tarihidir.

Sonuçta, Arap-İslam devlethin genişlemesi, uzak bölgeleri ve vila-
yetleri kapsaması sonucunda bu yeni yerlerde oraların tarihinin yazılması-
na ihtiyaç duyuldu. Bu, uzak yerlerdeki tarih hareketi yeni çevreden ve
orada hakim olan iktisadi, s~syaı ve siyasi şartlardan etkilenerek yeni bir
çizgi oluşturmakla birlikte, Islam 'ın ilk döneminde ortaya çıkan tarih ha-
reketinin Medine, Irak ve diğer yerlerde yayılan büyük ekollerin genel
çizgisini izlemeye devam etmiştir.' '

ENDÜLÜS'TE TARİH YAZICILIGIYLA İLGiLİ İLK GİRİşİM

Abdülmelik b. Habib es-Siileını

Endülüs, fethedildikten sonra tarih yazıcılığı konusunda Doğu'nun
etkisi altında kalmış büyük vila:retlerin ilki görünümündeydi. Bu etki,
bazı aıin:ılerin Mısır'a gidip Mısırlı hocalardan ilim almaları sonucunda
bizzat Mısır'dan geldi. Abdulmelik b. Habib es-Sülemi (ö. 238/852) bu
etkinin en açık örneği sayılır.oO, Endülüs topraklarında ülkesinin taı:ihine
dair kitap yazan ilk Arap'tır. ıbn Habib, gençliğinin ilk dönemlerini Ilqire
ve Kurtuba'da geçirdi. Bu iki şehirde yaşayan ve ilim tahsil ede~. ıbn
Habib, daha sonra doğuya giderel, oradaki ilim meclislerine katıldı. Ozel-
likle Medine-i Münevvere'de Malikt fıkhı o:wdu ve mezhebin önde gelen
fıkıhçılarından oldu. İbn Habib, Eadülüs'e döndüğünde büyük bir üne ka-
vuştu ve insanlar ona "Endü1üs'ün oen büyük alimi" (alimü'l-Endelus)
adını verdiler. Birçok kitap yazan ıbn Hı.bib'in eserlerinin büyük bir
kısmı günümüze kadar gelmemi?tir. Elimizde onun sadece Oxford'da
Bodliean kütüphanesi 127 numarada kayıtlı "Tarih" isimıi kitabının

20 aogoe.,20
30 Şakir Mustafa, et-Tarihu'I.Arabi ve'l- Müverrihfin, Beyrut 1979 I, 101-2
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yazma nüshası bulunmaktadır4. Fakat içerisine garip olaylar ve efsaneler
karıştığından bu kitabın ilmi değeri çok azdır.

İbn Habib, kitabrna dünyanın yaratılışı ile başlar ve peygamberler ta-
rihi, peygamberimizin ve hulefa-i raşidinin hayatı gibi konularla devam
ederek Endülüs'üıı fethine kadarki olayları anlatır. 0, Endülüs'te bulunan
zenginlikler, değerli madeni er ve oraya egemen olan krallar ve emirlerle
orayı fethetmek için savaşanların hayat hikayelerini anlatarak dünya tari-
hini Endülüs tarihi için bir giriş yapmıştır. İbn Habib, eserinde Endü-
IÜs'ün fethi, Tarık b. Ziyad ve Musa b. Nusayr'ın bu fetihteki, rolü gibi
~onulardan bahsetmesinin yanı sıra Emeyiler dönemindeki bazı vali ve
yöneticilerden de özetle bahseder. Fakat Ibn Hiıbib'in sunduğu bu, bilgi-
ler, efsanelerle iç içedir ve binbir gece masallarından bir hikaye göriinü-
mündedir. 'Mesela o, Tarık'ın gördüğü bir rüyayı, cinlerin yaptıkları ve
savundukları bir kaleyi müslümanların kuşatmasını uzun uzun anlatır. To-
ledo sarayındaki hazinelerden ve Süleyman'ın sofrasından söz ederken de
konuyu gereksiz yere uzatan İbn Habib, eserine dahil ettiği d(ğer bir çok
efsaneyi de "tarihtir" diyerek abartılı bir şekilde anlatır.

İbn Habib, bu haber ,ye rivayetlerin çoğunu Leys b. Sa' d (Ö. İ75/
791), Abdullah b. Vehb (O. 197/812). gibi Mısırlı hocalarından aktarır.
İbri Habib bu rivayetleri doğrular ve bu ravilere ilave olarak isimlerini
saydığı diğerlerini de katarak şöyle der: "Mısırlı hocalardan bazıları dedi
ki; İbn Nusayr nehre ulaştı. ..6" Bu rivayet, İbn Habib'in rivayetlerinin ço-
ğunun, Musa b. Nusayr ile beraber fethe katılan bazı kişiler ve duydukları
fetih olaylarını Endülüslü öğrencilerine anlatan, Mısırlı muhaddisler yo-
luyla geldiğini açıkça göstermektedir. Bu hocalar, Endülüs'ün acayiplik-
ler ve karanlıklar denizinde bulunan bir ülke olduğunu, orada cinlerin
oturduğunu, bu cinlerin büyülü kaleler ve putlar yaptıklarını, Süley-
man'ın şişeye ~apsettiği şeytanların orada yaşadığını dile getirmekteydi-
ler. Bu yüzden Ibn Habib'in kitabı bu çeşit rivayetlerle doludur'.

Eserin 10. bölümü ile ilgili kapsamlı bir inceleme yapan ve bu bölü-
,mi.inEndülüs'le ilgili kısmını y'ayınlayan Dr. Mahmud Ali Mekkl, bu nüs-

4. Abdulmelik b. Habib ve kitabı hakkında ge'niş bilgi için bkz. İbnul-Faradi, Ebul-
Velid Abdullah b. Muhammed b. Yusuf el-Ezdi, Tarlhu Ulem4'I'I-Endelüs, Kahire
1966,269-272; el-Humeydi, Muhammed b. Ebi Nasr, Cezvetü'I.Muktebes, Kahire
1966,282-284, İbn İzad, Ebul-Abbas Ahmed b. Muhammed, el-Beyanü'I.Muğrlb,
neşr. G.S. Colin ve Levi Proveneal, Leiden 1948, II, i ıo-ı, Karl Brockelman, Tari.
hu'I.Edebl'I.Arabi, (Ar. tre. Abdulhalim en-Neeear), Kahire 1969, III, ~6.
Pons Boigues, (Los historiadores Y Geografos Arabigo Espai\oles), Amsterdam
1972, Reprint of Madrit edition, 1898,29-38. ,

5.' Bkz. Abdulmelik b. Habib es-Sülemi, İstiftahu'l-Endelüs, neşr. Mahmud Ali Mekki,
Meeelletu Ma' hedi 'd- Dirasati' 1-İslamiyye fi Madrid, sayı 5, 1957, 221-243 özellikle
229,230,231,225,226,229,230,231. Ve krş. Angel Gonzales Palencia, Tarihu'l-
Fikri'l-Endelüsi, (Ar. tre. Hüseyin Munis) Kahire 1955, 195.

6. İbn Habib, 230.
7. a.g.e., 229 ve krş. Palcneia, a.g.e., 196.
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hanın İbn Habib'in asıl kitabının küçük bir özetinden başka bir şey olma-
dığı ve İbn Habib'in bazı öğrencileri tarafından oluşturulduğu görüşünde-
dit . Bunun delili ise, kitapta :~eçen müslüman Endülüs emirleri zinciri-
nin, emirliği 274/888 yılında sona eren halife Abdullah b. Muhammed ile
son bulmasıdır. Ancak İbn Habib, bu tarihten yaklaşık 35 yıl önce ölmüş-
tür. Tercihe- şayan görüşe göre; bizzat rbn Habib'in talebelerinden biri
olan İbn Ebi'r-Rika, kitabı şindiki haline sokmuş, tamamlamış ve bazı
eklemeler yapmıştır. çünkü o, hocası olan İbn Habib'den işittiklerini
kaydetmiştir9•

Buna göre, Endülüs hakkındaki tarih yazıcılığı hareketi, Mısırlıların
çabalarına dayalı olup daha önce hadi~;,;iler tarafından kullanılan isnat
metodunu izlemiştir. Bu doğaldır, çünkü bu bilginlerin çoğu tarihçi değil,
hadisçidir. Tarihe önem vermeleri ise, ümmet ile ilgili tecrübelerinin ge-
lişmesi ve tarihi haberlerle feti.h' olaylarının insanlar arasında yayılması-
nın bir sonucudur. Abdulmelik b, Habib'in kendisi de hadisçi olup İmam
Malik'in ~uvatta'sının en iyi :ierhi sayılan cl-Vadihat'ı yazmıştırlO. Do-
layısıyla Ibn Habib'in tarih konusundaki bu eseri, kusur ve eksikliklerle
dolu olmasına, hurafe ve ef:nnelere a.€;ırlık vermesine rağmen Endü-
lüs'teki tarih yazıcılığında ilk Arap girişimidir.

Mearik b. Mervan

.Endülüs'teki tarih yazıcIJı,~ında diğer öncü girişimlerden biri de dö-
nemi 3J9. yüzyıla tekabül edc:rıMusa b, Nusayr'ın torunlarından Mearik
b. Mervan b. Abdulmelik b. Mervan b. Musa b. Nusayr'in çalışmasıdır.
Humeydill, Mearik'in Endülüs tarihi konusunda bir kitap yazdığını belirt-
mektedir. Endülüs'ün fethi kOJlusunda Musa b. Nusayr'ın rolünü ve bu
esnada başından geçen olayları ele alan kitap, halen kayıptır. Or. Mah-
mud Ali Mekki1ı, İbn Kuteybı~ ed-Dineveri'ye nisbet edilen el-İmam e
ve's-Siyase adlı eserde, Musa b. Nusayr'.lIl hayati etrafında dönen uzun
bir kısmın, Musa b. Nusayr'ın torunu ~/1earik b. Mervan'ın kitabından
alındığı görüşündedir. Muhtemelen el-J:mame ve's-Siyase'nin yazarı,
eserinde Mearik b. Mervan'ın kitabıyla birlikte başka kaynaklardan da
yararlanmıştır. Her halükarda kitabın bu kısrnma Musa b. Nusayr'ın rolü-
nü öne çıkarmayı ve ona efsant:vı bir kahramanlık sıfatı vermeyi hedefle-
yen efsaneler ve uydurma rivayetler de eklenmiştir'3.

8. MA. Mekki, (Egipto Y Los Oıi~enes de la hıstoriografia Arabe-Espafiola), Revista
del Lustituto de Estudios tslamıcos, Madrid i957 V, 197-200. .

90 Palencia, a.g.eo 195.
ıo. İbnu'l-Faradi, 27. el-Humeydi. 283.
11. el-Humeydi,338.
ıı. Mekki, a.g.eo, 210
13. Bkz. tbn Kuteybe, eı-tmame ve'scSiyase. (Endülüs Bölümü) (Thk. Taha Muham-

med ez-Zeyni, Kahire, 1160-7.
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Abdullah b. Hukeym

Doğudan etkilenmiş ve üzerindeki efsanevi havanın aşınlığıyla bili-
nen tarih yazıcılığındaki bu girişimler, 2.zellikle Endülüs'teki hayatın ger-
çeklerine dayalı özel konular üzerinde yoğunlaşmaya ve yeniliğe önem
vermeye başlayan tarihçilerin dönemi olan 4JlO. yüzyıla gelindiğinde
sona erer.

Bu tarihçilerden biri ..Hukeym lakaplı Ebu Muhammed Abdullah b:
Ubeydullahel-Ezdi'dir (O. 341/952). Hukeym, dil bilen, rivayetleri ez-
berleyen ve şiir söyleyen biridirl4• Ensab hakkında, Ensabu'd-Dahilin
i1e'I-Endelüs mine'I-Arab ve Gayrihim adında bir kitap yazarak bunu
330/941'de Emevi halifesi Abdurrahman b. Muhammed en-Nasır li-
DiniIlah'a ithaf etmiştir. Hukeym, bu kitabında Endülüs'teki halifeleri,
onların soyundan gelenleri, Kureyş'i, onların azatlı kölelerini, yöneticileri
ve diğer görevlileri, Kureyş dışında doğudan Endülüs'e giren ünlü Arap
ve Berber kabilelerini anlatmıştıris.,

Araştırmacılardan az bir kısmı dışındakilerin bu tarihçiden bahset-
memelerinin sebebi, belki de, onun bu kitabının da kaybolan Endülüs ki-
tapları arasında yer almış olmasıdır. Ondan geriye kalan ve sonraki nesil
tarihçilerden bazılarının, bu cümleden olarak Muhammed b. Muhammed
b. Abdulmelik el-Ensari'nin ez-Zeyl ve't-Tekmile ii Kitabeyy-el Mevsıl
ve's-SilaI6 kitabında olduğu gibi naklettiği parçalar, Endülüs'te meşhur
Arap ailelerinden bazılarının yerleşmesi noktasında verdiği bilgiler bakı-
mından zengindir. Endülüs'te ensab yazarlığı, Arap ve Berber kabilelerin-
den çoğunun bu ülkeye girmesi, kaynaşması ve soylarım kaybetmeleri ih-
timali sebebiyle. zorunlu bir ihtiyaç olarak görülmektedir. Endülüs
emirleri ve halifelerinin bu eserleri, soy kütüklerini belirleme ve belgele-
meye yaradıkIarı için destekledikleri Hukeym'in kitabını en-Nasır
Lidinillah'a ithaf etmesinden açıkça anlaşılmaktadır. Yine halife Hakem
el Mustansır Billah da (350-366/961-976) tarih ilminin bu önemli alanın-
da yazdığı eserlerle ünlüdür'7•

Muhammed b. Haris el-Huşeni, '

Biyografi ve tabakat ile ilgilenen tarihçilerin en meşhuru Muham-
med b. Hans el-Huşenl'dir. 0, Kuzey Afrika'da Kayrevan'da doğmuş ise

14. İbnul-Ebbar, Ebu Abdullah Muhammed b. Abdullah el.Kudai, et.Tekmile li-
Kitabis-Sıla, (nşr. İzzet el-Atlar, Kahire, 1955- i956,.11,783.

15. Muhammed b. Muhammed b. Abdulmelik el-Ensari, ez-Zeyl vet-Tekmile li Kitabey
el-Mevsi! ves-Sıla, Thk. Muhammed b. Şerife, Beyrut, Tsz. 213,6. kitap Thk. İhsan
Abbas, Beyrut 1973,208.

16. Örnek olarak bkz. ez-Zeyl vet-Tekmi1e ı. kitap, ı. kısım 213,5. kitap ı. kısım, Thk.
İhsan Abbas, Beyrut 1965,250,5. kitap 2. kısım, 574, 654, 6. kitap 208.

17. Ali b. Ahmed b. Hazm, Hakem el-Mustansır'dan ensabla ilgili boica aktarırnda bu-
lunur. Bkz. Cemhereti Ensabi'I-Arab, Thk. Abdusselam Muhammed Harun, Kahire
1962,88,310,399,408,424.

/
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de, henüz 12 yaşındayken Enelülüs'e gÖlr etmiş ve Kurtuba şehrine yerle-
şerek Muhammed b. Abdulmelik b. Eyınen, Kasım b. Esbağ, Ahmed b.
Ubade, Muhammed b. Yahya b. Lübfibe gibi büyük alimlerden ders al-
mıştır. Huşeni'nin pek çok ilgi alanı arasında en önemlisi hadis, fıkıh ve
dil idi. O, halife Hakem el-MIJstansır Billah'ın teşvikine mazhar olmuş ve
onun için pek çok kitap yaznııştır'8. Hı:,meydiI9, onun Abbaru'l Kudat
bi'I-Endelüs/Ahbaru'l Fukalı31 ve'I-Muhaddisin ile bunların dışınqa
başka kitaplar yazdığına işaret eder. Onun ilk kitabı bir kez 1914 yılında
Madrid'de İspanyolca tercümesiyle beraber Julian Ribera tarafından His-
toria de los Jueces de Cordoba adıyla, bir kez de 1966 yılında Dam'l
Mısriyye li't-Te'lif ve't-Terceıne tarafından Kudatul Kurtuba adıyla ya-
yınlandı.

el-Huşeni bu kitapta, o dönem Kurtuba'sındaki sosyal hayatın bazı
yönlerinin gerçekçi bir görüntüsünü sunmaya özen göstermiştir. Malze-
mesinde esas olarak dayandıj~ı çeşitli kaynaklar arasında, yöneticiler ve
kadılar arasındaki yazışmalar. ',Jazı nüfuzlu ailelerin elinde ve Emevi sara~
yında korunan belgeler bulunmaktadır. Yazar, muhtemelen isim ve başlı-
ğı bilinmeyen bazı kitaplara ve o dönemde insanlar arasında dolaşan yay-
gın rivayetıere de dayanmıştır. el-Huşeni pek çok kez .kitabının
kaynaklanna işaret etmesine rağmen bu işaretler müphemdir. O, bu kay-
naklann orijinalini incelemeye yetecek açık ifadeler kullanmamıştır.
Buna örnek olarak onun şu sö:~leri verikbilir: "Bana ilim ehlinden bazısı
dedi ki ..." "İlim ehlinden açıkça işittim ki ..." "Raviler bana şöyle dedi. ..",
"Bazı hikayelerde gördüm ki..." ve "Bana, ilim ehlinden kendisine en çok
güvendiğim biri şunu haber verdi...20".

el-Huşeni'nin ikinci kitabı aslında Humeydi'nin Ahbaru'I-Fukaha
ve'I-Muhaddisin ismiyle belirttiği Tabakatu'I.Mlihaddisin bi'l-
EndeHis isimli kitaptır. Eser Rabat'taki kraliyet kütüphanesinde 6916 nu-
marada kayıtlı olup, 128 vara<tan oluşur ve Endülüslü ünlü hadisçilere
ayrılmıştır. Kitap, çeşitli hadis(:ilerin ve alimlerin hayatına ayrılmış olma-
sına rağmen, o sırada Endülü~i'e hakim olan hayatın bilinmesine yardımcı
olacak nitelikteki kıymetli tarlııi ve sosyal konuları da içermektedir. Yine
söz konusu eser Müslümanların Endülüs 'e ilk yerleşmelerine ilişkin ger-
çekten faydalı bilgiler içermeUe birlikte araştırmacıların çoğunluğu, bu
yazmayı görme ve ~aydalanma imkanı bulamamıştır'.

