
· DiYANET iŞLERi BAŞKANLIGI 
YAYlNLARI 

DlNl, ILMf. EDEBi ÜÇ AYLlK DERGI 

' . . . . . . 

. TEMMUZ-AGUSTOS-EYLÜL 1984 ClLT :XX - SAYI : 3 



Büyük Islam Tarihçileri 
ve Eserleri 

Dr. Süleyman TlJLlJCtJ 
Erzururn A.Ü. iHHıiyat ·Fak, Öğretim tJyesl 

İslam dünya::ında ilk tarihi eserler, H. II,/M. :vm. asır başlarında görülür. 
Bınıdan evvelki devirlerde Arap dili Üe mensur olarak yazılmış bazı eserierden 
iıahsedilir. Ancak bu eserler zamammıza intikal etmiş değildir. Bu mensur 
ı serler arasında tarihi bazı kayıtl~rın bulunma~ı da mümkündür. Zira merkezi . 
. ")am olan Emevi hükümdarları,. tarih konustİndaki çalışmaları teşvik elmişler 
<'ir. Bu devirde Yemenİi 'Abid b. Şerye, efsaneleri biraraya toplayarak halkın 
ckuyabÜeceği bir hille getirmiştir. Bu devreye ait ve daha ziyade milli bir ka
ı·akter taşıyan bu efsanevt tarihlerden bugüne intikal eden bir eser yoktur. H. 
II./M. vm. yüzyılda artık dini tesirierin hakim olduğu görülmektedir. Bu sı
ralarda ilk defa olarak hadislerin toplandığı, muhaddislerin ,topladıkları hadis~ 
leri yazıp ·bir tertibe sakınağa çalıştıkları müşahede edilmektedir. Bu hadis ki
.aplarından Esed b. Müsa (ölm. 132j749)'nın Kitabü'~-Zühd (Zühd Kitabı) adlı 

cseı·i bugüne ulaşa?ilmiştir. Bu hadislerden tarihin ilk unsurları ve aynı. za
manda İslam öncesine ait gelenekler hakkında bir fikir edinmek mümkündür. 

Fakat Araplar arasında. büyük ölçüde tarih! terkip fikrinin doğmasında 

Pehlevi diliyle yazılınış Huday-name (Hükiimdarlar Kitabı) adlı ·bir eserin te
. sir i olduğu söylenir. Zira H. 140./M. 757-58 yıllarında bu Farsça eser, İbnü'l _ 

. Mukaffa' (ölm. 142;759) tarafından Siyerü ~ülfiki'l-'Acem (İran Hükümdar
ları Tarihi) adı ile Arapçaya tercüme edilmişti. Diğer tara.ftan M. VITI, yüzyıl 
başlarından itibaren Hz. Peygamber (s.a.)'in hayatı ve gazveleri (Siyer ve Me
ğazi) ile ilgili bilgi ve an'anelerin de toplanınağa başlandığıru görüyoruz. İlk Si
ver ve Meğazi müellifi "Urve b. ez-Züj:ıeyr (ölm. 94j712)'dir. Onu Vehb b. Mti
nebbih (ölm. 114./732) ve diğerleri takip etmiştir. 

Bu muhtasar giriııten sonra, şimdi, başlıca İslam tarihçileri ve eserleri hak
!{lİlda -.kronolojik sıra içinde-:- kısa bilgi yerelim: 

I - İBN İSHAK 

Ebü 'Abdillah Muhammed b. İshak b. Yesiir (ölm. 150/767), Arap müellif ve 
nıuhaddislerinden olup, Medine'de yetişip büyümüştür. Hz. Peygamber (s.a.)'in 

. Layatma ait valm ve malümatı derin bir alii.ka ile toplamağa başladı. Sonraları 
Mısır'a, müteakiten Irak'a gitti. Halife el-Mansür (ölm. 159J775) kendisini Bağ-
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da.d'a celbeyledi ve 15.0 (767)'de diger bir i:ivayete gö~e 151 veya 152 tarihinde 
orada vefat etti. Hz. Peygamber (s:a.)'den .geien hadisler esas alınmak sure
tiyle, meydana getirilen onun hayat h.ikayesi (biyografi, siret) ile ilgili ilk önem_ 
lı eser, İbn İshii.k'a aittir. Sire adlı bu biyografik eser, daha sonraki yıllarda 
İbn Hi§am (ölm. 2.18/833) tarafından kaleme alman bir nüsha say~inde bize 
kadar ula§abil:miştir. İbn İshak'ın adı geçen eserinin ·bir kısmı son zamanlarda 

~ 

bulunarak, Muhammed Hamidullah tarafından '1976 tarihinde Ra.bat'ta neııre-
dilmi§tir. Aynı baskı, ofset usUlüyle, 1981'de Konya'da tekrar basılını§ bulUn
maktadır. 

