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AKDENİZ ÇEVRESİ MÜSLÜMANLARININ 
TARİH iLMINE KAZAHDIRDIKLIRI (*) 

YAZAN: TERCÜME: 

Muhammed HAMiDULLAH Dr. 1. Süreyya SIRMA 

---·---~-

U zun asıı·lar boyunca Akdeniz bir müslüman gölü olmuştur. Filis
tin'den başka, l<uz:ey Afrika, Mısır'dan Fas'a kadar, Endülüs, Gü
ney Fransa, Güney itaıya, Balkanlar, Türkiye, Suriye, Lübnan ilk 

akla gelen yerlerdir. 

Daha islam'dan evvel Aı·aplar bir Akdeniz milleti idiler. Hz. Musa'dan 
ewel Yemen'in yel'lileri olan Anıalikalılar Filistin'de bulunuyorlardı. Sa
int-Paul zamanında, Şam gibi, kuzeyde olan bir bölgede arap kralları bu
lunuyorducn. Gassanller aynı bölgeye üçüncü asırda Decius zamanında 
yerleşnıişlerdirC2l. 

Daha Hz. Peygamber'in sağlığında (569-632), islam, kuwetli bir şec 
kilde Fllistin'e yerleşmiştir. Yalnız Allah değil, Çarba ve Azruh da islam 
Devletine bağlanmak için Hz. Peyganıberle antlaşma yapmışlardıoı. Aynı 
şekilde Bizans'ın Ma'an ve Balka valisi islamiyeti kabul etmişti, ve He
raklius bu va! isini çarmıha gerdirere k bu "ihanet, i nden dolayı ölüm ceza
sına çarptırıldıC4l. Müelliflerimiz, aynı devirde ihtida eden Şam Gassan'ile
rinden olan bir prensten de söz etmektedirler. Hz. Peygaınber'e halef olan 
Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer, Suriye'den Libya'ya kadar olan Akdeniz bölge
sinin islamiaştırma işini tamamladılar. TaberJC5l, Belazur!C6l, GibbonC7l ve 
diğer tarihçilerin bildirdiklerine göre, üçüncü Halife Hz. Osman, hicrl 27, 
'lliladi 647 senesinde Endüllis\in bir kısmını fethetti. 

('') COLLEGE DE FRANCE. PARIS 

(I) Bkz. İncil: II, Cor. Xl, 32. 

(2) Bkz: İbn Habib. el-Mulıabber, 370-372. 

(3) Hamiclullah, Corpus des docuınents sur la dlploınatie ınusulmane a l'epoque du 
Prophete et des Khalifcs ortlıodoxcs, No: 18-20. 

(4) Age: 24; İbn Hişanı, 958; İ.bn Sa'd} 1/ii, 31. 

(5) Tarih, I: 2817. 

(6) Futillı, 408. 

(7) Decline and Fal! of The Roıııaıı Eınpire, V: 555. 
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İslamiyet 609 yılında Mekke'de doğduC*). Mekkelileri:ı, Suriye-Filistin 
pazarlarına iştirak edebilmek için, Bizans ı<:ralı \. Leon'dan imtiyazlar elde 
ettikleri ve bazen Ankara'ya kadar gittikleri biliniyor<8). işte üç kıtanın Ak
deniz bölgesinin idaresini ellerine almak ve bu bölgedeki müslümanların 
entellektüel hareketini yürütmek için, Arapların başına geçenler, bu Mek
kelilerdir. Onların islami hareket sırasında olan hizmetlerini daha iyi tak
dir etmek için, onlara ait, istamiyet'ten evvelki tarihi malumatı lıatırlat
nıakta fayda vardır. 