18. İbnu'l Farad'i, 112-113, el-Humt:yd'i. 53.
19. el-Humeyd'i,53.
20. Mesela Bkz.el-Huşen'i, Kudatıı Kurtuba, Kahirc 19668, 14,15,22,37,82,89,100.
21. Bkz. Abdulvahid Zennun Taha, el-Fcth ve'l.istikrari'I-Arab rı Şimali lfrikiyye ve'l-

Endelüs, Ba~dat-Milanö, 1982, :14.

i
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Bazı modern araştırmacılarl2, el-Huşeni'nin Endülüslü tarihçilerden
ayn görülmesi gerektiğine inanırlar. Çünkü o aslında Kuzey Afrika'dan
gelme bir Kayrevanlıdır. Endülüs'e Hakem el-Mustansır Billah'dönemin-
de gelmiştir. Belirttiğimiz gibi Huşeni'nin kültür ve düşünce tarzı Endü-
lüs asıllı hadisçiler ve hocalan gözetiminde Endülüs'te şekillendiğinden,
fıkir ve kültürde o bir Endülüslü sayılır. Aslında onun kültürel alanda or-
taya koyduklan, yaşadığı yeni çevredeki fıkri, kültürel ve sosyal hayatın
yansımasından başka bir şey değildir. Zaten Huşenı, Endülüs' e gittikten
sonra oradan başka vatan tanımamış, ömrünü orada geçirmiş ve 361/971
yılında Endülüs'te öldüğünde, oranın toprağına defnedilmiştir.

İbnü 'I.Kôtiyye

Bu dönemde Endülüs tarihi konusunda yazan başka bir alim, İbn 'ül-
~Otiyye olarak bilinen v~ 367/977 yılında ölen Ebu Bekir Muhammed b.
ümer b. Abdülaziz'dir. Ibnü'l KOtiyye, kral !\'itiza'nın torunu Sara el-
KOtiyye'ye nispet edilir. Kurtuba'da doğan, Işbiliye'de öğrenim gören
İbnü'l KOtiyye, dil ve nahiv konusunda yü~yılımn en büyük alimlerinden
biriydi. Endülüs olaylanm ezberlemiş olan Ibnu'I-KOtiyye, Endülüs emir-
lerinin yaşam hikayeleri, fakihlerin ve şairlerin durumlarıyla alakalı riva-
yetlerle de ilgileniyor ve bunları ezberden yazdırıyordu23. Bize ulaşan en
önemli eseri Tarihu'I-Iftitahi'l Endülüs'te Endülüs'ün fethinden Abdul-
lah b. Muhammed'in emirliğinin sona ermesine (299/912) kadarki Endü-
lüs tarihini anlatmaktadır; Araştırmacılann çoğunun tercih ettiği görüşe
göre İbnu'I-KOtiyye bu kitabı kendisi yazmamış, ancak muhtemelen eser,
.tarihe ilgi duyan, onun derslerine katılıp ondan işittiklerini yazanlar tara-
fından 0luşturulmuştur4• Eser, müellifın eğilim ve isteklerinin açıkça
yansıdığı kısa olaylar derlemesi olup birbirinden kopuk haberleri ihtiva
eder. Belirttiğimiz gibi eserde rivayetler, İbnu'I-KOtiyye'deI! değil, dinle-
yenlerden birinin ağzındandır. Kitabın aşağıda verilen ilk cümleleri bunu
ortaya koymaktadır.

"Ebu Bekir Muhammed b. Ömer b. Abdulaziz bize haber verdi ve
dedi ki"25. .

Yazar, Arapların Endülüs'e girmesinden önce orada hakim olan Vi-
zigot hanedanına mensup olması dolayısıyla eserde Gotlarla ilgili birçok
olaya, özellikle de Witiza oğlu Artobas ile onun Sumeyl b. Hatim el-
Kilabı ve Abdurrahman ed-Oahil26 gibi ileri gelen Arap şahsiyetleri ile
ilişkileri hakkında pek çok bilgiye yer vermiştir. Endülüs milliyetçiliğine

22. MustafaŞek'a, Menahici't-Te'lif inde Ulemai'I-Arab, Beyrut 1974,615-616.
23. İbnu'l- Faradi, 76. .
24. Pons Boigues, a.g.e., 83~84,Palencia, Tari~u'I-Fikri'I-Endelüsi, 203. .
25. İbnu'l-Kutiyye, Tarihu Iftitahi'I-Endelüs, Ispanyolca tercümesiyle birlikte neşreden

Julian Ribera, Madrid 1926,2.
26. a.g.e., 36-40.
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dair motifler içermesiyle kendini gösteren bu rivayetler, bu asırda Endü-
lüs'te yaşayan milletlerin fazlalığı sebebiyle büyük bir öneme sahiptir.
Eserin bu yönü geri kalan Endülüs tarihçileri tarafından ihmal edilmiştir.
Yine dikkat çekici bir nokta da İbnu'l-Kiltiyye'nin eserinde Yahudi ve
Hıristiyanların durumlarının tamamen 'ihmal edilmiş olmasıdır. Eğer o,
böyle yapmasaydı tarihini yazdığı Endülüs toplumunun tam bir anlatımını
verebilirdF7.

Tarihu İftitahi'l-Endeıus isimli eserin İbnu'l-Kutiyye'den işitilerek
yazıldığı ve onun eseri olmadığı artık ortaya çıkmıştır. Bu durum, bazıla-
rını İbnu'I-Kı1tiyye'yi ülkelerinin tarihini yazan ilk Endüli,is tarihçileri
topluluğundan saymamaya itlliiştir8• Bu tavır doğru gibi görünse de, işiti-
lerek yazılmış olması kitabın <onularının önemini ortadan kaldırmamak-
tadır . Eserde ele alınan kon ular, aslında onun kendi düşüncesi olup
İbnu'l-Faradi'nin de belirttiği gibi29 bunları öğrencilerine irticalen yazdır-
mıştır. Bu sebeple, Endülüs taı-ih yazıcılığındaki ilk önemli girişim olma-
sı bakımından bu kitaba güvl~t1mekgerekir. Endülüs toplumunun doğası
ve oluşumuyla ilgili özelliklere yer vermesi, yazarın bu topluma mensup
olması ve fetihten 3/9. yüzyılın sonuna kadar ülkesinde meydana gelen
olayların gerçekçi bir portres~ni sunmaya çalışması gibi sebepler, eseri
ayrıcalıklı bir konuma yükseltniştir. Endülüslülerin 4/10. yüzyıldan önce
ülkelerinin tarih ve edebiyatlannın yazımlııa giriştiklerini reddetme görü-
şüne bağlı kalan Dr. Mustafa t:Ş_Şek'a30, tartışmasız ilk Endülüs kitabının
Ibnü'l-Faradi diye bilinen Ebu'I ..Velid Abdullah b. Muhammed b. Yusuf
el-Ezdi (ö. 403/1012)'nin yazdığı Tarihu U1emai'I-Endelüs isimli eser
olduğu kanaatindedir. Her ne kadar bu eserlerin bazılarının eksiklik,
kayıp, efsanevi rivayetlere fazla yer verme, olay ve rivayetlerle dolu bu
geniş tarihin sadece bir yönün) vurgulama gibi bir takım eksiklikleri bu-
lunsa da, daha önce işaret edLen ilk öncü girişimler ve özellikle Abdul-
melik b. Habib, Mearik b. Muvan, Abd~llah b. Hukeym ile şu veya bu
şekilde Endülüs tarihini yazm~ya çalışan ıbn Kutiyye'nin eserleri dikkat~
alındığında bu görüşe kesin göıü ile bakılamaz ...•

Razi Ailesinin Rolü

Endülüs'te tarih ilminin temelinin atılması konusunda ilk ciddi giri-
şimler 4JlO. yy'da hem bir tcırihçi, hem de bir coğrafyacı olan Ahmed b.
Muhammed b. Musa er-Razi' rıin eliyle gerçekleşmiştir. er-Razi, her ne
kadar doğu asıllı olsa da El1dül~s'te doğup büyümüş, eğitim görmüş,
orada yaşamış ve vefat etmiştir. Omrünü oranın tarihini yazmak ve coğ-
rafyasını anlatmakla geçiren Musa er-Razı, Endülüs'ün tartışmasız ilk ta-
rihçisi ve coğrafyacısıdır.

27. Pa1encia, a.g.e., 204.
28. Şek'a, a.g.e., 616-617. .
29. Thnu'I-Faradi, Tarihu Ulcmai'I-Endelüs,2. kısım, 76.
30. Şek'a,a.g.e.,619.
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Muhammed b. Musa er-Razi •,
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Ahme(in babası Muhammed b. Musa b. Beşir b. Cenad b. Lukayd
el-Kinani er-Razi, Rey halkından, doğulu gezgin bir tüccardı. Razi ismi
de bu şehirden gelmektedir. 250/864 senesinde Muhammed er-Razı, bera-
berinde Emir Muhammed b. Abdurrahman'ın (238-273/852-886) ilgisini
çeken muhtelif ticari eşya olduğu halde Endü1üs'e geldi. Emir kendisini
ödüllendirdi ve özellikle kendisine Afrika Emiri İbrahim b. Ahmed b.
Muhammed b. Ağleb (261-290/875-903)'den bir mektup getirmesinden
sonra onu yakınları arasına kattı. Bundan sonra Emevı emiri onu, Endü-
lüs'le Ku~ey Afrika'daki Ağlebi devletiarasındaki ilişkileri sağlamlaştır-
mak için ıbn Ağleb nezdinde elçilikle görevlendirdi. Geçen zaman içeri-
sinde Muhammed er-Razi'nin Emir Muhammed b. Abdurrahman'ın
yanındaki konumu sağlanilaştı. Endülüs'e ikinci kez, 271/884 senesinde
girdiğinde, Emir'e doğudan satın aldığı bir cariye hediye etti. Söz konusu
cariye, okuma-yazmayı, Arap dili ve edebiyatını çok iyi bilmesinin yanı
sıra, cahiliye, muhadram ve Endü1üs şiir divanlannı da ezberlemişti. Emir
Muhammed, belki de doğulu bir casus olmasından korkarak, şiir yazan ve
ustaca şarkı söyleyen bu cariyeyi kabulde tereddüt gösterdi. Bu
durum, Muhammed er-Razı'yi Endülüs'ten çıkıp gitmek için izin iste-
meye sürükledi ve Emir Muhammed'in son günlerinde Endülüs'ten
aynldı.

Muhammed er-Razi, Mağrib taraflannda özellikle Sicilmase,bölge-
sinde dolaştı. 'oradaevlendi ve 273/886 senesinde Emir Muhammed
ölene kadar ticaret için civar bölgeleri dolaştı. Emir el-Münzir'in daveti
üzerine üçüncü kez Endülüs'e giren Muhammed, kendisi hakkında iyi ka-
naate sahip olan yeni emirin yanında yüksek bir konum elde edip onun
yakını ve müşaviri oldu. Münzir, 27'5/889 yılında ansızın ölünce, doğuya
dönmek üzere Kurtuba'dan aynlan Muhammed er-Razi tlbire şehri yo-
lunda hastalandı ve 277/890 yılında orada öldü. Baba'sı öldüğü sırada
henüz üç aşını doldurmamış olan oğlu Ahmed, ailesi tarafından Endü-
lüs'e yerleştirildi. Orada büyüyen ve ilim tahsil eden Ahmed, daha sonra
edebiyata ve tarihi olaylan araştırmaya meylettP'.

Ahmed er-Razi'den ve onun tarih yazıcılığındaki rolünden bahset-
meden önce önemli bir meseleyi, babası Muhammed'in edebiyat ve tarih
.ilmindeki konumunu tartışmak yerinde ôlacaktır. O sadece tacir, gezgin
veya emirlerin' danışmanı mıydı? Yoksa onun başka meziyetleri var
mıydı? Onun tarih konusunda eserleri var mıdır? Levi-I?rovençal ve Gar-

31. İbnul-Ebblir, et-Tekmile, 11/670,' Ahmed b. Muhammed el-Makkari, Neflıu't-TIb
min Gusnİ'I-Endelüs er-Ratih, Thk. İhsan Abbas Beyrot, 1968 III, 11 (İbn Hay-
yan'ın Rivayetiyle) yine bkz. EI-Humeydi, 104, Ebu Abdullah, Şihabuddin Yakut
el-Hamevi, Mucemü'I-Udeba, Beyrot, Tsz. LV, 235-236. Pons Boigues, a.g.e., 45.
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cia Gomez32 gibibazı araştnr:acılar, torunu İsa ~r-Razrnin yukarda zik-
redilen tarihçilikalanında ht rhangi bir başarısını göstermeyen rivayeti se-
bebiyle Muhammed er-Razı " İn tarih yazıcılığında herhangi bir rolü ol-
madığına inanmaktadır. Ancak bu rivayeti istisna edersek Muhammed er-
Razi'nintarih konusunda Kit:ıbu'r-Rayat isimli bir eser yazdıgını göste-
ren başka işaret!er vardır. 4~'J : ) 07~ yılında hayatta olan Endülüslü yazar
Muhammed b. Isa b. Müze;';iı~n, Işbiliye kütüphanelerinin birinde Kita-
bu'r-Rayat isimli Muhammd b, Musa cr-Razj'ye ait bir kitap bulunduğu-
nu zikretmiştir. Adını bayraktırdan alan bu kitapta, Endülüs'te savaşan
kabileler ve gölgesinde savailı darı bayraklar konusundaki ayrıntılı bilgi-
lere ilave olarak, Musa b. Nu<ıyr'ın Endülüs'c girişi ve Endülüs'ün fethi,
kendisine eşlik eden Arap kati [eleriyle beraber orayı fethetme planlarıyla
ilgili önemli bilgiler bulunm H tadır. Aynı şekilde bu eserde Musa b. Nu-
sayr'ın Endülüs topraklarını s,H-aşçllar arasında paylaştırması,ganimetin
1I5'inin belirlenmesi ve cizy~ ,jdemeyi kabul edip dinleri üzere kalmayı
tercih eden yerlilerle ilgili Ur' g u.laması konusunda önemli bilgiler de bu-
lunmaktadır. .

İşin üzücü yam, bu değ,~;'ıi çalışmanın halen kayıp kitaplar arasında
yer almasıdır. Ancak işin iyi tı:ıfı; Muhammed b. Müzeyyen'İn naklet-
tiği, ondan da Faslı yazar Iı'uhammed b. Abdulvahhab el-Gassani'nin
ı103/169133 yılındaki İspan;'« gezisiyle ilgili rivayetinde aktarılan bazı
parçaların elimizde bulunmasıdır. ıbn Müzcyyen'in rivayetinin bir kıs-'
mını, Don Juaqin De Gonzak:;'in 1889'da31 Cezayir'de neşrettiği müellifi
meçhul Fetbu'l-Endelüs isiaıJi kitapta V~ yıne 192635 senesinde M~d-
rid'te Julian Ribiera tarafınd,1Il ncşredilen Ibnu 'l-Kutiyye'nin Tarİbu If.
titahi'l-Endel.üs'ü içerisindt ~:ayınlana!l değerli bir risalede bulmamız
mümkündür. ıbn Müzeyyen'irı eserini ıbn Şcbbat diye bilinen Muham-
med b. Ali b. M~hammed el..1jzri36 (68111282) gibi başka tarihçiler de
esas <;!lmışlardır.ıbn Müzeyyen'in kitabını bulduğumuzda onun önemli
bir kaynağını oluşturan Kitıbu'r-Rayat'ın geri kalan metinlerini daha
büyük oranda tanımamız mümkün olabilecektir. .