:ll - lBNt)'I •• KEI.Bİ 

Ebü'.l-Münzir Hi§am b. Muhammed eLKelbi (ölm. 204,/Si9-), Cahiliyye adı 
verilen İslam öncesi çag hakkında geni§ bilgiye sahipti. Bu devir Araplarının . 
nesepleri hususunda da büyük bir otorite idi. !bnü'l-Nedim (ölm. 385;995)'in 
Filırıst adlı bibliyografya kitabında onun .129 ·eserinin· adı geçmektedir ki,· 
bunlardan ancak §U 3'ü bize kadar ula§abilmi§ ve basılmı§tır: ı - Kitabü'l-Es-

t . . 
ııfun (Putlar Kitabı), nşr. Ahmet Zeki Paııa, Ka.hire 1914, 2. baskı. 1924, 3. baski: 
Anlrara · 1969; Tercümeleri: Alın. tre.: R. Klinke-Rosenberger, Leipzig 1941; İng. 
tre.: N.A. Faris, Princeton, New Jersey 1952; Türkçeye tre.: Beyza Dü§üngen, 
Ankara 1969 .2 - Iütabü Nesebi'l Hayl (At Soyları Kitabı), ll§r. · G. Levi delia 
Vida, Leiden· 1_928. 3 - Ceif11ıeretü.'n-Ne8eb (Nesep Koleksiyonu), n§r. W. Cas
kel, c. I-II, Leiden 1966. 

ID-VAKIDI 

, Ebü 'Abdillah Muhammed b. •ömer .el-Vakıdi (ölm, 207]823), 130j747 yılı 
· ba§larmda, Medine'de. Mev~li'den bir aileden dünyaya gelmi§, hayata bir tüccar 
olarak ba§lamı§ fakat kısa zamanda iflas etmi§tir. Bunun .üzerine Bagdad'a gel
mi§, Bagdad'da o sırada Abbasi veziri Yahya b. Halid eLBermeki (ölm. 190J805) 
tarafından himaye edilerek, ondan aldığı paralarla durumunu düzeltmi§tir. 

Kaynakların ittifakina göre Vakidi, Kur'an, fıkıh, hadiste geıll§ bilgi sa
hiqi; bilhassa siyer, megazi, fütüh, tabakat ve tarih sahalarında da büyük bir· 
alimdi. Onun şu 3. eseri İslam tarihi açısından büyük ·bir ehemmiyet tiı.ııımak
dir: 1 -. Fütuhu'ş-Şılm (Suriye'nin Fethi): Birçok n,üshaları bulunan ve bir 
kİsmı ,tab'edilen (c. I.II, Kahire 1302; Mısır 1373) bu eserde, müslümanlarm 
Suriye, Irak,. Mısır ve Afrilra, fetihleri heyecanlı 'bir ·dille anlatılını§tır. 2 -· · ID-. 
Hl.bü'r-Ridde (Ridde Kitabı) : Hz. P,eygamber (s.a.)'in saglıgmda ha§layıp Hz. 
Ebü Bekr devrinde (M. 632.34) sürüp .giden dinden dönme ( = irtidad, ridde) 
olayl~mdan bahseden bu eserin tek yazma nÜshasıriın Bankipore (nr. 1042)'de 
olduğu iddia ediyordu; ancak, bu ·müellifin Kitabü'l-Meğ8.7i'sini neşreden M. 
Jones, Hindistan'daki bu, yazmayı· gördügünü ve bı.1nun uydurma oldugunu ifade 
etmektedir. 3 ·_ Kitabü'l-Meğazi (Gazveler Kitabı): Hz. Peygamber . (s.a.)'in 
sava§larından bahseden ve bize kad~r tam olarak intikal eden bu kitabın.üçte 
oir kadarı A, Von Kremer (History ıaf Mohammed's Campaig;ııs, Bibliotheca Indi
ca, Kalklite 1855-56), tam metniise, "Abbas eş.Şirbil.ni (Kahire 1948) ve Mars
Cien Jones (c. I-m ,London 1966)' tarafından ne§redilmi§tir. J. Wel).hausen tara
fından da ,von Kremer'in neşrine. istinaden, Almancaya hülasa olarak tercüme 
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tdHmiştir (~lolıarnmed in Medina, Berlin 1882). Bu eserin İbn Hacer (ölm . 
. 852/14.48) tarafından yapılan bir muhtasan da mevcuttur. 