Mekke'de Tarih : 

Bilhassa dikkatimizi çeken iki husus vardır: 

Mekke'nin site-devleti, şehrin idaresi için iı·si olarak on ailenin elinde 
bulunan bir me cl ise sahipti. Bu "bakanlık" lardan biri usefir-nıunatir" iş
I eriyle meşguldü. ibn-ul ı<:elbl19 ) bu mevzuda tasrilı ediyor ki, uMekkeliler 
ve yabancılar arasında bir harp vukuunda, her türlü görüşmede bulunmak 
için, usefir-ınunilfir» tanı selahiyetli bir temsilci olarak gönderilirdi. Baş
ka bir kabileyle ihtilaf veya ı<:ureyş ve başka kabileler arasında değer 
araştırması yapılırken de temsilci olarak «setir-nıunilfir» gönderilirdi ve 
onun makul gördüğü her şey kabul edilirdi "·· O halde bu yüksek rütbeli 
memurun vazifesini iyi ifa etmesi için, kendi kavminin ve diğer Arupiarın 
tArihini iyi bilmesi geı-ekiyordu. Ve bu, bir bakıma Mekke'de bulunan mil
li ve beynelnıi\e! tarih bakanı idi. 

ikinci olarak. ibn Hişam0°) naklediyor : Ne zaman ki Hz. Pwıygamber, 
Mekkelilerin topluluğuna hitabeder ve destek için geçmiş peygamberlerin 
tarihini anlattıysa, en-Nadr ibn ui-Haris adında biri ResOlüllat:ı'ın arkasın
dan iran krallarının sözlerini ve Rüstem ile istendiyar'ın destanlarını an
latnı'lk için lleriye atılır ve şöyle derdi : «Muhamnıed'in nesi benden üs
tündür? Eskilerin yazdığı hikayelerden başka bir şey anlatmıyor. Ben de 
onun gnlattığı hikayelerden daha güzellerini yazdım» diyordu<11l. 

Bundan başka, biyografik verileri havi, uzun neseb seeereleri öğrenili·· 
yordu. Ve kulüplerinde geçirdikleri gecelerde, umumi olarak arap kabileleri
ni anlatan «eyyanı-ul arap,'tan konuşuluyordu. 

Kur'an-ı Kerim'in Hissesi : 

Kur'an-ı ı<:erlnı, Peygamberlerin, kralların ve eski milletierin tarihleri
ne olan atıflarla doludur. Bilindiği gibi, islanıiyet, hiçbir zaman için kendi-

(•') Bkz: Pakistan Histodcal Journal, 1968, XVI: 1-18, 213-219. sayısı, «The Nasl', the 
Hijrah Calandar and th Need of J>repariııg a New Concordaııce of the Hijrah and 
Grcgorian Eras» ve «The Conconlance of the Hijrah and Christian Eras for the life· 
Time of the Prophet» adı altmda ve daha sonra Isıaınic Review, Woking, 1969, LVII, 
February, s. 6-12 de her iki makakyc bir tek makale gibi yer verilmiştir. 

(8) Bkz: MBanges Massignon, II, 293-311 de «Al-llaf ou !es rappoı·ts tfconoınico- diplo
matiques de la Mecque ıın'·islaınique» adlı makalem; Ankara için bkz: İbn Sa'd, 
I/i, s. 43, satır, 17. 

(9) Bkz: Le Prophete de l'Islam, sa vie et son oeuvre adlı eseriın, ll, 527. 

(10) s. 191 ve 230. 

(ll) en-Nadr b. Haris, Hz. Peygamber'e bilhassa sözleriyle eza vcrenlerdendir. İbn Hi· 
şan1'ın rivayetine göre, hakkında «Karşısında ayetlerhniz okunduğu zaman, o «Ev
velkllerln masalları» demiştir» (el-Kalem: 15.) ayet-i kerimesi nazil olmuştur. Bkz: 
İbn Hişam, es-Siretu-n-Nebeviyye, Mısır, 1955, I, s. 300. (Mütercimin notu). 
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sini yeni bir din olarak ortaya koynıuyor, o ancak .Aclem (a.s.) ve ondan 
sonraki Peygamberlerin getirmiş olduğu ebedl elinin yenileyicisi olarak or
taya çıkıyor. Netice olarak Kur'an-ı Kerim müslümanların düşüncesine, di
nin devamlılık ve cihanşumulluk nıefhumunu yerleştirmiştir. Kur'an-ı Ke
rim Allalı'tan bahsederken, Alemierin RabbinC 12l diyecek ve hiç bir za:
nıan «Arapiarm Rabbi» veya «müslümanların Rabbin demiyecektir. ilerde 
göreceğimiz gibi, müslümanların tarihlerini yazmak için ilk denemelere gi
riştiklerinde, Hz. Muhammed (s.a.v.) ile değil, fakat Hz. Adem'le başlaya
caklarclır. Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. isa v.s. birer yabancı ola
rak değil, müslümanların da hak peygamber olduklarına inanmaları gerekli 
peygamberler olarak geçeceklerdir. 