Görüldüğü, kadarıyla İbı:~\1üzeyyen, zikrettiği Kitabu"r.Rayat'a
Arap kabilelerinin Endülüs'td:i dağılimı ve yerleşmesi konusunu araştır-

32. Levi Provencal, Sur I'installat uı ,:\es Razi en E"pagne Arabica, II, 1955, s 228-230.
Yine bkz. Hayyan b. Halef ;tıı. Hayyan, el-l\luktebes min Enbai Ehlil-Endelüs,
Thk. Mahmud Ali Mekki, Beyrııı ı973, 266-269.

33. Sanchez-Albornoz, (Precision,~~ ,;ubre Faıh al-Anda:us) Revista del Instiıuto de Es-
tudios İslamicos IX, Madrid, 19~;i-62, s. ı8-20,

34. Bkz. EI-Gassani, Rıh1etü'I-Venli Ihıikaki'I-Esir, yazma, Madrid Milli Kütüphane
no: 5304,99-102, nşr. Ferid d-Ustani, Tatvan 1951. ıbn Müzeyyen hakkında bkz.
İbnu'l- Ebbar, el-Hulletü's-Si) e:<ı.Thk. H. Y1uııis K;;.hire 1963, I, 88; Palencia a.g.e.
ı12; Franz Rosental, İ1mu't-1a'ih inde'l Muslimin (Arapça Terc. Salih Ahmed el-
Ali; Bağdad, 1963) 224. Pons I;"igues, a.g.e., 45-47, Sanchez-Alboinoz, a.g.e., 18-
20.

35. Bkz. 13.
36. ~ercihe şayan görüş bu risalen ı:, el- Gassani'nin yukarıda geçen kitabının bir parça-

sı olduğudur. Bkz. Ibnu'I-Kuti:/~I,,:'nin kitabının Madrid baskısı 197-200,191-204.
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mada esas aldığı kitaplar arasında ilk sırayı venniştir. Doğal olarak
Ahmed er-Razi başta olmak üzere konuya ilgi duyan sonraki tarihçilerin,
kitaplarında belirtmeseler de, Kitabu'r-Rayat'tan faydalanıp nakilde bu-
lundukları kabul edilen bir husustur.

Ahmed er-Razi

274 senesi Zilhiccenin on ikinci günü M. 88837senesi yinni altı ni-
sanda doğan Ahmed b. Muhammed b. Musa er-Razi'nin, ilk gençlik yıl1a-
nve hayatı hakkında çok fazla bilgiye sahip değiliz. Fakat oğlu ısa'nın ri-
yayetlerinden öğrendiğimiz kadarıyla babasının vefatından üç sene önce
Ilbire şehrinde doğmuştur. Küçük yaştan itibaren ilim öğrenen ve edebi-
yata ilgi duyan Ahmed er-Razi'de zamanla tarihi olaylara ilgi ve bunları
inceleyip araştırma eğilimi güçl.~ndP8. O, bu konuda Kasım b. Esbağ (Ö.
340/951) ve Ahmed b. Halid39(0.322/933) gibi yüksek düzeydeki Kurtu-
balı muhaddis hocalardan ders almıştır. Dini ve bilimsel bir çok alanda
sayısız eseriyle meşhur olan Kasım b. Esbağ'ın Ahmed er-Razi üzerinde-
ki etkisi büyüktürw. Biz burada özellikle onun ensab ilmine dair çalışma-
larından bahsedeceğiz. İbn Hazm41, İbn Esbağ'ın ensab konusunda bir
kitap yazdığı nı söylemektedir. Şüphe yok ki Ahmed er-Razi de halen
kayıp olan bu eserden yararlandığı gibi babasının az önce bahsettiğimiz
er-Ra'yat isimli eserinden de faydalanmıştır. Er-Razi'nin ensab konusun-
daki kayıp kitabı el-Istiab fi-Ensabi Meşahiri Ehli'l-Endelüs'ün içeri-
sindeki konuların zenginliği bunu göstennektedir. Birçok tarihçi ve bi-
yografi yazarı, geriye bıraktığı eserlerde (ibn el-Faradi, Tarihu U1emai'l-
Endelüs; ibn Hayyan, el-M~ktebes; İbnu'l-Ebbar, et-Tekmile li Kita-
bi's- Sıla; ibnü 'l-Hatib, et-Ihata ii Ahbari Gırnata gibi) bu bilgileri
bize kadar ulaştırmıştıtı.

Kasım b. ~sbağ'ın temayüz ettiği işlerden biri de tercümedir. Bazı
araştırmacılar, !bn Haldun'un Kitabu'l- Iber'inde43 yer alan iki metnin
varlığına dayanarak, Kasım'ın Kurtuba Hıristiyanlarının kadısı Velid b.
Hayzeran ile birlikte, Orasio'nun Mustansır44 dönemine ait Kitabu't-
Tarih isimli eserinin tercümesini yapanlardan. biri olduğu görüşündedir-
ler. Orasio, miladi 4-5. As~rlarda yaşamış bir ıspanyol tarihçidir. Latince

37. Bkz. Vasfu'İ-EndeIüs min Kitabı SIIatis-Samtı ve SlmetüI-Marat (nassı lbnuş-
Sebb,at) Thk~ Ahmed Muh~ar ~I-Abbadi, Madrid 1971,21,162.

38. fbnu I-faradı, ı. kısım, 40, Yakut, a.g.e. IV/236.
39. el-Muktehes, Thk. Mekki, 269, Yine bkz. Aynı ravi. Arabica II, 1955,230.
40. Ahmed b. Halid hakkında bkz. EI-Humeydi 121-122; ez-Zabbi, Bugyetü'l-

Mültemis, nşr. fransisko Kodera, Madrid 1885, 163-164; lbnuI-faradi, 31.
41. a.g.e. ı. kısım 364-367; eI-Humeydi 330-331; ez-Zabbi 433-434; Yakut el-Hamevi,

Mucemü'l Udeba Vi, 336-33il; Pons Boigues a.g.e., 60.
42. Rısaletün fi-fadli'I-Endülüs, (Makkari, Nefhut:Tib'de onu nakleder III. 156-186

bkz. 174. Yine Resailü İbn Hazm el-Endelüsi isimli eserin içerisinde, Thk. İhsan
Abbas Beyrot 1981,II/I84.

43. Bkz. Abdulvahid Zennun Taha, Dirasatün-fi- Tarihi'I-Endelüsi, Musul 1987,98.
44. EI-İher ve Divanu'I-MUbtede ve 'I-Haber, Beyrot 1956-1960, 11,169,402.
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kaleme aldığı eseri, Historiclli Adversııs Paganos, Bizans kralı Roma-
nos'un 337/948 tarihinde Emı~"j halifesi Abdurrahman en-Nasır Li DiniI-
lah'a gönderdikleri arasında iii. Qrasio'nun bu eserinin Arapça tercüme-
sinin New York'taki Colomt-h Universitesi'nde X89371 2H Numarada
bulunan tek nüshasından İbn Ha Idun ve İbn -Cülcül4S olaralç bilinen Süley-
man b. Hasan el-Endelüsı fay(blanmıştır.

Dr. Hüseyin Mu'nis'e gcirc Razı, tarihine coğrafi bir giriş yaparken
bu tercümeden istifade etmiş, (i dönemde Endiilüs'le diğer Islam ülkeleri
arasındaki ilişkiler ve geziler !(,ııucu Endülüs 'te bol miktarda bulunan do-
ğuyla ilgili konularailave olaJ'(~J;Orasi~'nun sunduğu basit bilgilerden de
faydalanmıştır. Razı, bütün bJulardan Iber Yanmadası'nın tam bir coğ-
rafyasını oluşturmuş ve bunu Orasio'nun yaptığı gibi Endülüs hakkmdaki
tarihine giriş yapmıştır. Coğraf)':ıyı tarihin önüne almak, yani olayları an-
latmadan önce alanı tanıtmak. :,onraki tüm Endülüs tarihçilerinin izlediği
bir modelolmuştur. Daha sonra. gereceğimiz gibi bu girişimden etkilene-
rek yeni çalışmalar sunanlar ay ~i zamanda hem coğrafyacı hem de tarihçi
sıfatını taşımaktadırlar.

Şimdi onun ülkesi Endüliı~ 'Lm tırihinin yazımındaki katkısının boyu-
tuna bakalım. Bu alanda yazaa: inn en tanınrruşı olan Ahmed er-Razi'nin
bu alandaki eserlerinin çoklu~ l , ',arih yazıcılığı ile meşgulolması ve En-
dülüs tarihi konusunda yazdığı !;2.yısızcilt eser dolayısıyla kendisi "tarih-
çi" olarak lakablandınlmıştır4' . İbn Hazm, Ahmed er-Razi'nin iki eserin-
den söz eder. Birincisi "AIlliHl.rUMulôki'I.Endelüs, diğeri "Sıfatu
Kurtuba"dır. Bu son eserinde Razı, şehrin mahallelerinden ve ileri ge-
lenlerin evlerinden 1?ahseder47 Yi.ne o, Endülüs 'teki Arapların ensabı 1,<.0-
nusunda, Kitabu'I-lstiab fi Ensabi Meşahiri Ehli'I-Endelüs başlıklı
büyük bir ansiklopedik eser ya;:ırıı~tır. Eser, beş büyük ciltten oluşmakta-
W8• Razı, aynı şekilde EndülJ, 'ün yolları, limanları, belli başlı şehirleri,
ordugahları, her beldenin ken.jiıı.:~has ve diğerl,~rinde bulunmayan özel-
likleri konusunda da bgyük bir eser yazmıştır. Kitap "Mesaliku'l Ende-
lüs ve Mürasiha ve Ummülı:ıtıu A'yam Mud.uniha ve Ecniidiha es-
Sitte49" başlığını taşımaktadıl'. tbnu'I-Ebbaı.5O, O'nun A'yanü'I-Mevali

i

45. Geniş bilgi iç.in bkz. İbn Cmc:i., Tahakatu']-Etibha vel-Hukema Thk. Fuad es-
Seyyid. Kahire 1955. (Muhakkil:'h .\.1ukaddiıncsi, Yine bkz. Hüseyin Munis, Tari-
hu'l Coğrafiyeti ve'l Coğrafiyy ır:j 'I-Endeliis, Madrid 1967,30-31;
G. Levi Deııa Vida, "Ta Iradm inııe Arabe d'La StOlie di Orosio, AI-Andalus, XIX,
1954, Fasc., 2., 257-260.

46. Bkz. İbn Cülcül, a.g.e., 2, II, I! :16.
47. H. Munis, a.g.e., 5~-55.
48. EI-Humeydi, 104, Ibnu'l-Farad 1. Kısım, 42, Nefhu't-Tib, (tbn Hayyan rivayeti)

lll, III, ve yine bkz. Palencia ,.g.e. J 97, Pons Boigues a.g.e., 62.
49. Resailuİbn Hazm el-Endelüsi, ıı 184, (Risaletün Fi Fadli'I-Endelüsi: Nefhu't-lib

III, 173); Yine bkz. EI-Humcy r 104; cz-Zabbi 104; Palencia, a.g.e. 197; Brockel-
man, a.g.e. III, 87; Provencal, f; Dıi.reti'I-Mearifi'].tslamiyye; Razi maddesi, Rozen-
tal, a.g.e. 210; Munis a.g.e. 57.

50. Resail-i İbn Hazm el-Endelüs. li, 184, (Ncfuu't-Tib m, 174) el-Humeydi, 104,
İbnu'l-Ebbar, el-Huııetü's-Siyı:ra I, 245, II, 366. Yine bkz. Daireti'I-Mearifi'l-
tslamiyye, Razi maddesi. .

ii i 'I i I'

'!' i ,

i!
i I', i



ENDüLÜS'TE ARAP TARİH .yAZıCıLlGININ DOÖUŞU 743

isimli Endülüs 'teki mevalinin meşhurlan hakkındaki bir başka kitabından
söz etmektedir.

Razi'nin eserleri üzerinde bu süratli inceleme, ilk bakışta bize onun
tarih yazıcılığı alanında yaptığının büyüklüğünü göstermekt~dir. O yaşa-
dığı asırdaki Endülüs tarih ve coğrafyasını öylesine kuşatmıştır ki ülkesi-
nin beldelerinden anlatılmadık belde, tarihinde de anlatılmadık olay bı-
rakmamıştır. Bizim için üzücü olan bu kitaplanndan tek bir tanesinin bile
tamamına sahip olmayışımızdır. Endülüs'te İslam-Arap yönetiminin çö-
küşünden sonraki kör taassubun estirdiği şiddet ve ülkenin başına gelen
olaylar sonucu Endülüs kitaplanmn birçoğu ile beraber bu kitaplann da
tümü yok olmuştur. Bu baskı ve şiddet politikası, Arapça yazmalann pek
çoğunun kasten yok edilmesiyle sonuçlanmıştır. 950/1499'da Gımata'da
Müslüman halktan bütün Arapça eserlerin toplanmasını emreden Kardi-
nal F. Jimenez de Cısneros, Mushaflar, hadis kitaplan, çeşitli ilmi ve
edebi eserler ile diğer kitaplann da içinde bulunduğu bu yazmalann bin~
lercesini şehir meydamna yığdırmıştır.

Ateş, Endülüs 'teki İslam-Arap düşüncesinin ürünü olan bu hazineleri
yaktt. Kimi tarihçiler bu eserlerin sayısını 80.000 Arapça yazma olarak
tahmin ederken, diğer bazılan mübalağa ederek bu sayıyı bir milyon beş
bin31 kitap olarak vermektedir.

Sonraki dönem tarihçilerinin eserlerinde onun metin v~ rivayetlerin-
den çokça alıntıda bulunmuş olmalan Razi'nin kitaplanmn büyük çoğun-
luğunun kaybından duyduğun:ıuz üzüntüyü bir ölçüde hafifletmektedir.
Bu tarihçiler, Müslümanların Iber Yanmadası'nda bulunduklan ilk yüz-
yıldan beri tarihleri ve medeniyet eserleri ile ilgili sayısız malumatı da
bizim için muhafaza etmişlerdir. Razi'nin yukanda büyük çoğunluğu zik- /
redilen kitaplan, Endülüs tarih ve coğrafyasını araştıran Arap yazarlann
birçoğu için ilk temel kaynaklan oluşturmuştur. Burada övgüye değer
olan husus, onun Ahbaru Mulfiki'l-Endelüs isimli eserinin, yazan meç-
hul Fethü'I-Endelüs32, Ahbar Mecmua33 ve Zikru Bilidi'I-EndelüsS4
isimli eserlerin tarihi konulannın birçoğunda. dayandıklan b.ir kaynak ol-
masıdır. Yine buna Razi'nin eserlerinin ıbn Hayyan, Ibnu'l-Ebbar,
İbnu'l-Esir, İbn İzari, Yakut el-Hamevi, İbnü'l-Hatib, Himyeri, MakkarisS
gibi tarihçi ve coğrafyacılann başlıca müracaat kaynağı olması da eklene-
bilir.

51.' İbn Hazm, a.g.e. 11,172-173 (Nefhu't-Tib III, 160-161), el-Humeydı 104, H. Munis,
a.g.e.57.

52. et-Tekmile li Kitabi's-Sıla 1/40, yine bkz. Brokelman, a.g.e., III, 87. Pons Boigues,
a.g.e., 63. •

53. Pascua1 de Gayangos, The History of The Mohammedan Dynasties in Spain, New
York, 1964, reprint of London edition, 1840-43, Vol, 1., VIII-IX, note 2.
Aynca bkz. Abdulvahid Zennun Taha, Hareketi'I-Mukavemeti'I-Arabiyyeti'l-
islamiyyeti fi'l-Endelüs Ba'de Sükuti Gırnata, Ba~dat 1988, 18.