IV - İBN HİŞA.l\I , 

EbO. Muhammed 'Abdü'l-Melik b. Hi§am el. Hımyeri eLBasri (ölm. 218/ 
b33), Basra'da doğmuş ve Mısır'da Fustat'ta vefat etmiştir. Bazılarına göre, ve
fatı 213 yılındadır. İbn İshak tarafından. vücuda, getirilen Sire'yi t8.dil ve ıslah 
ettiği için büyük bir şöhret kazanmıştır. Onu bu yola yöneiten Abbasi halifesi 
el-Mansür olmuştur. Siretii ResfiJUJiih veya es-Siretii'n-Nebevlyye (Hz. Peygam
ber'in Hayatı) adlı eserinde Hz. Peygamber (s.a.)'in hayatı ve O'nun devrinde 
geçen olaylar geniş .bir §ekilde ele alırup anlatılmış~r. İbn Hişam'ın bu eseri, ilk 
defa 1858-;60 yıllan arasında 2 cilt halinde Göttingen'de Alınan oriy~talisti 
Wüstenfeld tarafından Arapça olarak yayınlanmış; 1864. yılında gene. Alınan 
oriyantalistlerinden G. Weil onu Alınaneaya çevirmiştir. Son zamanlarda da 
A. Guillaume onu, :Mısır'da basılan Arapça metin üzerinden, "The Life o~ 

ltluhammed" (Oxford 1954) başlığı altında ve bir cilt halinde İngilizceye çe
virmiştir. A, Guillaume, bu çevirisinde İbn İshak'ın sözlerini, İbn Hişam'ın 

tesis, etttği metinden ayırarak çevirmiş, İbn Hişam'ın sözlerini ve katkılarını 
eserin sonuna, ayrı bir kısım olarak eklemiştir. Bu eserin dörtte bir kadarı da 
Türkçeye tercüme edilmiştir: Hz. Muhammed'.i.n! Hayatı (es-Siretü'n-Nebeviyye) 
I, çev. !zzet Hasan-Neşet Çağatay, Ankara 1971. Eseriii diğer baskılan şun
iardır: c. I-II, Bulak 1295; Kahire 1329, 1332, 1932; c. I.IV, nşr. Mustafa es
Saka, İbrahim el-İbyari, 'Abdü'l-Haftz Şelebi, Kahire 1355/1936; c. I-IV, nşr. 
M. Muhyiddin 'Abdü'l-Hamid, Ka.hire 1937. Ayrıca, İbn Hişam'ın. Cenubi Ara
bistan'daki eski Hınyeri hükümdarlarına dairet-Tican fi A.hbari Mülftki.Hırnyer 
fidlı bir ·eseri vardı ki, bu eser, 1347'de Haydarabad ed.Dekken'de basılmıştır. 

IV -· İBN SA'D 

Ebü 'Abdillah 'Muhammed b. Sa'd (ölm. 230/845), B~ Haııim'in mevlası 
olup, Katibu'l-Valndi (Vakıdi'nin katibil ünvanı ile maruftur. Yukarıda göstei:i
len tarihte Bağdad'da vefat etmiştir; Hz. Peygamber (s.a.), Salıabiler ve kendi 
d~vrine kadar gelen Tabi'ün'dan bahseden Kitabü't-Tabııkati'l~Iiebir (Buyük 
Tabakat Kitabı) veya et-Tabakatii'l-Kübra adlı meşhur eseri, birkaç kere basıl
mıştır: ·nıır. E. Sachau v.b., c. I-vrr:ı;, Leiden 1904-17, c. IX: Fihristler, 1921, 1928, 
1940; c. I-VIII, E'eyrut ·1957-60. 

V1l - İBN HABİB 

EbO. Ca'fer Muhammed b. Habib el.Bağda.di (ölm. 245/859), büyük bir 
Arap !isan 'alemi ve tarihçi si olup, Kutrub (ölm. 206/821) 'un talebesidir. Habib,. 
babasının değil, annesinin adıdır. Kutrub, Ebu 'Ubeyde (ölm. 210J825), İbnü'l
A'rabi (ölm. 231 1 845) ·v.b. gibi alimlerden nakillerde bulunmuştur. İbnü'n-Ne
dim'in naklettiği!le göre, İbn Habib ensab, a.hbar, IO.gat, şür ve kabileler üze. 
rinde geniş bilgi sahibi idi. 245 (859)'te Samerra'da ölmüştür. Müteaddit eser
lerinden bize. kadar gelen ve çoğu basılmış olanlar şunlardır: 1 - Muhtasaru 
Cemhereti'l-Ensil.b (Muhtasar Nesep Koleksiyonu), İstanbul, ·Ragıp Paşa .ktp., 