Tarih Yazınarım Başlangıcı : 

Hicaz, okuma yazma bilmeyen bir bölge idi. Hz. Peygamber vasıtasiyle 
lslanıiyeti kabul etmiş olan halk, her şeyden ewel kendi lisanına uygun 
tek kitap olan Kur'an-ı Kerim ve hadisle uğraşnıalan gerekiyordu. Gördü
ğümüz gibi Kur'an-ı Kerim, tarihi atıflar yönünden çok zengindir. Ve onun 
tefsir!eriniıı bu mevzuları geliştirmeleri fazımdı. Sünnet, yani Hz. Pey
gamber'in dediği, yaptığı veya sessiz kabul ettiği hususlar, ilk şahitler ta
rafından tesbit edilmiş. ve bunlar kendi vazifelerinden geri kalmamışlar
dır. Hz. Peygamber'in bir kaç sahabesi, Peygamberlerinin hayat nizanıında 
önemli gördükleri hususları günü gününe yazmaya başlamışlar ve Hz. Pey
gamber'in vefatından sonra bunu düşünenler ve kendi malumatiarını yazan 
kimseler daha da çok olmuştur. Bugünkü nıalumatınııza göre, en az elli sa
habi yazılı olarak, hadis nıevzuunda hatıralarını kaleme almışlardır. Hadis, 
islamiyet'in temellerinden biri ve başlangıç tarihi değil de nedir? Hadis 
sahasında en büyük nıütehnssıs olan Buhar!, eserini, "Resulüllah ve O'nun 
devrinin en derin ka;:ıc:ıkltınna ve isnada göre vak'aları anlatan öz ve sa
hill mecnıua» diye tesmiye etmiştir. Burada, bu mevzudan daha fazla söz 
etmiyeceğiz03l. 

Akdeniz bölgesi müslümanlarının tarih ilmine ait eserleri kaleme al
mak için yaptıklan ilk teşebbüsler, ilmi olmaktan ziyade faydalı bir gaye-
ye nıatuf olduğunu gösteriyor. Mes'udl bize şöyle anlatıyor: · 

«Bu lıükünıdanıı (Halife rvıuaviye) devamlı adeti, yirmi dört saatte 
beş defa huzura kabul etnıesiydi ... Yatsı ezanı okununca camiye giderdi. 
Bu namazdan sonra, yakınları, saray gözdeleri, vezirleri ve ev işleri ile 
meşgul olanlar huzura alınırdı. Gecenin ilk saatlerinde vezirler onunla ça
lişırlardı. Gecenin üçte biri eski Arap tarihini ve bu tarihin meşhur günle
rini, diğer milletler ve yabancı kralların hayat hikayeleri ve siyasetleri, 
yaptıkları harpleri, harp lıilelerini, idare sistemleri ve tek kelime ile geç
nıişin tarihine taalluk eden her şeyi okumaya hasredilirdi. Sonra yemeği ge
tirilirdi. .. Ondan sonra da gecenin üçte birinde uyumak için giderdi. Uyan
dığında oturuma gelir, kralların hayat hikayelerini, tarihlerini, harplerini, 
siyaset sırlarını havi arşivleri isterdi. Bu arşivleri okumak ve dokümanları 

(12) el-Fatiha: 1 

(13) A'zami, Studies in Early Hadith Literature. 
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muhafaza etinek için, özel memurlar görevlendirilrnişti. 
ve siyasi kitaplardan bir kaç parça dinlerdi. Hemen sonra 
zını kılmaya giderdi. .. ,04>. 