54. ispanyolca'ya tercüme ve nşr; Don Juakin Di Gonzales, Cezayir, 1889.
55. ispanyolca'ya tercüme ve nşr; La Fonti el-Kıntara, Madrid 1867.
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Söz konusu yazarlann ba:~ı ~serlerindeki Razı'den iktibas edilen me-
tinlerin inceknmesinden, Razı'nin konulannın ve Endülüs tarihine hiz-
met için sunduğu bilgilerin önı~ıri açıkça ortaya çıkmaktadır. O, kendi ça-
ğına kadar olan Endülüs tarih.ııın büyük çoğunluğunu kapsayan geniş
konulan pek çok kaynaktan sağhmı~,tır. Onun rivayetlerinde yine doğulu
kaynaklara, özellikle Endülüs 'iili fethine katılan bazı Tabiilerin doğu ya
döndükten sonra yaydıklan haherlere dayandığını görmekteyiz. Bu haber-
ler arasında Endülüs'ün fethi :l~ qgili rivayetleı; ve Razı'nin bu konuda
en iyi kaynak olan MuhammeG h. Omer el-Vakidi'den (207/823) nakletti-
ği Musa b. Nusayr''ln fetihlerini !.ayabiliriz, ki o da bunlan Musa b. Ali b.
Rebah ve babası yoluyla almql1~'6. Ali b. Rebah ise Endülüs'e57 93/712
tarihindeki saldınlannda Musa :ı. Nusayr'a eşlik eden tabiilerden biridir.
Yine Razı'nin Abdulmelik b. Hı.bib'den naklettiği fetihten sonra Endülüs
topraklannınhilafetiri payını a~'ırmak üzere beşe bölünmesiyle ilgili bilgi-
ler'bu alandaki rivayetlerin en i)nı~mlilerindcn sayılmaktadır8

•

Bundan anlaşılan Endülüsk ilgili tarih yazımının bu aşamada doğu-
daki tarih yazımından kopuk i) lmadığı, üstelik arada alimlerin Endü-
lüs'ten doğuya ve tersine düzenl~dikleri yolculuklarla sağlamlaşan sıkı
bağların bulunduğudur9• 274/887'dc doğuya gide:rek Hicaz, Irak, Mısır ve
Afrika'daki alimlerle görüşüp, onlardan ilim alan, onların eserlerini tanı-
yan ve bunlann hepsini öğrenc b'ine ve Endülüs'teki diğer alimlere akta-
ran Razı'nin hocası Kasım b. rs1:ağ el-Beyanl'nin yolculuğu buna örnek-
tir. Endülüslüler, kendisinden i) kadar etkilendiler ki ülkenin dört bir
yanındaki alimlerin hedefi ve aillaı:ı haline geldi60

•

Fakat Razı, yine Endülüslükrden aldığı ve :takih Muhammed b. İsa
(Belki de o 314/927'de61 ölen fabh Muhammed b. Omer b ..Lübabe'nin
amcasıdır)'dan naklettiği Müsliiman [akihlerin, Kurtuba'nın en büyük ki-
lisesini ikiye bölüp bir bölümünı Müslümanlar İırin mescit yapmalan ve
diğerini de Hıristiyanlara ayınrı;;ıları6z ile ilgili haberde olduğu gibi, tü-
müyle Endülüs'e mahsus haberk]'!: de dayanır. Onun Endülüs tarihi ile il-
gili diğer rivayetlerinin büyük ';1) ~unluğuı ya kendisinin selefi ya da çağ-
daşı olan Endülüs kaynaklarındaa ve geçmiş olaylara vakıf hocalanndan

.alınmış veya kendisi onları bizz,L yaşamış olsa gerektir. Emir Abdıirrah-
man İbnü'I-Hakem63 dönemind~:,:i Kurtuba kadılarından bahsederken işa-

56. Tahkikli nşr: Lois Moline, Madr,d. 1983.
57. Sanchez-Albomoz, a.g.e., ıo-ı i
58. er-Razi, Ebn !zarfnin akıardığın i göre el-Beyani'I-Mıığrib, II, 6,13.
59. Nethu't-Tib 1,8,278. .
60. Bkz. Er- Risaletü'ş-Şerifiyye (İb III l-Kutiyye'nin ekinde 205)
61. Bu gezilerin .önemi ve tesirleri Ld.kında bkz. Cafer Hasan Sadık, er-Rehelatu"I-

İ)miyye'mine'I-Endelüs ile'l-MaşlH rı Asri'l ..Imaret, Risaletu Macester Küııiyeti'l-
Adab, Camiati'l-Musul 1985.

62. İbnu'l-faradi,365-366.
63. Muhammed b. Ömer b. Lübabe Iıı!>:kındageniş bilgi için bkz. Resailu İbni Hazm el-

Endelüsi ll, 187.
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ret ettiği Muhammed b. Haris el-Huşeni'n~!1 Kudatu Kurtuba ve Ahmed
b. Muhammed b. Abdulberr'in (Bu Ebu Omer b. Abdilberr'le karıştınl-
mamalı) el-Fukaha ve'l Kudatu bi Kurtuba ve'l Eodelüs'ü Razl'nin
dayandığı çağdaş kaynaklardandır. Razi, Emir Abdurr~hman dönemi
olaylarında kendilerine dayandığı hocalannda~ biri olan Işbiliyeli yazar
Esbağ'dan doğru sözlü, dili düzgün ve Beni Umeyye haberlerini ezbere
bilen biri olarakM bahseder. Razl'nin bizzat yaşadığı olaylarla ilgili haber-
lere en iyi örnek kendisiyle çağdaş olarak yaşadığı Abdurrahman en-
Nasır li-Oinillah (300-350/9 i2-961)6S dönemindeki olaylarla ilgili naklet-
tikleridir. Aynı şekilde bu büyük hUkümdarın dönemindeki vergilerle ilgi-
li Razl'nin yazan bilinmeyen Zikru Biladi'l-EodeIüs isimli eserden en-
Nasır'ın Endülüs'ün vergilerini Üçe böldüğUnü, 1/3'ini orduya, 1I3'ini
Beytti'l-Male 1/3'ini de Medinetü'z-Zehra'nın yapımma harcamak Uzere
ayırdığını ve o dönemde EndülUs 'te toplanan vergi miktarını 5 milyon
480 bin dina~ olarak belirtmesi de bu nakiller arasındadır. Hatırlatmak
gerekir ki Razi, bu kitabın meçhul müellifinin önemini ve bu alanındaki
geniş bilgisini göstermek amacıyla onu sahibu't-tarih olarak isimlendir-
mektediı.61.

Bilgilerinde çok titiz davranan Razi, naklettiği önemli olayların ta-
rihlerini gün, ay ve yılolarak verir. Burada örnek olarak onun Komutan
Tarık b. Ziyad'la Got kralı Roderik arasındaki savaşın gününU 92 yılı 28
Ramazan Pazar günü (711 yılı i9 Temmuz) ve süresini 8 gün olarak tes-
pit edişi ile Musa b. Nusayr'ın Endülüs'e çıkış tarihini68 93 Recep (712
Nisan)69olarak zikredişini verebiliriz. Aynı dikkati ensabla ilgili diğer ri-
vayetlerinde de gösteren Razi, anlattığı topluluk ve fertlerle ilgili bütün
bilgileri ve onlann bir ülkeden diğerine göçlerini zikreder.

Razi, İstiab adlı kitabında İşbiliye'deki iki yerli aileden biri olan
Zeyd el-Gafiki ailesinden "Orada yiğit ve asil büyük bir topluluk var,
onlar yerliler olarak çeşitli görevlerde bulunduktan. sonra önce Tuleytu-
la'ya göçtüler, sonra da Kurtuba'ya sonra Gımata'ya10" şeklinde bahset-
mektedir. Aynı titizlik, sahabi Sa' d b. Ubade'nin soyunun EndÜıUs'e ve
şehirlerine yerleşmeleriyle ilgili verdiği bilgiler için de söz konusudur.
IbnU'I-Hatib, Razi'nin şu sözünU nakleder: "EndüIUs'e Sad b. Ubade'nin
soyundan iki adam geldi. Biri Ronda şehri bölgesinde yer alan Takro-
na'ya diğeri, Jean bölgesinde bulunan Salın Stona. köylerinden Çıkış
KöyÜ (Karyetti'l-Huruç) olarak bilinen köye yerleşti Çok güzel ve verimli
bir belde olan Kurtuba Kiobaoiyesiode11 Arjona havzasında büyüdü.

64. İbn Hayyan, el-Muktebes, Thk. Mekki; 39. '
65. tbn Hayyan, el-Muktebes, Thk. Mekki; 39.
66. tbn Hayyan, a.g.e., 277. .
67. İbn han'nin Razi'den aktardıgına göre el-BeyanU'I-Mugrib: II, 129.
68. Zikrü Biladi'l-EndelUs 163-164.
69. a.g.e., 151.
70. Makkari'nin Razi'den aktardıgına göre, Nefhu'(-Tib 1,259.
7 i. a.g.e., I, 277.
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Onun ve atasının vatanı olan bL: yer çok verimli ve güzel bir beldeydi.
Razi burada bolluk içerisinde, ~,n,atle uğraşarak yetişti. Önünde şöhret ve
seçkinlik bulunması onun başkanLk merdivenlerini tırmanmasını ve fıkir-
lerini emir ,olacak şekilde geli~t innesini gerektiriyordu. Devletin ileri ge-
lenleri onu bu işe ehil görüp isıtL; ni kamçıladılar ve arzularını teşvik etti-
ler"n.

, i

Razi'nin tarihi olayları krnı bir şekilde nakletmekle yetinmeyip sık
sık uygarlıkla ilgili bazı bilgikI' v,~rdiğini göıüyoruz. Büyük Kurtubaca-

_ misinin zaman içerisindeki genişlernesi ve Emevi emirlerince73 yapılan
ilavelerleRusafe yazlık saray! t)'tinyetü Rasafe), Kurtuba'nın bazı ma-
halleleri ve Emir Muhammed dönemindeki bayındırlık işleri ile ilgili ver-
diği bilgiler, ondaki bu eğilimin (:11 iyi ömeklerinioluşturmaktadır.74•

Razi'nin verdiği bilgiler tari bni yazdığı döne'mdeki hayatın tezahür-
lerinin büyük çoğunluğunu kaıır,ı:ıacak ölçüde boldur. O, çağının tarihçi-
lerinin yaptığı gibi krallardan ~ı.;;a bahsedip onların yanında yer alıyorsa
da onların dönemi ile ilgili çok (eğerli bilgiler de vermektedir. Kendisi
için tarih yazdığı emirin hacipl~r:. vezirleri ve:onlannahlakları, polis teş-
kilatı elemanları, kadıları7s ile dônemindcki alimleri ve emil'in onlara
karşı tutumunu, verdiği önemi H' ;:;ömertçe ikram etmesini anlatmakta-
dır16• Aynı şekilde emirin gazv;: Iı~ri,yaz seferleri ve Kurtuba halkının 77 .

gönüllülerini savaşa nasıl çağırdı~~ı, çeşitli ayakla1!malara karşı tavn, Hı-
ristiyan ve Frenk devletleri ile Kuzey Afrika'daki Islam devletleri ile iliş-
kileri78 onun ele aldığı konular ı:a,ındadır79

o

, Bu anlattıklarımızdan R, 21' ııin tarih yazımında izlediği metodun
olayları, einirlerin iktidara geJi:~mas~na göre anlatmak olduğu anlaşıl-
maktadır. 245/859 yılına ait ola:ıada ıbn Hayyan'ın kendisinden naklet-
, tiği rivayette olduğu gibi Ralı c laylan ba~en oluş yıllarına göre ortaya
koymakta, söz konusu rivayetıe F~azl',Emir Muhammed'in bu yıl içinde
Tuleytula halkıyla bir eman anla~ması yaptığından bahsetmektedirSO.

Razi, sadece tarihi bilgileri (ııtaya koymakla yetinmez, bazen olayla-
n analiz ederek anlaşmaz1ık1a"lrı sebepleri ve sonuçlan hakkında kendi

72. İbnu'l-Hatib'in Razi'den aktard ğuıa göre, el-İhata rı Ahbari Gımata, Thk. Muham-
med Abdullah An'an, Kahire 19B 11,133.

73. Burada Kinbaniye kelimesiyle ~ı:ıı;ş ova ka5tcdilmi~tir. İspanyolcatarla anlamına
gelen "Campo" kelimesinden alıfllJştıro Bkz. aog.e., Muhakkikin yorumu, hamiş 2:
11,92.

74. a.g.e., II, 92. .
75. İbni Hayyan'ın Razi'den aktardıf ı II ge,re, el-Muktebes, Thk. Abdurrahman Ali el-

Hacci, Beyrot 1965,243-246.
76. el-Muktebes, Thko Mekki, 234-23(:.
77. a.g.e., 25, 28, 38,162-164.
78. a.g.e., 245, 248, 250.
79. a.g.e., 270-271,304.
80. a.g.e., 307.
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görüşünü de açıklar. Berberiler ve Araplar arasındaki anlaşmazlık konu-
sunda bazı Arapların konumunun değişmesiyle onların Berberiler karşı-
sında sert tavır takınmaları sonucu taraflar arasındaki düşmanlığın kökleş-
tiğini ve iki taraf arasında bu kin ve düşmanlığın Endülüs'te asırlar boyu
devam ettiğini belirtmektedirıı. Aynı şekilde o, Abdurrahman ed-Dahil'in
devamlı ayaklanmalar sonucu Arap kabilelerinden duyduğu korku yüzün-
den ordusuna Berberiler ve köleleri almasının ve~apların genelolarak
konumunun Endülüs'te güçsüzleşmesinin sebeplerini ise aşağıdaki parag-
rafta açıkça göstermektedir:

. Arapların kendisine itaati reddetmeleri ve başkanları Ebu's-
Sabah'ı öldürmesi sebebiyleAraplardan korkan İmam İbn Muaviye
"Bu tarihte her bölgeden köleler satın alınmasını emretti. zaten
kendi ordu kayıtlarında (divanında) 40.000 Berberi köle bulunan İbn
Muaviye böylelikle ordusuyla Endülüs'te hakimiyet kurarak Arapla-
rın Endülüs'teki güçlerini zayıflattı ve Emeviler Araplara şiddet uy-
guladılar"82.

Razi'nin diğer eserlerinin başında büyük bir kısmı Endülüs'ün yani
İber yarımadasının coğrafi özelliklerini inceleyen Mesalikü'I.Endelüs
adlı kitabı yer alır. Gerçekte bu kitap, Razi'nin tarih konusundaki büyük
eseri' J\.hbaru Mülôki'I.Endelüs'ün coğrafi mukaddimesi niteliğindedir.
Bu çift isimli kitap Razi'nin geride kalan diğer kitaplarından ayrılır. Biz
bu çift isimli kitaptan hangisine ait olduğu kadar önemli olmayan bir bö-
lüme sahibiz. Bölümün Arapça aslının kaybolduğunu hatırlatmamız gere-
kir. Bu çift isimli kitaptan elde bulunan ise, kaybolan Arapça metnin La-
tince ve Portekizce'ye tercüme edilmiş aslına dayalı Pascual
Gayangos 'un bir kısmını 1852 yılında Cronica del Moro Rasis başlığı
altında yayınladığı ve yayınını Ramon Menendez Pidal'in83 tamamladığı
İspanyolca tercümedir. .

Elimizde bulunan bu bölüm üç kısımdan oluşmaktadır. Endülüs'ün
özell.ikleri başlığını taşıyan ilk kısmı coğrafya ile ilgilidir. Elimizde bulu-
nan Ispanyolca metin ise ismini bilmediğimiz, Gil Peres isimli bir rahip
tarafından Portekiz kralı Denis'inemriyle (1279-1325) Portekizce'ye ter-
cüme edilmiştir, Bu rahibin hüviyeti konusunda kesin birşey söylemek
zor olmakla beraber göründüğü kadarıyla Arapça bilgisi azdır. Bunun için
bu tercümeyi yaparken bazı Kuzey AfTikalı Müslümanlardan yardım al-
mıştır. Onun yardım aldığı şahsiyetıerin en meşhurlarından biri de Maest-
ro (Muallim) Muhammed'dir.