Her gece· tarihi 
da sabah nama-

Aynı halife, zamanın en büyük Yemen'li alimi olan Abib b. Şaryah'a 
Yemen'in eski tarihini yazdırtır. Tabii bu, islamiyet'ten önce Arabistan'da 
en medeni olan ve bazı krallarının Irak ve Suriye içlerine kadar, Biz8!ıs ve 
Sasani imparatorluklarının zararına olarak, imparatorluklarını genişletmiş 
oldukları bölgeye aittii 15 l. 

Cihanşumüllük ve Devamlılık : 

Medine'de doğan, fakat ilmi formasyonunu Mısır'da tamamlayan ibn. 
ishak (ö. H. 151/768), bize Islami yepyeni bir buut gösteriyor. Vaktaki 
Abbilsi halifesi MansOr, veliaht'ın kendini yetiştirebilmesi için ibn ishak'
tan bir tarih yazmasını istedi, yazar bir müddet sonra "Yaratılışın Başlan
gıcı, Peygamberler, Hz. llv1ulıanımed (s.a.v.) 'in Risaleti, Savaşları ve Hali
felerine ait Kitap» adı altında büyük bir cilt getirdi. Hakikaten bu kitap, 
Hz. Adem'den, Mansur zamanına kadar gelen bir tarihli. Halife, saray kü
tüphanesine konmak üzere kitabı aldı ve yazara, "Benim oğlum bunu oku
mayacak, bir hülasasını yaz, dedi. Yazar bunu da yaptı 116 J. 

Böylece görüyoruz ki cihaıışumOIIük ve devamlılık, bir müslüman ta
rihçisi için temel endişe olup, kendinden sonra gelecekler de hiç bir za
man bu geleneği kaybetmemişlerdir. «Peygamberler ve Krallar Tarihi» ad
lı muazzam eserine zaman mefhunıunuıı müııakaşası ile başlayıp, Hz. 
Adem'deıı önce yaratılışın tasviri ile devam ettiren Tabeı·i gibi. O, Hz. 
Muhammed (s.a.v.) 'in doğuşuna geçmeden evvel, bir cildin tamamını iran 
krallarına hasretmiştir. Gün be gün bilgilerin artmasiyle, bu cihanşumOI· 
lük daha da ileriye götürülecektir. Bu babta, Mes'udl, Taberi'yi geçmiştir. 
Reşidüddin Han'a gelince; O, sadece Peygamberlerden ve halifelerden de
ğil, aynı zamanda papalardan, Roma kralları ndan, Bizans'tan, iran'dan, Çin'
den, Hint'ten, Moğollar'dan ve bizzat bu bilgileri adı geçen nıemleketle
rin kaynaklanndan istifade ederek bahsetınektedir. Ve hatta basılmakta 
olan bu eserde kralların resimleri bile yer almaktadır. 

Sıhhat Garantisi : 

Tarih, bir efsane, ve hele yazarın muhayelesinde uydurulmuş bir ro
man olmamalıdır. Eski· zamanlarda yazara, yazdıkları ispat ettiriliyordu. 
Bir ifade için delil istemek, eskiden yalnız nıahkenıelerin imtiyazı idi. 
Müslüman ınüellifler tarafından bahsedilen kaynaklarla meşgul olan ve 
Askalanlı ibn Hacar'ııı rnevzu üzerinde el-isabe'yi bastıran, Alman müsteş
riki Alois Sprenger, ilk defa müslümanların bu prensibi tarihe de uygula
dıklarını Batıda nıüşahade edenlerin birincisi olarak gözükmektedir. Ve 
bu, müslümanlarda en ilgi çekici bir husustur. Zira onlar, bir olayı tüm 
olara!<. bir paragrafta, bu olayın terkibi elemanlarının arası kesilmemiş bir 
devaını gibi yazmazlar; fakat her şahittiği ayrı olarak kaydeden bir malı-

(14) Muruc uz·Zeheb, V; 73-78. 

(15) Bkz: Oıinder, The Kings of Kinda of the Family of Akil al-Mmar, Lund, 1927. 
(16) Bkz: Pakistan Histerical Society Journal, 1967, XV, 79-100 de çıkan «Muhaınmad 

ibn Ishilq the Biographer of the Prophet>> adlı nıakaleın. 
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keıne dosyası gibi alırlar. Gerçekten ibn ishak'ın, Taberi'nin ve diğerleri
nin tarihieri, sayısız derecede rivayet zincirleri ihtiva ederler. Bu rivayet
lerin her biri bir kaç satır halinde ve her birinin başında kaynakların esaslı 
bir şekilde en derin bir nakli vardır. Sadece ınüe!lifiınizin tanıdığı üstadın 
adı değil, aynı zamanda bu üstadın kaynakları da olayı gözüyle gören şa
hide kadar nakledilir. Hz. Peygamber'in bir sahabesi talebelerine bir ha
dise anlatırken şu kadarını söylemekte yetinebilirdi: Hz. Peygamber şu 
hususu söylediğinde veya yaptığında veya takrlr yani zıınnen tasdik etti· 
ğinde ben oradaydım. Fakat ikinci nesilde üstad şöyle diyordu: Ben Hz. 
Peygamber'in falanca sahabesinden, Hz. Peygamber'in şu şu şeyleri söyle
diğini duyduğunu duydum ve sadece: «Hz. Peygamber söyledi. .. » şeklinde 
değil. Takip eden her nesilde birbiri ardından gelen ravflerin zinciri büyü
yordu. Hicri lll. asır müelliflerinden olan Taberi'de normal olarak, bir kaç 
satırlık her rivayet için, ravller zincirinin her birinde altı veya yedi isim 
vardır. 

Ravllerin biyografileriııi bilhassa i!ıliınin yaşadığı devri tayin eden, ho
calarının ve öğrencilerinin isimlerini, iyi bir hafızaya malik olup olmadığı
nı, emniyet edilebilir, meşhur bir kişi olup olmadığını, sadece ilim saha
sında değil, umumi olarak hayatında ve ahlakında dikkatli olup olmadığını 
ve kısaca biribirlerini takip eden ravller zincirinin gerçekliğini kontrol et
mek için ne lazımsa, işin edebi dirayet yönünden olan kritiğini okuyucuya 
bırakarak; aynı nıevzuya taaiiCık eden rivayetlerle tenakuz halinde olup ol
madığını veya her hangi bir tarih tutmazlığı içinde olup olmadığını göste
ren eserler, çok erken bir devirde kaleme alındı. Gerçekten Taberi gibi ta
l'ihçilerin ve diğerlerinin bazen biribirlerinden farklı ve hatta mütenakız 

rivayetleri de naklettikleri ve sonunda kendi kanaatlerini belirttikleri bir 
vakıadır. Her şey birbirinden ayrıdır ve okuyucu neyin, kimden geldiğini 

bilir. 

Takvimde Reform : 

Her milletin kendine ait ve bazılarında da her kralın kendine ait tak
vim başlangıcı vardır. islamdan önceki Araplarda, bilhassa Mekkelilerde 
bir «ay-güneş» takvimi vardı ki, güneş yılına müsavi yapmak için ay yılı
na devri olarak zaman zaman bir ay ilavesi yapılırdı. Zahiren her yerde 
yılın ayları ve günleri aynı idi, fakat takvim başlangıci aynı değildi: Nere
de ise kabileler sayısı kadar takvim başlangıcı sayısı var denecek, veya 
daha da fazla. Aynı kabile, takvim başlangıcı olarak aldığı olayı, şayet ye
ni olay eskisine nazaran daha ehemmiyetli sayılırsa, bazen değiştiriyor
du: Kıtlık, harp, bir kahramanın ölümü v.s ... gibi. Mekke'de, takvimler için 
en az dört ayrı başlangıç kabul edildiği öğrenilmiş bulunuyor; ve Mekke'· 
deki bu son takvimlerden bir tanesi, Miladi 569 tarihinde Mekke 'ye saldı
ran ve ordularında bir fil bulunan Habeşllerin hücunılarını hatırlatan til 
vakası takvim başlangıcıdır. Ve bu, aynı zamanda an'aneye göre Hz. Pey
gamber'in doğum yılı oldu. 