Latince olan bu bölümün iki~ci kısmının başlığı "Eşban b. Yaht'ın
gelişinden Don Rodrigo'ya kadar Ispanya'tarihi"dir. Bu tarih en eski asIr-
lardan başlayıp Got krallarının sonuncusu kral Don Rodrigo ~önemine ve
onun komutan Tarık b. Ziyad'la yaptığı son savaşa kadar Ispanya'daki

81. a.g.e., 130,275-277.
82. a.g.e., 307.
83. Meçhul Müellifin R~zi'den aktardığınagöre, Fethül-Endelüs, 32.
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olaylan ele alır. Reinhard Do,:;' ve Pascual Gayangos'un da aralannda
bulunduğu bazı müsteşrikle:'c göre elimizde bulunan bu kısım G.
Peres 'in84 kendi döneminde y, H; n olan ıivayetlerden ve içeriği kendisine
nakledilen Arapça kitaplardaı) f,!:'dalanarak yazdığı bir eserdir. Müsteşrik
D. Eduardo Saavedra, bu kısrr.ı üpanyolca'ya tercüme ederek Müs1üman-
lann Endülüs'ü fethine dair ~eriş araştırmasının içerisinde 1892 yılında
yayınlandı8s

•

Üçüncü kısım, ikinci kısım ':amamlayıcı nitelikte tarihi bir metindir.
Eser, RazI'nin kitabının kısalılruş tercümesi gibi görünen86, Arap-İslam
fetbinden Razl'nin dönemi ola Hakem el-Mustansır dönemine kadar En-
dülüs tarihiolaylanm ele almak,adır. Daha çok Endü1üs'ün fethi ve vali-
ler dönemi üzerinde yoğunlaşan eserin konusu Tarık b. Ziyad'ın fetihle-
riyle, özellikle Sebte şehrini yc:ııeten Kont Julian'ın Tank'a yardım ve
desteğiyle başlamaktadır. Yine eserde Musa b. Nusayr'ın fetihleri ve
özellikle Maride şehrinin fethir,(en bahsedildikten87 sonra onun şehir hal-
kına verdiği eman metnine dı~ ~,~r verilmekte:dirB8

• Burada Abdulatiz b.
Musa'nın Got yöneticisi Teodemira ile yaptığı barış anlaşması89 ve Müs-
lüman komutan Mugis er-RUlni Je birlikte -ki o bu metinde Hıristiyan90
biri olarak tamtılmaktadır- IÜlI1uba'yl fethi ha~ında ayrıntılı bilgiler,

. mevcuttur. Doğrus!J metindekı \::ıı ve;:buna benzer hatalar, işin doğası ge-
reği, mütereimlerin bilgisizliniLe, fazla istinsaha ve eserin dilden dile
nakledilmesine bağlanabilir. Rıııi'nin bu konudaki rivayetlerini aktaran
diğer Arapça kitaplarda bu hatalar bulunmıldığından, bu hataların
Razi'nin yazdığı asıl metinde; t ulunması mümkün değildir. Bunun için
mevcut haliyle çok hatalar içe r:ı ı~kte olup az bir önem taşımakta olan bu
eser, 7/13. yüzyılda yaygın bir tdj'ih eserinin tek özeli niteliğinde olmakla
,beraber, RazI'ye nispeti araştıın2 cılar tarafından şüphe ile karşılanmakta-
dıfl.

Özellikle Portekizli araştliF,acılardan Luis F. 'Lindley Cintra'nın el
yazması olan tek nüshayı farkdmesi ve onu 1952 yılında92 Portekizee ola-

84. a.g.e., 66.67.
85. P. Gayangos, (Memoria Sobre Ir ~.utenticidad de la Cronica Denominada del Moro

Rases), Meİnorias de la Real A;u (:mia de la Historia, VIII, Madrid, 1852. '
86. Catalogo de la Real Bib Hoteca, Hınuscrites, Cronicas Generales de Espana, Madrid

1898. Krş. Dairetill-Mearifl'I-İs'altliyye, Razi Madde:ii, Palencia a.g.e. 197, H. Munis,
Fecrü'l Endelüs, Kahire 1959, i Eser, 1975 yılında Madrid'de Razi yııııgı için
Diego Catalan tarafından Croni, a .:ı:1Moro Rasis haşlığıyla yeniden neşredilmiştir.

87. Pons Boigues, a.g.e., 64.
Levi-Provencal, (La descriptioı ,:e i'Espagııe d' Ahmed el-Razi). E1-Endelüs, I,
1953.52. Palencia a.g.e. 197.

88. Palencia a.g.e. 198. . ,
89. D.E. Soavedra, Estudio Sobre la 1n"asion delos, Arabes en Espana, Madrid, 1892,

Apendice, (Fragmentos İneditl,~ ll~ la Cronıca Hamada del Moro Rasis) 145-154,
yine bkz. 8. Krş. Munis, Fecn11 .Eııılelüs, i I.

90. Bkz. Razi yııııgının İspanyolca II! ~tni J 55. Ga.yalıl1os a.g'.e., 67-100. El-Razi, a.g.e.,
67-69.

91. a.g.e., 78.
92. a.g.e., 79.

i ı . .
i i
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rak yayınlanmasından sonra Razı'nin eserinin cografya bölümü Slfatü'l-
Endelüs'e gÜvenmek mümkündür. Bu nüshayı araştırmaya ve inceleme-
ye başlayan meş~ur müsteşrik Levi Provencal'e bu eser şu ana kadar bili-
nen Goştaliyye (Ispanyolca) metinlerden daha dogru gelmiştir. Doğrusu
o, bu nüshayı kaybolan Arapça aslının önemli bir bölümü olarak kabul et-
mekteydi. L. Provencal söz konusu nüshayı Fransızca'ya tercüme ederek
1852 yılında93 el-Endelüs dergisinde kıymetli araştırmasıyla beraber ya-
yınladı. Dr. Hüseyin Munis'in bu metin üzerinde yaptığı geniş bir araştır-
maya dayanarak aynntıya girmeden bu kitap hakkında özetle şunlann
söylenmesi mümkündür: Eser Endillüs'ün sosyal, siyasi ve coğrafi özel-
likleri açısından önemli bir belge olup Endillüs'ün diğer dünya bölgeleri-
ne göre konumunu belirlemesine ve ikliminin aynntılannı açıklamasına
ilave olarak yazar, Endillüs'teki her bir bölgenin ürünlerini, madenierini'
ve zenginliklerini bizzat gören birinin ifadeleriyle ortaya koymaktadır.

İsa b. Ahmed er-Razı:

Ahmed er-Razi"nin 344 yılı Recep ayının 12. günü/955 yılı Teşrini-
sanisinin başında vefatıyla bu ailenin reisi Muhammed b. Musa er-
Razı'nin yaktığı telif ışığı sönmemiştir. Bu çalışmalan sürdünin kişi
kendi yüzyılına kadar son dönem Etıdülüs tarihini araştırmayı üstll?nen ve
babasının başlattığı işi tamamlayan oğlu, İsa b. Ahmed er-Razi (O. 3791
989)'dir. Olaylan aktaran bir tarihçi ve edebiyatçı olan İsa, Endillüs tarihi
ile ilgili Hakem el-Mustansır için bir kitap yazdığı gibi son iki eserini de
el-Hacip Muhammed b. Ebi Amir için yazdı. Bunlardan birincisi el-
Vüzera ve'l-Vizaretü fi'I-Endelüs, ikincisi de el-Hüccab Ii'I Hülefai
fi'I-Endelüs'tür94 .

Görülüyor ki İsa er-Razi, babasının başladığı Ahbaru MÜıuki'l En-
delüs adlı kitabı tamamlamakla yetinmeyerek Endillüs 'te Arap varlığını
yerleştiren ilk olaylardan itibaren yeni bir eser daha yazmaya başlamıştır.
Makkarl, ondan valiler döneminde Cıllikiye (Galicia)9S bölgesinde Pelayo
komutasındaki İspanyol direnişinin niteliğini açıkça anlatan bir metin
nakletmekte, İbnü'l-Ebbar da onun Abdurrahman ed-Dahil96 ile ilgili bazı
rivayetlerine değinmektedir. Buna ilaveten İsa'nın kitabı ele aldığı olayla-
nn tarihi kökleriyle ilgili esaslı bilgiler de içermektedir. Tuleytula şehrin-
den ve halife Nasır'ın orayı tekrar itaat altına almasından söz ederken, en
eski yüzyıllardan beri şehrin tarihini ve Bizans döneminde orada meyda-
na gelen olayları, şehrin hükümdarlar, imparatorlar ve özellikle de

93. a.g.e., 69.
94. Pons Boigues, a.g.e., 64-66.

Yine krş: Palencia a.g.e. 198.;Taha, Dirasatun Fi Tarihi'l-EndelUsı 107.
95. (Cronıea General de Espana de 1344) Edica9 Critieago texto Portugues por Luis F.

Lindley Cıntra, Aeademia Portuguesa de Historia II, Lisboa, 1952.39-75.
96. Levi-Proveneal, (La deseriptian de l'Espagne d'Ahmed el-Razi.) el-EndeHls, I,

1953,51,108.
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"Roma'nın en büyük kralı Yııiş, komutanhmn ismini silen.Kayserlerin
ilki, Sezar olarak isimlendir;l;: r ondan sonra başka Sezarlar da gelmiş-
tir97 •• ." diye tanıttığı Julius Sı:,:,c'ın, orayı işgal için yaptığı savaş hakkın~
da ayrıntılı bilgi verir.

Endülüs'de İslam-Arap d(:"lctirıin kuzey sınırında bulunan İspanyol
krallıkları hakkında verdiği tLgJer Isa er-Razl'nin bu krallıkların durum-
larını ve orada otoriteyi ele f({, irmek içi!! yapılan iç çekişmeleri tam ola-
rak bildiğini göstermektedir. ~~IJnııçtao, Iber yarımadasının bütün bölge-
lerindeki olayları tam olara!< k~Lvramış.ülkesi Endülüs'ün tarihinin ııçık .
bir tasvirini verme konusun h faydalanmak için bu olayJarın birbiriyle
bağlantısım kurmaya çalışm~~;tı:~.Aşağıda verilen metin, Isa er-Razi'nin
bu krallıkların durumunu ne ~c;~,jariyi bildiğini göstermektedir:98

Cıllıkiye kralı Frave:i b. 'Ordono (Allah ona lanet etsin) 313/962
yılında öldüğünde Hır:st <{anlar' onun yerine kardeşi Alfansa b.
ürdofio'yu kral atadılar. idfoııSO kral olı.:.ncabüyük kardeşi Sancho
b. ürdofio isyan etti. So:ır;! O, kardeşi Azfunş'la savaşmak için Cıllı-
kiye krallığının başkent. Lı~on şehrine girdi. Cıllıkiye de bir grup da
Sancho ile beraber ayalJ;llIdı. Diğerleri Alfansa b. ürdofio'yu des-
tekledi. Aynı zamanda AU'onso'nun damadı olan Binbelona valisi

. Sancho b. Garsiye de kayııpecleri ile birlikte hareket etti..

ü zaman İspanya'da bi:f.,i almak ve ticaret maksadıyla iki taraf ara-
sındayapılan ziyaretler99 gi J i'rtŞitli yollarız. ilişkiJer devam ettiğinden
muhtemelen o bu haberleri Eıdülüs'te oturan ve Ispanya krallıklarıyla
sağlam ilişkileri olan bazı Hristiyanlar yoluyla almış.tır. Endülüs'teki
müstağrible~ de-ki onlar Arap~:(l'yı öğrenmi~ Hıristiyan Ispanyollardı- bu
dili ve eski Ispanyolca'yı bilmı~lerinin bir sonucu olarak, Islam toprakları
ile Hıristiyan emirlikleri ara:m:da rahatçayolculuk edebiliyar ve iki taraf
arasındaki haberleri nakledebi iiyorlardı. Diğer önemli bir nokta ise Endü-
lüs'teki Arapların çoğunun lbrnence anlıyor ve konı;ışabiliyor olmasıdır.
Bu dil o dönemde oluşum siüecinde olan Latince-Iberce lehçelerinden
doğmuş eski ispanyolca'ydı.,~.rapça kaynaklarımızda emirlerin, kadıla-
rın, kavim ileri gelenlerinin vı.: şairlerin Arapça'mn yanı sıra bu eski is-
panyolca'yı veya Romence':riwnuştuk1arını gösteren açık deliller bulun-
maktadır. Bu durum toplur.n r: her kesiminde hatta Emevı 'emirlerinin
saraylarında100 bile yaygınd!. Bu ~rüzden İspanyol emirliklerinin haberleri-
nİ ve tarihlerini öğrenmek için ister kuzey menşeli rivayetleri dinlemek
yoluyla olsu~ ister yazılmış ı~~;c:deriokumak ve onlardan faydalanmak yo-
luyla olsun, Isa er-Razl'nin bu dili iyi bilmiş v~ bilgi toplamak için kul-
lanmış olması uzak bir ihtimal değildir.

97. Tarihuı-cografiyyetu vel-Co.ınıfiyyin fi'I-EndeHis, 59-72.
98. Netbu't-Tib IV, 350-351.
99. el-Hulletü 's-Siyera, 1/37. .
100. Bkz. İbn Hayyan'ın İsa er-R~zi'den aktar<:Jığınagöre el-Muktebes, Thk. Mekkı, 274

III ii!



ENDÜLÜS'TE ARAP TARİH YAZıCıLlGININ DOGUŞU 751

Tarihine aldığı iç olaylar konusunda İsa'nın büyük ölçüde babası
Ahmed er-Razl'nin kitabına dayandığında şüphe yoktur. Görüldüğü kada-
nyla o, Akşetin diye bilinen Muhammed b. Musa b. Haşim b. Yezid el
Kurtubi (307/919-920) gibi başkayazarlann eserlerinden de yararlanmış-
tır. Tarih ve edebiyata olan sevgisiyle bilinen EI-Kurtubi, dil ve edebiyat
konusunda sayısız eseri olan biriydi. Tabakatü'l-Küttab fi'I-EndelüslO.ı
onun meşhur eseridir. İbn Hayyan,101 İsa b. Ahmed er-Razl'nin vezirin
oğullanndan birinin hocası olan Muhammed b. Musa Akşetin'den vezir
Süleyman b. Vansus hakkında naklettiği bir rivayetine yer vermiştir. Bu
rivayet emir Abdurrahman b. el-Hakem'in oğlu Muhammed'i veliahtlığa
getirme girişimiyle a1aka1ıdır ve muhtemelen Akşetin bu haberi yukanda
zikredilen kitabında şu veya bu şekilde zikretmiştir.

İsa er-Razl'nin kendisinden nakilde bulunduğu kimselerden biri olan
Kurtuba1ı el-Ferec b. Selam da tarih, şiir ve edebiyatla ilgilenmiş ve
Irak'a gitmiştir. Orada 200/868-869'da vefat eden Ebu Osman Amr b ..
Bahr el- Cahız ile görüşüp ondan el-Beyan ve't-Tebyin isimli eserini ve
diğer eserlerini alarak bunlardaki bilgileri rivayetle Endülüslülere aktardı.
EI-Ferec, Malaka'ya bağlı bugün Velez olarak bilinen Biliç'te öldü. Ferec
b. Selam'ın kısa biyografisini yazan İbnu'l-FaradilO3 ne onun ölüm yılını
ne de yazdığı kitaplardan birini zikrelmiştir. Fakat İsa er-RazilO4ondan
240/854 yılıolaylanna ait Tuleytula halkının emir Muhammed b. Abdur-
rahman'ın emirliği konusundaki tutumu, emirliğe getirilişi ve emirliğe
gelişinden sonraki muhalefetleri ile bu. konularda Hıristiyan komşularla
yardımlaşmalan konul~rını içeren tarihi rivayetler nakletmiştir. Bu riva-
yet Ferec b. Selam'ın Isa er-Razi'nin bildiği bir eserinin bulunabileceği
,ihtimalini gündeme getir,mektedir. Eser ya sonradan kaybolmuştur ya da
az bir öneme sahip olup Ibnü'l-Faradi, onu Ferec b. Selam'ın eseri olarak
zikretmemiştir .

İsa er-Razi bu rivayetlerde Emevi halifelerinin gönderdiği resmi
mektuplara özellikle Kuzey Afrika'nın Emevi ha1ifelerine tabi çeşitli böl-
gelerinden merkeze gönderilenlere işaret ediyor; Halife en- Nasır li Dinil-
lah özellikle Kuzey Afrika'ya büyük önem veriyor ve çabalarını doğudaki
Emevı otoritesini tekrar elde etme konusunda yoğunlaştınyordu. Isa er-
Razl'nin bu mektuplan kullanması, onlann metnini elde etmesi, onun
Emevi saray yazışmalannı yakından bildiğini ve sarayda olup bitenlerle .
yakın ilişkisi olduğunu göstermektedir. 0, Endülüs Emevı devletinin çı-
karlannı korumak ve Kuzey Afrika'da egemenliğini sağlamak için Mağ-
rib'te' emirler ve görevliler bulunduran hali~e en-Nasır'ın dış siyasetinin

WL. Rivayetin tam metni için'bkz. el-Muktebes, Thk. Chalmeta ve d., Madrid, 1979,
344-347.

102. Geniş bilgi için, Taha, Dirasatun End<?lusiyyetun 172. •
103. Bkz. e1-~uşeni, Kudatu Kurtuba, 55; ıbn Izan ll, 227 krş; Taha a.g.e., 172. .
104. Resail-u ıbn Hazm el-Endelüsi Il, 184, el-Humeydi, CezvetüI-Muktebes, 88, Ibnu'l-

Faradi, 29-30. Pons Boigues a.g.e., 50.
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bir yönünü açıklığa kavuştur,~J JU vesikalardanfaydalanmıştır. İbn Hay-
yan tarafından iktibas edilen [:;a er Razi'<len geriye kalan rivayetler içeri-
sinde bu konuyla ilgili geleı ~C giden ayrıntılılı raporları gösteren bu
mektuplardan bazılarının metiıılı:rini incelernet mümkündürlOS.