Fakat Medine'ye göçeden müslümanlar, göçü yani hicreti tarih olarak 
alınaya başladılar. Hicretin 10. yılında Kur'an-ı Kerim takvim! de islah etti 
ve ayiara olan ilaveleri kaldırarak, Şemsi yıla nazaran takriben 12 gün kı
sa olan ve sırf kamer! olan takvim! ihdas etti. Hz. Peygamber, ziraf vergi
lerin tahsilini, diğer vergiler ve. devri vazifelerden ayırdı ve Hicretin 16. 
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yılındadır ki islami hükumet, yeni takvim bw;dangıcını resmen kabul etti 
ve o hala devam etmektedir. 

Bu bir reform oldu, bunda şüphe yoktur. Burada, bu yeni sistemin 
sadece iki faydasından başka bir şeyi gösternıiyeceğiz : 

1. 33 Şemsi yılda, Maliye Bakanı, hiç kimse farkına varmadan 34 yıl

;ık vergıyı kasasına koyar. Muhakkak ki maaşlar da 34 sene için veriliyor
du, fakat devletin bütün gelirleri, memurlarının maaşlarıyla tüketilmez. 
Arazi vergileri, diğer vergilerden ayrıldığı için -bu vergiler senenin belli 
bir ayında değil, hasat zamanında tahsil edilirdi- bu metodun, iiavesi la
Lım olan faydası şuydu : Normal olarak devlet hazineleri mali yıiın sonla
rına doğru boşalmış vaziyettedir. Fakat müslüman devlet hazinesi değişik 

zamanlardaki gelirler tarafından besleniyordu. Mesela: Ticari vergi ile ta
sarruflar üzerindeki kanıeri seneye göre, ve zirai vergi de şemsi seneye 
göre. 

2. Cami ile Saray arasında bir ayrılık olmadığından kamer! sene di
nin tatbiki için daha elverişli idi. Namaz, oruç, hac, v.s ... Müslüman asker, 
sıra ile senenin değişik mevsimlerinde yemek- içmek mahrumiyetine alı
şıyordu. Çünkü oruç ayı olan Ramazan, sıra ile bu mevsimlerin hepsinden 
geçiyordu. 

Tarihin Değişik Dalları : 

Bir din tebliğeisinin hayatı ve eseri, o dine inananlar için en mühim 
şeydir ve öyle olmalıdır. Müslümarılar da bu konuda istisna teşkil etmez
:er. Fakat onlar diğerlerinden fazla olarak, yalnız tedrislerinin özü ve te" 
melini teşkil eden ve tebliğeinin yani Hz. Peygamber'in kendilerine bır&k
tığı Kitab'ı, yani Resuli.i Hz. Muhammed (s.a.v.) 'e vahy olunmuş Allah'ın 

kelamı Kur'an-ı Kerim'i muhafaza etmekle kalmamış, aynı zamanda Hadis 
ile nakledilen sünnetleri de muhafaza etmişlerdir. Bu oş anlamlı 
kelimeler, Hz. Peygamber'in dediği veya yaptığı veyahutta kendisine sadık 

olanların yanında zımmen tasdik suretiyle müsanıaha gösterdiği şeylere ait ri
vayetlerdir. Bir noktada Kur'an-ı Kerim'de izahat yoksa, hadis'e müracaat edi
lir; şayet hadiste dahi bu izahat yoksa netice olarak ona benzer metod
larla kıyas yoluyla yeni kanun hükümleri çıkarılır. Hz. Peygamber, bizzat 
kendisi Kur'an-ı Kerim'in tedvini işi ile meşgul olnıuşC 17 l fakat kendi mua
melesinin tasvirini toplamamıştır : Bu işi ele alanlar O'nun ashabıdır, ve 
onlar arasından mülıim bir kısmı hatıralarını bırakmışlardır. Beş-altı kada
~ıııın. daha Hz. Peygamber'in sağlığında, hadisi günlük ol<!lrak yazdıkları 
görünüyor; Hz. Peygamber'in vefatından sonra, bilgilerini yazı ile tesbit 
etme işini düşünenierin sayısı ise çok daha fazladır. Bunlardan en az elli 
kişiye ait maiOmat bulunmuştur. Ve şifahi maiQrnat getirenler ise sayıla
mryacak derecede çoktur. Klasik devir üzerindeki bir mütehassıs şöyle di
yor: Her biri Hz. Peyganıber'e ait en az bir rivayet bırakmış olan eshabın 
sayısı yüz bini geçmektedirC1Rl. Şayet ravllerin sayısı yüz bini geçerse. Hz. 