İsa er-Razi'nin tarihinderı p:riye kalan metinler onun eserinin yazı-
mında kronolojik sırayı izled:~;irıj ve olayları hicri yıllaralO6göre sıraladı-
ğını göstermektedir. Fakat bu yöntem onu.n toplumsal hayatın çeşitli yön-
leriyle ilgili genel haberler '/ermesini engellememiştir. O tarihinde
anormal bir şekilde doğan, alı~:ılmışın dışLnda çabucak büyüyen ve duru-
muna bakması için Kurtuba'ya ,~e:tirilenb~,rççıcuk hakkındaki rivayetinde
olduğu gibi ilginç sosyal konulLıda yoğunlaşmıştır. İsa er-Razi, bu çocuk
,hakkında şöyle diyor: 107 i

"Onun durumuyla ilgikıerek doğumu, yetişmesi ve büyümesi ko-
nusunu aydınlattırtı. .Çocıı:.: :lakkında:ki bilgileri kendisini getiren de-
desinden öğrendim. O, emir Abdurrahman b. Muaviye'nin kölesi
Halef b. Yahya b. Eraki b, :i:ı:lef b.l\1,iintl::kim b. Abdullah b. Bedir
b. Nasih el-Feraş'tır. Ç(Clı~un ismi Omer b. Eraki b. Halef'tir. O
bana bildirdi ki ...."

çocuğun deqesinin nese:,j ı?i araştırmay I, l\rapların Endülüs'e yerle ş-
tiği ilk yıllara kadar götürme:;i Isa .er-RazJ:'nin babası Ahmed er-Razi'nin
Endü1üs 'lü Müslümanların n(:~;(:plerinegösterdiği i~giden büyük ölçüde
etkilendiğini göstermektedir. Yıı~anda anlanlanlar Isa er-Razi'nin Tari-
hü'l-Endelüs isimli kitabının t'r,ı:rrıini açı~Jamaktadır. Zaten ondan sonra
gelen İbn Hayyan, İbnu '1 Famdj ,£tmu 'l-Ebbar, İbn İzari ve diğeqarihçi-
ler eserinin önemini fark edip cr dan büyük ölçüde faydalandılar. Ozellik-
le onu Sahibu't-Tarih1Os olarak i:;imlen<!ir,en ve Endü1üs'te çeşitli dö-
nemlerde meydana gelen olaylım ondan büyük bir hayranlıkla nakleden
İbn Hayyarı' ın ona ne kadar Cıl;:iiI verdiğini ve eserini yazarken ondan ne
kadar faydalandığını anlattığı a:ıa.ııdaki metinden anlamak mümkündür109•

"Bu tarihin yazarı H,yyan b. Halef b, Hayyan şöyle dedi: "el-
Hakem b. Abdurrahman'ır -Allah Rahmet Etsin- devletiyle ilgili ha-
berlerde kendisine müraı:a<!t ettiğim [sa er-Razi'nin (Allah Rahmet
Etsin) kitabı burada bitti. cı [jdan önceki Endü1üs Mervanoğulları ha- .
lifelerinin tarihinin devamı :ıiteliğindeki bu eseri ondan faydalanarak
yazdım. 361 senesinin olaylarının sonuna geldiğinde eserin bitmesi
nedeniyle onu izleyen 36;~ :;ıenesinin yarı:;ındaki haberlerdeki nok-
sanlığı okuyucuyu tatmin ı;in çıkardı!~lJr. sonuçlar yardımıyla bir

ıoS. İbnu'l-Faradi, Tarihu Ulemai'I.Eıı:leH.ıs, 350.
ıo6. Bu rivayet için bkz. el-Muktebı~s Thk. Mekki, 295.
107. Bkz. el-Muktebes, Thk. Chalm~ta. :106-370, 413, 4J:.
ıog. Mesela Bkz. el-Muktebes, TIl:, ~1ekki, 320, 329, 341, 346, 360, 379, 393, el-

Muktebes, Thk. Chalmeta, 357.J5~. 393, 395, 436.
ıo9. Bu rivayeti İbn Hayyan, el-Mu;<tdıı:s're nakletmiştir. Thk. el Hacci 62-63.
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şeyler yazarak tamamladım. İnşallah, Alah, beni veya başkalarını bu
eksikliği gidermeye muvaffak eder de eser amacına ulaşır."

Biz İbn Hayyan'ı, İsa er-Razi'nin kitabından bir kısmının kaybolma-
sına üzüldüğü ve 362/972 senesinin ilk yarısı ve ondan sonraki olayları
tamamlamak konusundaki başarısızlığı için kınarnıyoruz. çünkü olaylarla
yakın ilişkisi olan İbn Hayyan, Endülüs tarihinin yazımında kendisinden
faydalanabilmek için o kitabın öneminin ve tamamlanmasının zorunlulu-
ğunun farkındaydı. Bugün, kayıplar arasınqa olan bu büyük eser için du~
yulan üzüntü büyüktür. Onun eserinden, ıbn Hayyan'ın ve ona ulaşan

"' diğer bazı tarihçilerin koruduğu bazı metinlerin kalmış olması bu üzüntü-
yü hafifletmez.

İsa er-Razt'nin, Hacib el-Man sur Muhammed b. Ebi Amir için yaz-
dığı diğer kitabı da kayıptır. İbnu'I~Ebbarllo az da olsa ondan bazı metin-
ler nakletmiştir. Kitabın isminin geçtiği aşağıdaki parça da bunlardandır:
"İsa b. Ahmed b. Muhammed er-Razi Kitabu'l-Hüccab (EI-Huccab
Li'I-HuleCai bi'l-Endelüs) isimli bu kitapta anlattı ki: EI-Münzir b. Mu-
hammed, 273 yılı 3 Rebiülevvel Pazar günü Reyye bölgesinde savaşan
babasının ölümünden 4 gece sonra, halife olarak atandı:lI" 0, bu bilgile-
ri, Emir Muhammed b. Abdurrahman döneminde Endülüs'te meşhur.
hacip ve vezirlerden biri olan Haşim b. Abdülaziz'den söz ederken aktar-
maktadır. Bu kitaptan bize ulaşan sınırlı bilgileri değerlendirdiğimizde,
onun sadece haciplerden bahsetmeye aynlmadığım aksine onların tayin,
şartlarım, dönemlerindeki emirleri, emirlerin onlara davranışlarının'niteli-
ğini, çekişmeler ve içteki siyasal entrikalar ile bunun dışında halifelik ve
emirlik dönemlerinde Kurtuba ve diğer şehirlerde genel hayatta yaygın
olan sosyal meseleleri de kapsadığını görmekteyiz. Bunun için, biz büyük
öneme sahip kabul edilen buesere ulaşırsak Arap kütüphanesi daha da
zenginleşecek ve eser Endülüs araştırmaları için büyük bir fayda sağlaya-
caktır. EI-Vüzera ve'l-Vizaretü fi'l-Endelüs kitabından bize açık bir
metin ulaşmamıştır. Bu yüzden EI-Huccab adlı eseriyle ilişkisinin boyu-
tunu ölçm.emiz mümkün olamamaktadır: Ancak yukarıda zikredilen
Haşim b. Abdulaziz gibi hacipler aynı zamanda emirlerin vezirleri olduk-
larından bu ikisinin aynı kitap olması muhtemeldir.

. i Razi Ailesinden Sonra Tarih Yazıcılığı:

Özellikle Razi ailesi içerisinde tarih okulu ve tarih araştırmalarında
coğrafyadan başlama esasını getirenlerin ilki olan Ahmed b. Muhammed
b. Musa sonraki dönem araştırmalarında büyük bir etki yaptı. Kendisin-
den sonra gelen tarihçilerin büyük çoğunluğu bu esası ondan aldı. İlerdeki

ı ıo. el-Muktebes, Thk. Mekki, 265.
1ı1. el-Muktebes, Thk. Hacci, 95-96.
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sayfalaf(~a bu etki altında kalan kişilerden. iki"i üzerinde yoğunlaşacağız
ve önc~ Ibnu'l-Feşae olarak bil nen Ahmed b. Said b. Muhammed b. Ab-
dullah ıbn Ebu'l-Feyyaz üzerinde duraca~~ız.

İbn Ebu'I-F:eyyaz:

375/986 yılı civarında i:; 1i :ce (Ejica) şehrinde doğan bu tarihçi, İs-
panya'mn güneyinde Ak.~eniz ü;:erinde yer alan el-Meriy~ (Almeria) şeh-
rinde çalıştı ve yaşadı. Uzücü .:lan bu tarihçi hakkında ıbn Beşkuval'in
es-Sıla kitab~nda anlattığı ö[j'~:H;iz bir biyografı dışında bir şey bilmiyor
olmamızdır. ıbn Beşkuval, onur~soyu, ban hocaları, el-Haber ve't-Tarih
isimli eseri ve 80 yaşına gelclii;1\:nsonra 459/1066 yılında ölmesi konula-
nna değinm'iştirl 12.

Bazı geç dönem yazarl~.: litaplannda :<bnEbu'l-Feyyaz'dan bahset-
miş olmakla beraber yazdıklaıı ı~sasolar~.k İbr. Beşkuval'ınll3 verdiği bil-
gilere bir şeyeklemeyen bir I,aç: satırdan ibaretür.

Özetle İbn Ebu'I-Feyya;~'l1l Aımeriyı~ şehrindeki araştırmalarında ve
dinlediklerinde kendilerine d~I~lıl.1dığıkimseler arasında tarihle ve hadisle
ilgilenen bir fakih olan Ebu Oın(:r Ahmed b. Muhammed b. Afıfl14 ve En-

. dülüslü muhaddis fakihlerindeıı olan el-Muhelleb b. Ahmed b. Esid b.
Ebi Safra1lS yer alır. MuhteJTıı~'ı::Jlbu fakihkrin onda tarih şuurunun oluş-
masında, çeşitli rivayetleri diııkmesinde, hadisleri araştırmasında ve isna-
da önem vermesinde katkıları i) i:mıştur. Fak at o, dinı ilimler~e uzmanlaş-
mış bu hocalap.n ilgi alanlarını::an uzak olarak yazdığı, temelde bir tarih
kitabı olan el-Iber'de bunlarda] fadaca yararlanmamıştır.

İbn Ebu'l-Feyyaz'ın kit,tırLelan küçük bir el yazma bölümü ile bazı
geç dönem tarihçilerin eserler Jıd,;~korunmuş dağınık metinler dışında
bize bir şey kalmamıştır. Endillıs tarihi hakkındaki kayıp kitabın bir bö-
lümünü oluşturanl16 bu çok Ö1K:l1li parçayı bir kaç sene önce yayınladım.
çoğu eser sözlükleri ve kataloJ~arı bu kitabı. ihmal ettiğinden ıbn Hayr'ın
Fihrist'inde bu eser zikre.:ilmediği gibi Katip Çelebi'nin Keşfu'z-
Zunun'unda da bundan söz ;:dilmez. Fakat İbn Hazm, İbnü'I-EbbarI17 ve
İbnu'ş-ŞebbatIl8 gibi başka ~'azcrlıır el~İlJe•. veya el-İbre kitabına işaret
etmektedirler.

i 12. Bkz. el-Hulletü's-Siycra, I, i:;,) .ıo. 258-2Ş9, 11130.
113. a.g.c.,I,138.
114. İbn Beşkuval, Kitabu's-Sıla, l(ılhil'C: 1966, i, 1iO.
LLS. Bkz. Pons Boigues, a.g.e., 13B-:,')

Palencia, Tarihul-Fikril-End,:lii:'1 212, H. MCinis, Tarihu'I-Coğrafiyyctü ve'l-
Coğrafiyyin fi'I-Endelüs 107. Bı~,ada dikkatt: dı:ğer olana husus, Miinis'in İbn Beş-
kuval'ın biyografisini İbnu'I-libl:l~r'l;ı ct-Tek:-nile'sinden aynen aktannasıdır.

116. İbn Beşkuval,I,38,ez-Zabbi, (51)-151. .
117. el-Humeyd'i,352. _
118. Bkz. Taha, Nassun Endclüsiy:ı'uıı min Tarihi lbn ebu!' -Feyyaz, Meceileti Mecma'el-

İ1miel-lrakic.I,ş.34, 1983, ]U-193. '

ılı' iii l' i ii ,i i

i i i ıı i
i iI ı 'ii i i

i '

,



ENDÜLÜS 'TEARAP TARİH YAZICILIGININ DOGUŞU 755

Bu tarihin bize ulaşan parçasının ilk sayfasına baktığımızda sayfanın
sonunda Tank. b. Ziyad'ın seferiyle ilgili olaylann sonunda "Birinci
Bölüm bitti" ibaresini görüyoruz. Ikinci Bölüm Musa b. Nusayr'ın sefe-
riyle başlıyor. Dr. H. Mt1nisll9 Endülüs tarihçilerinin tarih kitaplanna coğ-
rafyayla giriş yapmaları geleneğini dikkate alarak birinci bölümün coğraf-
yayla ilgili olabileceği görüşündedir. Abdulvahid el-Merrakuşi'ninl20 İbn
Ebu'l-Feyyaz'ın el-Memalik ve'l-Mesalik.adli bir kitap yazdığını belirt-
mesi de bunu desteklemektedir. Ancak el-Iberisimli coğrafya kitabının
~zunca bir bölümünün el-Merrakuşi tarafından Mesaıik ve Memaıik ki-
taplan içerisinde değerlendirilmesi görüşü dışındal21 elimizdeki kaynak-
larda İbn Ebu'l-Feyyaz'ın EI-Mcsalik ve'l-Memalik isimli bağımsız bir
kitabının .bulunduğunu destekleyecek veri' yoktur. .

İbn Ebu'l-Feyyaz'ın coğrafyaya dair elimizde pir telifi bulunmama-
sına rağmen yukanda zikredileniere dayanarak el-Iber kitabının birinci
bölümünün coğrafyaya dair olduğunu söylemek mümkündür. Zikru Bila-
di'l-Endelüs kitabının meçhul yazarının, İbn Ebu'l Feyyaz ismini kitabı-
nın Endülüs ülkesinin nitelikleri ve coğrafyası bölümünü yazarken kendi-
lerinden . yararlandığı yazarlar arasında zikretmesi bu eğilimi
desteklemektedir'22•

Geri kalan parçanın metninden ve kitabın diğer çeşitli metinlerinden
çıkan, yazann bu coğrafi mukaddimeden sonra kitabında Endülüs'ün eski
tarihi ve ülkenin çok eski dönemlerindeki krallan 123 hakkında halk arasın-
da dolaşan efsanelere ve Endülüs yanmadasına ilk giren kişinin haberleri-
ne de yer vermesidir.

İbn Ebu'l-Feyyaz bundan sonra fetih hazırlıklanna, Got kralı Lezrik
hakkındaki efsanelere ve onun Beytül-Hikme veya krallar evine girmesi-
ne geçer. Yazar bundan sonra Tarif b. Malik'in Endülüs'e yaptığı keşif
harekatından bahsederek Tarık b. Ziy'ad ve Musa b. Nusayr'24 döneminde-
ki fetih olaylarını anlatmaya başlar. İbn Ebu'l-Feyyaz, fetihten sonra Va-
lile~, emirlikler ve hilafet dönemini 5/11. yüzyıla kadar anlatır. Elimizde
el- Iber kitabından, yazann yaşadığı dönemleri anlatan, o yüzyılın başın-
da cereyan eden başka olaylar hakkında rivayetler de vardır. Bunlardan
biri Endülüs Emevı halifesi Müste'ın-billah lakaplı Süleyman b. el-
Hakem b.Süleyman b. Abdurrahman en-Nasır (400-407/1009-1016) hak-
kındadır. Aynı şekild~ İbn Ebu'l-Feyyaz (421/1030) senesinde vefat eden

119. Risaletün rı Fadlı'l-Endelüs, fi Netb'it-lib, lll, 182.
120. el-HulletUs-Siyera II., 310-312.
121. Tarihu'l-Endelüs Ii-Ibnil-Kerdebus ve Vasfihi Ii-lbni'ş-Şebbat, (Nassani Cedidani)

164.
122. Tarihul-Coğrafiyyetü vel-Coğrafiyyin fi'l-Endelüs, 106.
123. el-Mucib fi Telhis-i Ahbaril-Mağrib, Thk. M. Said el-Uryan, Kabire, 1963431.
124. Krş. Münis a.g.e. 107.
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Muhammed b. Abdülmelik ;:I-:\1uzaffer b. Ebi Amir el-Mansur'un Doğu
Endülüs'ün bir kısmı üzerindt:l~i (:gemenliğ;inden ve Hayran el-Amiri 'yle
olan ilişkisinden bahsetmektecliı i~ ,

. Görülüyor ki bu kitap (jn:elikle Endülüs tarihine aynımıştır. İbn
Izan, Ukbe b. Nafı el-Fihrl'n~J uzak Sı~s'aı21:saldınsından bahsederken
İbn Ebu'l Feyyaz'ın metinleruıd:m birini llakleder.

Bu konu İbn Ebu'l-Feyya2 'ın kapah olarak Araplann Kuzey Afri-
ka'daki tarihinden de bahsetmi:; olabilec(:ğini gösterir. Bu varsayımı des-
tekleyen fazla bilgi mevcut denııdir. Iber kit.abı sırf tarih olaylanm ver-
mekle yetinmez. Abdulvahid d-Merrakuşi'nin naklettiği aşağıdaki
metinden anlaşılan kitabın, siyasi ıneselekrı~ ilave olarak kültürel konula-
ra da değindiğidir.

"İbn Ebu'I-Feyyaz, Ku :~uba şehriyle ilgili olarak anlattı: Kurtu-
ba'nın doğu banliyöleriııck ı70 kadın Kilfi hatla mushaf yazardı. Bu
doğu bölgesi Endülüs'ü:~ bcilgelerinder. sadece biri, diğer bölgelerini
de katsak sayı ne kadar 01,11,,1211'

Bu metinde Kurtuba'daki ilmi harek~~tlerdekadınlann rolünden bah-
seden faydalı istatistiki bilgür vardır. Eğer biz bu kitabı bulabilseydik
muhtemelen Endülüs'ün bu mi \ıiın yönü hakkındaki bilgilerimiz büyük
ölçüde artardı.

İbn Ebu'l-Feyyaz, Endü.ü, coğrafyası ve İslam'dan önceki tarihin-
den bahsederken kendisinden ıj1ceki ve ç:a~:daşıtarihçi ve coğrafyacılar-
dan yararlanmıştır. Misal ol,,:~G1ı:kendisinden ve Endülüs tarih.i yazımın-
daki rolünden az sonra bah,sec(:ceğimiz Uzıi'yi verebiliriz. Ibn Ebu'l-
Feyyaz'ın özellikle kitabını dii;ı;ı~nlemesinden Ye biri tarihe diğeri coğraf-
yaya ait iki bölüme ayırmasırıdan dolayı coğrafyacı ve tarihçi Ahmed b.
Muhammed er-Razi'nin eserler .ni tanımış ve ondan faydalanmış olması
gerekir. Tarih eserlerini bu şdilde düzenleme.k Ahmed er-Razi'den son-
raki pek çok tarihçinin izlediti bir metodüur. ıbn Ebu'l-Feyyaz'ın kendi-
lerinden nakilde bulunduğu di); ::1' tarihçilcrden Abdülmelik b. Habib es-
Sülemi, Maride şehrinin fethi, b:L1sinin sonunda .bu haberde ona dayandı-
ğına işaret etmeklel28 birlikte ıbn Habib'in matbu kitabında bu etkiye dair
bir işaret yoktur. Bu yüzden de ıbn Ebu'I-Feyyaz, bu olayı bi~e ulaşma-
yan başka bir nüshadan nakl~tıııiş olabilirI:!9. Her halükarda ıbn Ebu'l-

125. Zikru Biladi'I-Endelüs ve Fad;ihıı :~9,
126. İbn Ebul-feyyaz'ın, End~lils hdı Eşban ve onun Hıiır (a.s.) ile karşılaşması hak-

kındaki rivayeti için bkz. Ibni'ş.:~~)b:ıt, Vasfu'l-Endelüs, 166-172.
127. İbn Ebul-feyyaz, önceki notta:d kaynak 128, 132, 167,168.
128. İbnul-Hatib'in rivayetiyle İbnU,tl Fcyyaz, A 'm.~lu'I-A 'lam, İspanya'ya ait 2. kısım

nşr. Levi-Provencal, Beyrut 19:i(i, '77. ,
129. ThnEbul-Feyyaz hakkında, e)•.El(}anu'I-Mugrib,I, 27.

\ :\\. -
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Feyyaz'ın verdiği bazı bilgiler, İbn Habib'in yazdıklarıyla -özellikle efsa-
nel~re verdiği önem konusunda- benzeşmektedir. ,Bu, İbn Ebu'l-'
Feyyaz'ınl30fbn Habib'in Tarih isimli kitabından bilgi aldığını ve tarih
yazımının bu geç döneme kadar bu tür rivayetlerin etkisinden kurtulmadı-
ğını göstermektedir. Aynı durum Abdülmelik b. Habib es-sülemi'den
bahsederken yukarıda yer verdiğimiz doğu kökenli rivayetler için de ge-
çerlidir.

Yin~. İbn Ebu'l-Feyyaz, İbn Kutiyye diye bilinen Ebu Bekr Muham-
med b. Omer b. A~dulaziz'den de naki~de bulunur. Elimizde İbni eş-
Şebbat'ıiı zikrettiği, Ibn Ebu'l-Feyyaz'ın Ibn Kutiyye'den faydalandığını
gösteren bir metin bulunmaktadır. Bu metinde son Got kralının ismi
Zerik değil Lezrik olarak belirlenmektedirl3l• İbn Ebu'l-Feyyaz özellikle
Got kralı Witiza'nın çocukları ile Tarık b. Ziyad arasındaki ilişkiler konu-.
sunda İbn Kutiyye'nin rivayetine dayanır. Onlar 3000 köyell2 varan En-
dülüs'teki kayıplarının telafisine karşılık Müslümanlarla yardımlaşmayı
tercih etmişlerdir. Bu tarihçinin rivayet ettiği olaylar hakkında. ihtisas
kaynaklarına müracaata verdiği önem, yukarıda geçen bilgileri el.lber ki-
tabında kullanması, bu tarihçinin tarih yazıcılığı alanında Endülüs deneyi-
mini tam olarak kavradığını göstermektedir. Ibn Kutiyye, az evvel işaret
ettiğimiz gibi aslen bu aileye mensup olup onların tarihine önem vermesi
sebebiyle Witiza ailesinin konumunu, Arap fatiWerle ilişkilerim ele alan
tarihçilerin en üstünlerindendir. .

İbn Ebu'l-Feyyaz' yaşadığı döneme yakın olayların tarihini yazarken
kendi özel gözlemlerine dayanır veya şöyle der: "Kardeşlerimden biri bil-
dirdi.m" Veya olaylara katılan veya gören ravilerden nakleden çağdaşı ta-
rihçilere dayanır. Bunun örneği İbn Hazm'dan yaptığı rivayettir. O der ki:
"Bize fakih Ebu Muhammed Ali b. Ahmed haber verdi ve dedi ki: "Bana
Muhammed b. Musa b. A..zzun haber verdi. O da dedi ki: "Kurtuba da
Naure tarafındaki gezinti yerinde toplan~ık. İbn Ebi Amir'l~ birlikteydik,
o yetişme çağındaydı. .." Daha sonra Ibn Ebu 'l-Feyyaz , Ibn Amir el-
Mansur'un Endülüs.krallığına yükselme arzusunun yer aldığı rivayeti zik-
reder. Bu rivayette Ibn Ebi Amir, arkadaşlarından bu rüyası gerçekleştiği
zaman kendisinden üstlenmeyi istedikleri görevi istemelerini istiyor134•
İbn Ebu'l Feyyaz'ın çağındaki bazı olaylarla ilgili bu rivayetlerinin bir
kısmını İbnu'l-Ebbar bize ulaştırmıştır. Bu rivayetler Emevı halifesi Sü-
leyman el-Hakem hakkında olup içerisinde onun şiirinden örnekler, hali-
feliğe gelişinin öncesine ve sonrasına ait olaylar yer almaktadır. O, bunla-
nn hepsini dirayet, marifet ve rivayet ehli bir Elmeriye'li olan Said b.
Ahmed b. Abdurrahı:nan'danI3s (Ö. 462/1069) nakletmiştirl36• İbnu'İ-Hatib

130. el-Mucib fi Telhis-i Ahbaril-Magrib, 456-457.
13I. Bkz. Taha, 118 nolu notlaki kaynak 184.
132. Geniş bilgi için, İbn Habib, İstiftahi'l-Endelüs, 221-243.
133. Bkz. a.g.e., 225.
134. İbn Ebul-feyyaz hakkında Sılatu's-Samt, 168.
135. a.g.e., 169-170, İbnu'I-Kutiyye, Tarihu'l-tftitahi'I-Endelüs 3-4, 8.
136. el-Hulletus-Siyera II, 1 i.
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bize, İbn Ebu'l-Feyyaz'ın kenci dönemind(~ki Amiri kalıntıları ve Endü-
lüs'teki faaliyetleri137 ile ilgili ~"~rdiğibilgileri ulaştırmıştır. Bu haberler
işin doğası gereği o hadisele;"i ~:i>ren, yaşayan ve sonra da rivayet etmiş
olan birinin ifadelerine dayandığ,! için büyük öneme sah~ptir.

, İbn Ebu'l-Feyyaz'ın eı.tbı(~[' kitabı bu yönüyle temayüz ettiğinden
ondan sonra gelen tarihçileden büyük bir grup bunun önemini idrak
etmiş ve kitaplannda ona dayuımıştır. Bu tarih<;ilere Kuzey A~rika'danI39
ve Endülüs'deki Karmuna139 şd,rinin valisi :Muhammed b. ıbrahim b.
Haccac'dan bahsederken ona i~,iret eden jbn İzarı el-Merrakuşi'yi örnek
olarak verebiliriz. Yine rivay(:tkıinde bu kitaba dayanan İbnu'l-Ebbar da
Mansur b. Ebi Amir'in Barseloın şchrine yaptığı seferden söz eden uzun-
ca bir rivayeti bu kitaptan nakletmiştir. Biz bu metinde İbn Ebu'İ-
Feyyaz'ın verdiği tarihleri arz:i1r11:1ve miladi tarihlerle karşılaştırma ça-
basını görüyoruzl40

•

Abdulvahid el-Merrakuş'" yukanda zikrettiğimiz gibi, Kurtuba tari-
hiyle ilgili İbn Ebul-Feyyaz'clan bir metin nakletmektedir. Aynı şekilde
Makkari de İbn Ebu'I-Feyyaı,'ıl1 metinlerinden birine dayanmaktadır. O -
bu metinde,Emir Abdurrahmj[ b .. el-Hakem 'in bazı Kurtuba fakihlerini
amir içinşer'i bir fetva çıkanmık: üzere makamında toplamasının hikaye-
sini anlatır. Fakat görülüyor ki tarihçilerden El~İber kitabından en çok
faydalanan ve sayısız rivayet:,~ hulunan' İbn Şebbat'tırl41

• Biz onun kita-
bından bahsederken bunların lü kısmına genişçe yer verdik. Son olarak
İbn Ebu'l Feyyaz'ın tarihinin gı~:'" kalan,kısmında valilerin iktidar sürele-
riyle ilgili anlattıklanyla İbnıı' l.lfatib 'in A 'malül-A'lam adlı kitabında
anlattıklan arasında benzerlikiı~: vardır. B l'. da İbnu' 1-Hatib' in bu bilgileri
bundan bahsetmeşe bile el.İlın kitabından naklettiğini göstermektedir.
Fakat İbnu'l-Hatib sonraki bÖ.i.iırııic'42 İbn Ebu'l-Feyyaz'ın ismine işaret
ederek ondan Emir Abdurrahmn b. Muaviye ile ilgili bir rivayet naklet-
mektedir. .

Yine İbnu'l-Hatib, bize el-:lher kitabır,d~nH3 nakledilen diğer bazı ri-
vayetleri de ulaştırmıştır. Biz bu,!.vayetlere ıbn Ebu'l-Feyyaz'dan ve ki-
tabının kaynaklanndan bahsedıd~'~n işaret ettik.

137. el-Hul1etüs-Siyera II, 10. i i.
138. A,'malü'I-A,'lam 77-78.
139. İbn Beşkuval, I, 236/237.
140. A'malü'l-A'lam, 193-194.
141. el-Beyanu'I-Mu~rib, I, 27, ayrıc a Iıl;z. Taha, Mevaridi Tarihi İbni İzan el-Merrakuşi

an Şimali Afrika minel Feth ila [,j iaycti Ahdi'l.Murabitin, Meeelleti Meemai'l-ilmi
el-Iraki, C. 4., s. 36,242. .

142.' el-Beyanu'I-Mu~rib, II, 129, l:lI1~a bkz. Lha, Mevaridi Tarihi İbni İzan el-
Merrakuşi anil-Endelüs mine'I.Fı:d; ile Nihayeti asrit-Tavaif, a.g. dergi C. 4., S. 37.,
334-336. ,

143. el-Hu!Jetüs-Sıyera II, 312-313.
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Ahmed B. Ömer el-Uzrİ

Tarih ve coğrafyayla ilgilenen başka bir şahsiyetde, 39311002 sene-
sinde Zilkadenin 4'ünde doğup 478/1085 senesi Şab~ ayının sonunda
vefat eden İbn Ebu'}-Feyyaz'ın çağdaşı Ahmed b. Omer b. Enes el-
Um'dir. el-Um, Müslümanların fethinden sonra Endülüs'e yerleşen
Arap Uzre kabilesine mensuptur. İspanya'nın güney doğusunda halen
mevcut olan Elmeriye şehrinde yer alan Dalıas köyü bu kabilenin yerleş-
tiği en önemli merkezlerden biriydi'44. Uzn, ilim tahsili için ana-babasıyla
birlikte gittiği Hicaz, Irak ve Horasan'da145 bir grup muhaddisden ders
aldı. Endülüs'e döndüğünde hadis rivayeti, okutması ve yazdırmasıyla
meşhur, bu ilimle uğraşanlar nazarında güvenilir, isnadına değer verilen
büyük bir alim oldu. Fakat her ne kadar biyografısini yazanlar buna temas
etmeseler de Uzrl'nin ha9isten başka tarih ve coğrafya ile de ilgisi
vardı 146.

İbn Hayr el-İşbili, Uzrt'nin İktidadu İbkar Evaili'I-AhbarI47 isimli
eserini zikreder. Söz konus':1 eserin ismi onun tarihle ilgili olduğu izleni-
mini uyandırmaktaysa da 'ıbn Hayr'ın anlattıklarından anlaşıldığıa göre
o, Rasulullah (A.S.)148döneminde ortaya çıkan fıkht meselelede ilgili seç-
kin hadis kitaplarından yapılan seçmelerden oluşmaktadır.

Um'nin Yakut'un belirttiği A'lamu'n-Nübüvve'49 isimli bir kitabı
daha vardır. Bize bu iki kitabı ulaşmadığı gibi Tersi'u'l-Ahbar Tenviu'l
A'sar ve'l-Bustan Fi Garaibi Buldan ve'l-Mesalik ila Cemi'il-
Memalik isimli tarih-coğrafya kitabından elimizde kalan kitabın onda bi-
rini aşmaz ve içerdiği bilgilerin çoğu Endülüs'e dairdir. Dr. Abdulaziz el-
Ehvant, bu değerli parçanın tahkik ve neşrini 1965 senesinde Madrid' de
gerçekleştirerek Endülüs araştırmalarına çok önemli bir hizmette bulun-
muştur.

Bu parçada bizi ilgilendiren, içerdiği tarihi malzemedir. Bu da özel-
likle yukarı körfez bölgesi ve günümüz Ispanya'sının güney doğusundaki
Tudmir bölgesi ile ilgili olarak Endülüs tarihi hakkında bilgilerimizdeki
bariz bir açığı kapatmaktadır. Son bölge Tudmir, Uzn' nin bahsettiği böl-
gelerin ilkidir. Yazar burada oranın fethinden, Abdulaziz b. Musa b. Nu-
sayr'ın Teodemiro'nun yöneticisiyle yaptığı antlaşmadan bahseder.

Uzn, bölgedeki Mudarilcr ile Yemeniler arasındaki olay lardan ve
oradaki ayaklanmadan da ayrıntılı olarak bahsetmiştir. Uzn'nin naklettiği

144. Netlııt't-lib, II, 10.
145. Krş. A'malu'l-A'lam, 6-7.
146. a.g.e.,7.
147. ıbn Hazm, Cemheretti Ensabl'l-Arap, 450.
148. ıbn Beşkuval, I, 66-67, Ayrıca bkz. Yakut el-Hamevi, Mucemu'l-Buldan, Beyrot,

1957,11-460.
149. Krş. MAnis,Tarihu'l-Coğrafiyyeti ve'l-Coğrafiyyin fi'l-Endelüs, 532.
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Got kralı ile Müslümanlar arm:ındaki barı Ş anlaşması kitabın bu bölümü-
nün en ö!1emli tarihi kaynaklırmdan sayılır. çünkü Uzn' bu anlaşmanın
metnin i zikreden ilk tarihçil~:rôeJ1dir. Ha1ta o, buna işaret eden en eski
Arap yazarlardandırIso.