(17) Bkz: Kur'an~ı Kerim'ln Fransızcaya Olan Tercümemin Önsözü. 

(18) Bkz: «Sahifalı Hanıman ibn. Munabbih... Togetlıcr Wlth an Introduction to The 
History of The Early Compilation of The Hadith» adlı eserimin ön sözü. Bu eserin 
Türkçe tercümesi de meveuııur. 
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Peygamber'in zamanındaki mühtedl sayısının en az bir· milyon olması ·la
zımdır ki bunlardan yüz kırk bini Hz. Peygamber'in Veda Haccı'nda bulu
nuyorlardı. 

Bu hadis ilmi Hz. Peygamber devrinin tarihi için ilk maddedir. Bu bab-· 
ta yukarıda sözünü ettiğimiz Buharl'nin eserinin adı manidardır. Hadis ve 
Siyer yani esas itibariyle Hz. Peygamber'in biyografisi olan eserleri biri
birinden ayırmak lazımdır. ikisi bii'ibirinden başkadır. Siyer eserlerinin en 
eskileri Hz. Peygamber'in ashab: zamanına aittir. 

Hz. Muhammed (s.a.v.) 'in ölümünden on beş sene geçrnenıişti ki 
rnüslürnanlar. Avrupa, Asya ve Afrika kıt'aları üzerince hüküm sürüyor
lardı. CihanşumOllük ve devamlılık vasıflarını yukanda söyle\diğimiz yıl
dırım-fetihler ve askeri olmayan olaylara ait eserler de yok değildi. Fakat 
bu umumi tarihlerden fazla olarak, çok değişik bir durum arzeden eser çe
şitleri vardır. 

Neseb ilmine ait kitaplar vardır. Araplar bu ilinıle eskiden beii uğra
şırlar ve her şahıs on, hatta yirmi nesle varan atalannın isimlerini ezbere 
biiirdi. Hz. Peygamber, çocuklara ııeseb ilminin öğretilmesi için emir ver
mişti. Divan'ın tahsisatını dağıtmak için Halife Hz. Ömer neseb şecerele
rini tanzim etme ihtiyacını duydu. Diğer bir çoğu da bu işle çok erken bir 
devirde uğraşmışiardır. Siyasi ve diğer salıısiarın muamelelerinin gizli 
olan sebeplerini ekseriyetle akrabalıklar açıklar ve denilebilir ki bu çeşit 
ilim yalnız müslümanlarda ve bilhassa Arap asıllı olanlarcia mevcuttur. 

Mekke, Medine, Şam, Bağdad, Basra, Küfe, Nişabur, Halep, Safed gi
bi ve daha bir çok şehirlerin t8ı-ihleri vardır. Aynı şehir üzerinde onu aş
kın eser mevcuttur. Önce şehrin kuruluşunun ve geçmişinin tarihi verilir, 
daha sonra da bu şehirdeki şölıretli kimselerin hayatlan anlatılır. Burada 
yalnız ibn Asakir'in yirmi cildi geçen ve hala tüm baskısını bekleyen Ta
rih Dinıaşk = Şam Tarihi'ını söyleyip geçelim. 

Biyografiler diğer mühim bir konu teşkil ederler. Bazen bir tek kişi

nin biyografisi, bazen de çeşitli şekillerde olan biyografik IOgatlar halinde 
olur : Umumi olarak şöhretlerin lOgatları alfabetik sıraya veya ölüm tarih
lerine göre, meslek şöhretleri olanlar, şehir şöhretleri, devir şöhretleri 

vs ... gibi ve şüphesiz asırlar boyunca bunlara olan ilaveler. 