. Aynı şekilde Um, Endiilib 'ün bölgderini anlatmaya devam ederek
Valensia, Zaragoza, Huesca, İş:ıiliyye, Sıdonia ve İberya yarımadasının
diğer bölgelerinden bahsetm::,Fir. llzrı' bu kitabında Hacib Mansur Mu-
hammed b. Amir'in İspanya Hıristiyanlan topraklarında yaptığı savaşlar
hakkındaönemli bilgiler aktadığı gibi (330/932)'den kendi dönemine
kadar olan Taberi'deki olayLıdw da bah:ietmektedir. Bu son konu kita-
bın konularının en önemlilerindendir. Zira o, bu olayları bizzat yaşamıştır
ve bu olaylar yaşadığı şehirde i) ımıştur. E ütün bu metinlerden anlaşılıyor
ki gerçekte Uzn'nin kitabı hmı tarih hem de coğrafya kitabıdır. Uzn ve
çağdaşı İbn Ebu'l-Feyyaz ~ıu}.anda bu alandaki rolüne işaret edilen
Ahmed er-Razi gibi tarih ve coğrafyayı birleHirmişlerdir. Uzn ve bu
alandaki rolüna yukarıda değ: nilen İbn Ebu 'l-Feyyaz, E,lmeriye şehrinde
yaşamış ve muhtemelen birbiriyle görüşt~rek özellikle tarih ve coğraf-
ya alanındaki yönelişlerinde birbirlerini etkilcmişlerdir1sl.

Uzn'nin kitabındaki yö)]tı~nj her bölge hakkındaki coğrafi bigileri
özetleyerek kaydetmektedir. :~.itap, bir bölgey le ilgili Fetih 'ten itibaren
bazen de Got dönemind~n itbH~m tarihi olaylan ve aynntılarını vermek-
tedir. Ancak Um, bazen tarih ynzıınında özellikle de tek bir olayı anlatır-
ken kronolojiye uyar ve olayu (laha sonraki yöneticiler dönemindeki g~-
lişimini de izlerısı.

Um' nin tarihini yazdıjt beldenin başına gelen t~bi afetleri kay-
detmeye önem vermesine c-mek olarak, Tudmir ve Ivela bölgesinde
440/1048 yılında meydan;~ gelen ve mal kaybına yol açan şiddetli
depremden söz etmesi vl~l"iiebilirIS3.Uzri' tarihini yazdığı toplumla
ilgili gözlemlerine ve toplumsal sorunlara (inem verir. Uzrı, her şehri
ve oranın halkını kendi iıknimlerine dayalı ilginç özellikleriyle ta-
nıtmaya çalışır. Mesela (', Balensiye halkından söz ederken gayret~
sizliklerini şöyle anlatır:

"Onların. neredeyse l;ııı,anunı gayreı"iz goruyorum. Halk ister
fakir olsun, ister üst tahake.lardan olsun, oranın tüccarlarını kendi
rahat ve konfodarı için kıllanmıştır. Balensiye'de maddi durumu
biraz iyi olan herkesin bir \,ı~yabirden fazla şarkıcısı vardır. Oranın
halkı çok şarkı söylemek (: övünür. Falanın üç, döı:ı veya daha fazla

. 150. İbn Hayr, Fihrist, nşr. Julian R:hic:'ra, Sarakust<ı 1893,222.
15ı. a.g.e., 473.
152. Mucemu'I.Buldan 11,460.
153. eI-Uzn, a.g.e., 4-5.

i ~ i r,l'
, i



sazı vardır, derler. Duyduğuma göre Balensiye'de bir şarkıcı temiz
biİı .miskalden fazla eder. Değeri bin miskalin altında olanların ise
sayısı pek çokturlS4."

Belki konuyu anlatırken Uzn biraz mübalağalı davranriuş olabilir.
çünkü Balensiy~ halkı şehirdeki ilmi ve kültürel hayatın başka alanlarıy- .
la da ilgilenmekteydi lSS •

Uzn, Endülüs'de bu dönemde yaşayan tarihçilerin çoğu gibi yö-
neticilerin tarafına meylederdi. Bu yüzden onun, Endülüs'ü yöneten
Emevi ailesine meylettiğini hatta bu aileye kutsallık nazarıyla baktı-
ğını görüyoruz. Ona göre Emevi emir, Müslümanların koruyucusu
ve meşru imamıdır. Bunun için, Emevi emirlerinin büyüklerinin ismi
anıldığında onun i~am lakabını kullandığını görüyoruzlS6. Onun bu
eğilimini paylaşan Ibn Hazm el-Kurtubi de Emeviler'e meyleder ve
imametlerinin meşruluğuna inanır. Görüldüğü kadarıyla bunun sebe- .
bi, bu tarihçilerin yaşadığı çağın şartlarıyla yakınd~ ilgilidir. çünkü
422/1031 senesinde Ku~uba'da meydana gelen, Ihtilal ve Emevi
devletin çöküşünden sonra Endülüs'te peşpeşe felaket ve musibetler
ortaya çıkmış ve bunun ardından çıkan karışıklık ortamında güven
kaybolmuştur. Bu durum bu dönemde yaşayan yazar ve düşünürleri
geçmişe takdir naianyla bakmaya, Endülüs Emevileri dönemini
Müslümanlann birliğini gerçekleştiren ve onları tek bir imarnın
(Emevi Emirlnin) bayrağı altında toplayan dönem olarak görmeye it-
miştirıS?

Uzn, tarihleri zikretmedeki titizliğiyle temayüz eder. Um olayla-
n anlatırken genellikle hicri tarihleri kullanmakla beraber bazen hicri
tarihle beraber miladi tarihi de kullanır. Miladi tarihi doğru belirle-
mesine örnek olarak İsmail b. Musa b. Fortun b. Kasi'nin es-
Suguru'l- A'la'daki isyanıyla ilgili aşağıdaki ifadelerini verebili-
riz:

"Sonra Saragosa şehrindeki İsmail b. Musa için yaz seferleri tek-
rarlandı. İsmail bu şehre 265 senesi yazında saldırmış Şevvale karşı-
lık gelen Haziran ayının 4. Günü Perşembe Kinisiye diye bilinen yeri
işgal etmişti. Ve kendisi o gün öldürüldü. Sonra Haziranın 8. günü
Pazartesi Saragosa 'ya, yeni bir sefer düzenlendi. Furteş mevzilerinin
gerisinde konaklayan ordu ekinleri talan etti ve 12 gün boyunca
Şilon köyünü yakıp yıktı. Ordu haziranın 17'si Cuma günü Şilon'dan
Berce'ye geçti. Berce, Saragosa ve İskaniye şehirlerini yağmaladık-
tan sonra Zilkade' ye' karşılık gelen Haziranın bitimine 3 gün kala
Cuma günü1S8asker, Batatile'yi işgal etti."

154. Bkz. Taha, Nassun Endelüsiyyin min Tarihi İbn Ebu'l-Feyyaz, 167.
155. Krş. el-Uzri, 35-36.
156. a.g.e.,8.
157. a.g.e., 18. '. .
158. Bkz. Kerim Uceyl Hasan, el-Hayatu'I-Ilmiyye rı Medineti Belensiya eı-tslamiyye,

Beyrut 1976.
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Uzri, söz konusu tarihi do~;m olarak hesaplamıştır. Çünkü 879 senesi
Haziran 'veya Yunyosu 265 Sf:lIC:i:l Zilkadt ve Şevvaline karşılık gelir1s9•

Uzd'nin, Müslümanlarm Endülüs'e girmesinden sonra ortaya çıkan
olaylar hakkında faydalandı!~ı kaynaklar olaylann doğasına ve gerçekleş-
tiği döneme göre değişir. Kend i:ünden önceki olaylar açısından bakılınca
dayanaklarının büyük çoğun:ıjğ:u Ahmed er..Razl ve oğlugibi Endülüs ta-

Uzd'nin dayandığı diğer (:~;kikitaplardan biri de St. Isıdore of Sevil-
le'nin Tarih ul-Got vel-Varıd:;!1 ve 's-Se'l{if adlı kitabıdır. Bu yazarı Eşi-
zerismiyle kaydeden Uzri, onu bib~iyografya. alimil65 diye tanıtır.
Uzd'nin Gotlar hakkındaki '.özleri San Izodo[' el-Işbill'nin kitabında bu-
lunan tarihı hakikatlerle nerecle:~r:;etamamen uyum içindedir'66•

ABDULVAHİD :~:::'INUNTAı-ıA. MUSTAFA HİZMETLİ

Biz bu kitabın Kurtuba'dOlU Hıristiyanların kadısı Velid b. Hayzeran
ve Kasım b. Esbağe1-Beyani tarafından Mustansır için Arapçaya tercüme
edildiği ne yukarıda işaret etırıi?tik. Uzd bu tercümeden de faydalanmış
veya bu kitabı kullanan ve En:1iilüs tarihine coğrafi bir giriş yaparken bu
kitaptan faydalanan Ahmed (:x.Razl yoluyla ondan nakilde bulunmuştur.
Uzri'nin söz ettiği şehir isimlerini açıkla~ken ve kökenlerinden bahseder-
ken yaptığı açıklamalar da onun bu kitaba dayandığını gösteriyor. Buna
örnek olarak Zaragosa'dan b:u~ederken onun isminin Latince'de "Cacer
Agusto" .olduğunu ve orayı y:.pan Sezar Agustol61 isminden türeçliğini'
söylemesini verebiliriz. Bu ~eı-İr isminin Lati n dilindeki karşılığı Sezar
Agusto'dur ve "Cacer" lafzı S(zar olarak kabul edilir. Orasio'62 tarihinin
Arapça tercümesinde bu 1:.ilgi vardır. Uzrı, aynı şekilde Lorca'yı
Latince'deki sağlam zırh anlamındaki Lorcal6J ile Orhivela'yı da altınl64

ile açıklar.

159. el-Uzn, 26, 27,29,30,37.
160. Bkz. Taha, Dirasat fi't-Tarihi'l-bıdelüs, 161.
161. el-Uzn,33.
162. Bkz. Freeman-Oemfil, et-Takvrıani'l-Hicri ve'I-Miladi, (ar. Terc. Hüsam Muhyid-

din el-Alusi, Bağdad 1970), 3~;.
163. el-Uzn, 97.
164. a.g.e,,21.
165. a.g.e., Muhakkikin ta'liki, 14:1.
166. a.g.e., 1.
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Uzri'nin tarihi bilgilerinin kaynakları tarihini yazdığı konuların ve
yüzyılın farklılığına göre de.F;;ir. Önce Endülüs'ün eski tarihinden söz
eden Um, ülkeye İslam'ın girır.c:;inden önceki olaylan anlatırken bu eski
haberleri yazan kitaplara dayaıı.:r. O, bu kitaplardan faydalandığını açıkça
yazar. Misal olarak İşbi1iye 'nin ilk tarihinden söz ederken şöyle der:
"Eski olayların _tarihini yazan bazı kitaplar zikrediyor ki Eşban b. Tay-
taş ..."I60 Görülüyor ki Uzn'n::1 dayandığı bu eski kitapların en Orasio'nun
yukarıda işaret ettiğimiz Kitıtı 11 'ıt Tarih'idir.
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ribi yazarlığında büyUk bir güce sahip güvenilir tarihçilerdir. Fakat o, bir
iki istisna dışında onlara p'~k işaret etmezl67 ya da sadece ismini zikret-
mekle yetinir. "Ahmed b. Omer dedi ki: ...;168veya "tarihçiler Endülüslü-
lere dedi ki: ...; ..."169.Bazen de onun bu atıfları öyle kapalı olur ki, bul-
mak mümkün olmaz. Fakat insanlarla bizzat görüşmeye ve ağızdan nakle
de dayanan Uzri, örnek olarak aşağıdaki ibareleri zikreder: "Bir topluluk
bana bildirdi..."170"İnsanların mahir olanlarından pir grup bana anlattı."171
"Saragosa halkından bir grup, bunu bana anlattL .." gibi172.

Uzri bazı olayların meydana geliş şartlarını çağdaş ı olan ve olayların
iç yüzünü bilenlerden soruşturma ve şahsi araştırma yöntemiyle aynntılı
olarak bildirir. Buna örnek olarak, Saragosa kadısına iki kabir hakkında
sorduğu soruyu gösterebiliriz. Denildiğine göre bu iki kabir, Endülüs'e
Musa b. Nusayr'la beraber giren iki kişiye aittir173.Aynı şekilde Uzri,
bazı Lorca'lıların şehrin hakimi, Abdurrahman b. Yaddah a.1eyhinde şehri
Halife en- Nasır'a teslim için düzenledikleri komployla ve ıbn Yaddah'ın
bu olayı nası~ ortaya çıkardığı, bu entrikaları çevirenleri nasıl cezalandır-
dığı ile ilgili rivayetleri de böyledir. Uzri diyor ki: "Yezir Ebu Osman
Said b. Buştegir'e bu konuyu sordum. Bana güvenilir ve meşhur Mürsiye-
lilerin şahitlik ettiği bu olayı içeren bir anlaşma gösterdL174"Aynı şekilde
Uzri'nin haberlerini doğrulatmaya çalıştığını ve bu amaçla Lorca şehri
halkının ileri gelenlerinden ve meşhurlarından olan Said b. Buştegir gibi
konuyla ilgisi ölanhirla istişare ettiğini görüyoruzl75.

Uzri'nin kitabında kullandığı üsluba gelince: bu kısa cümleleriyle
kendini gösteren güzel bir üsluptur. 0, tarihi hadiselerin maksatlarını inc~
eleyip sık dokuyarak okuyucunun Kolayca anlayabileceği bir şekilde
verir. Daha önce bahsettiğimiz bu üslup, Uzri'den önceki Endülüslü tarih-
çilerin özellikle Ahmed er-Razı ve oğlu İsa'nın üslubuna benzemektedir.

Fakat UZrl ve İbn Ebu'l-Feyyaz, Ahmed er-Razı ve oğluİsa devrin-
den epeyce geç dönemlerde gelmelerine rağmen Endülüs tarih yazıcı lı-
ğında farklı bir tarz geliştirmeyi başaramamış ve kendilerinden önce

i,

167. a.g.e., i.
168. a.g.e., 98. San Isıdore, Ortaçağ bilginlerinin ileri gelenlerindendi. M. 506 yılında

doğdu, İşbiliye şehrinin piskoposu (uskuf) oldu. 636'daki ölümüne kadar bu makam-
da kaldı. Vzri'nin nakilde bulunduğu şimdi sözü edilen kitabı dışında, başka eserleri
de vardır. Bunlardan biri de dünyanın yaratılışıyla başlayıp 615 senesine kadar gelen
emnica Mayora isimli büyük dünya tarihidir. Bkz. San Isıdore'un eserinin İngilizce
terclimesinin mukaddimesi, Hıstory of the Goths, Vandals and Suevi, translated
from the Latin by Gordon D. Ford, Leiden 1970, VII.

169. Daha geniş bilgi ve mukayese için bkz. Taha, Dirasat fi't-Tarihi'l-Endelüs 156-157.
170. Bkz. el-Uzrl 25, 28, 42, 49, 64.
171. a.g.e.,2I,41.
ın. a.g.e.,90.
173. a.g.e.,6,
174. a.g.e.,6.
175. a.g.e., 24.
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geçen tarihçilerin tarzı üzerinl~ devam etmiş.k~rdir. Bu iki tarihçi onlar-
dan yazım konusunda, kaynaUarın seçiminde \e tarihin cografyayla bir-
leştirilmesinde etkilenmeyi slirdiirnıüşlerdir. Böylece Ahmed ve İsa er-
Razi'nin yazdıkları, onları izleYellerin dayandıkları esas olmaya devam
etmiştir. çünkü onların eserleri 4'10. yy'da Endülüs'teki tarih yazıcılıgı-
nın zirvesi olarak addedilmi~lerd.r ve Endülü;j 5/11. yüzyıla kadar tarih
yazı~ alanında, bu iki tarihçi ;~iJ:.isinigörmemiştir. Bu dönemde gerçek-
ten Islam tarihçilerinin en bCyiiklerinden Endıjlüs'ün ve Batı'nın, bütün
Ortaçag boyunca yetiştirdigi en ı:,ü~.'üktarihç:i olan Ebu Mervan H~yy~n
b. Halef b. Hayyan (ö. 469/1076) ortaya çıkmıştır. Endülüs'te Arap Islam
varlıgının başlangıcında yeni chimııŞ bir ilim sayılan tarih yazımı onun
döneminde en yüksek noktasına 1IIz.şmıştır. Bunu~ için biz bu araştırma-
nın sınırları içinde bu noktad:ı dU1JYoruz. Çünkü ıbn Hayyan'ı, eserlerini
ve Endülüs Arap tarihi yazıcıl:tna katkılarını araştırmak, doguş ve olu-
şum döneminin değil, olgunluk '1; zirve döneminin konusu~ur.
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