Seyahat rivayetleri ve bilhassa Mekke'deki Kabe ile ilgili olanlar da 
çok eskidir : Bunlardan biri imam ŞafiTye de isnat olunur. En meşhurları, 
Mağrib'ten gelen ve hatta Fransızca tercümeleri bile mevcut olan ibn Cü
beyr ve İbn Batuda'dır. 

Tarih salıasında ansiklopediler daha az bir değerde değildir. Mesela: 
Mes'Odi ve ibn Fadlüliah ei-Ömerlnin eserleri gibi. Lizbon müslümanları 
tarafından, Atlantiğin diğer kıyısının keşfi için birbiri ardında yapılan te
şebbüsleriıı, ve Brezilya'nın gerçek istilasını Batı Afrika müslümanları 

olan Brazil berberlleri kabilesi ve bilhassa Senegalliler taı-afından yapıldı

ğını şimdi biliyoruz09l. 
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(19) Bkz: «Les Musulınans en Amerique d'avant Christophe·Colomb» adlı makale, France· 
İslam, Paris, 1968, No: 11-14. 



AKDENİZ ÇEVRESİ AlÜSLiJMANLARfNtN TARİH İLMİNE KAZANDIRDIKLARI 

Coğrafya çok erken bir devirde müslümanları meftUn etti, zira hac 
için dünyanın her tarafından Mekke'ye gidilmesi lazımdı, ve daha halife 
Hz. Osman zamanından beri müslümanlar Çin'den Fas'a ve Endülüse ka
dar eski dünyanın üç kıtası üzerinde bulunuyorlardı. ilgi çekici bir başka 
husus da şudur : Bize kadar gelen en eski müslüman coğrafyalarına göre, 
"ittifakla kabul ediliyor ki yer, kabuktaki yumurta sarısı gibi boşlukta olup 
küre şeklindedir». Şimdiden Sicilya'lı idrisi'nin fevkalade doğru olan kür
re-i arz haritası basılmış bulunmaktadır, fakat ne yazık ki coğrafyasının 

tamamı henüz basılnıanııştır. 

Tarih Felsefesi : 

ispanya'lı iki yazar olan Said- el Endelusi (Ö. 1070) ve ibn HaldOn'u 
(Ö. 1406) zikretmekle yetineceğiz. 

Said, Tabakat ul- Unıem adlı eserinde milletierin yükseliş ve çöküş 
sebeplerini araştırnıaktadır. iskandinavya'da yaşayanlar üzerindeki tesbit
leri, nıuasırımız olan Amerika'lı K. Hitti'i meşgul etmiştir<20). Yazar bir t6s
bitinde: «Güneş, ışınlarını direkt olarak onların başına vurmadığı ıçın, 

memleketlerinin iklimi soğuk ve atmosfer de bulutlu oluyor. Netice olarak 
muameleleri de öyle soğuk, huyları da sert alımış; bununla beraber boy
ları uzar, renkleri hafif sarışın ve saçları uzun olur. Onlarda anlayış ince
liği ve idrak teraseti yoktur. Bu arada onlarda budalalık ve delilik galebe 
çalar, der. Eskilere ait olan bu haberleri verdiğimiz için okuyucularınıız
dan özür dileriz. 

ibn HaldOn isminin her hangi bir tanıtmaya ihtiyacı yoktur. Öyle anla
şılıyor ki yeni bir ilim olan sosyoloji'yi ilk defa ortaya koyan odur. Bir 
çok görüşleri bugün için hala geçerlidir. Bir işe yeni başlamış olanın her 
eseri gibi bunda da ne olgunluk, ve ne de muhakemede yanılmaması var
dır. Fakat bu, siyasi şartların çok zor olduğu kendi devrinde, tarih ilminin 
yeni bir yönünü ortaya kanmasına ve yaşadığımız modern hayatın açılı
şını yapmaya mani değildir. 

Bu birkaç misalden aniaşılacaktır ki Akdeniz müslümanlarının tarih 
sahasına kazandırdıklan ihmal edilmiyecek derecededir. 

(20) Bkz: History of the Arabs adlı est ri, s. 52ô·527. 
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