37 



' J. 
Dr. SÜLEYMAN TÜLÜCÜ 

nr. 999; 2 - IG.tiibü'[-Kaba!il ve'l _ Eyyılıni'l-l{ebir (KabilE(ler ve Büyük Günler 
Kitabı), nşr. Wüstenfeld, Göttingen 1850; 3 _- Naka'iılu Cerir ve'l-Ferezdak 
( Cerir ve Ferezdak'ın Birbirlerini Nakzeden Şiir leri), nşr. AA. Bevan, Leiden 
J 905-12; 4 - el-lUuhabber (Süslenmiş), nşr. llse Lichtenstadter, Haydarabad 
E.ci-Dekken 1361/1942 (İbn Habib'in, Cahiliyye ve İslam'ın ilk devirleri hakkında 
ç:eşitli yönlerden bilgiler veren en kıymetli ve hacimli eseri,. budur.); 5 - tfm
miihiı.tii"'n-Nebi (Hz. Peygamber'in Anneteri), Bağdii.d 1950; 6 - Men Nüsibc 
ila ünıınihi ıuine':;-Şu'ara' ( Şairlerden Annelerine Nisbet Edilenler), "Nevadirü'l-
1\Iahtütat", 1,!3, rı§r. ''Abdü's-Selam M. Harun, Kahire 1370/1951, s. 81-9_6; 7 -
Esma'ü'l-1\Iuğtii.lin mine'I-Eşraf fi'I-Cıihiliyye ve''l-İslil.~ ve Esma'ü l\Ien l{utJlc 
ınine'ş-Şu'ara' (Cahiliyye ve İslam Devrinde E§raftan Öldürülenlerin ve Şair
lerden Katledilenleıin İsimleri), "Nevaılirü'l-Mahtfıtat", VT, nşr. 'Abdü's-Selam 
M. Hil.rı1n, Kahire 1374;/1954, s. 106-278; 8 - Küıia'ş-Şu'ara' ve Men Galebet 
I{ünyetühfı 'ala İsmihi.- ( Şairlerin Künyeleri ve K ünyesi İsmini Bastıranlar), 

"Nevailirü'l-l\Iehtütat", VII, nşr. · 'Abdü's-Selam M. Harfm, Kahire 1374,/. 1954; 
s. 279-296; 9 - Elkabü~ş-Şu'ara' ve Men Yu'refii minh~ bi-Ümmihi (Şairlerin 
Gakapları ve Onlardan Anneleıi ile Maruf Olanlai·), "Nevaılirü'l-Mahtfıtat", VII, 
nşr. ;Abdü's-Selii.m M. Hii.rı1n; Kahire 1374;/ 1954, s. 297-328; 10- ei-Münemma:k 
(Tezyin Edilmiş), nşr. Hurşid Ahmed Farik, Haydarabad ed-Dekken 1384j1964. 

VII - İBN KUTEl.'BE 

Ebü Muhammed 'Abdullah b. Müslim b: Kuteybe ed-DiıJeveri (ölm. 276.1 
889), tarih ilminde olduğu kadar lügat, hadis ve tefsir ilimlerinde de niaruftur. 
Tarihe ait eseri Ritabü'l-l\Ia'arif (Bilgiler Kitabı) olup, Ta!Jeri (ötm. 310,1923) 
ve Mı:s'üdi (ölm. 345,1956) gibi büyük İslam tarihçilerine kaynak olmuştur. :Şu 
eserde İslamdan önceki Arap tarihine ait tafsilii.t bulunmaktadır .. Ayrıca bu 
eser, Hz. Peygamber (s.a.)'in hayatı ve H. m. asir ortalarma kadarki olaylar 
bakımından da değerli bir kaynaktır. KitaW'l-l\'la'arif'in diğer bir özelliği de 
ınuhaddisler, dilciler, şairler hakkılıda bilgi vermesidir. Baskıları: nşr. Wüs- · 
tenfeld, Göttingen 1850; kahire 1300; Mısır 1353/1954; nşr. 'servet 'Ukkaşe, Ka- . 
hire 1960, 1969, nşr. M. İsınail 'Abdullah es-Sa vi, 2. baskı,. Beyrut 1390 j1970, İbn 
Kuteybe'nin diğer önemli ~ir eseri de eski ·Arap şiiri ve şairleri hakkında bilgi 
veren es-Şi'r ve'ş-Şu'ara' (Şiir ve Şair ler) 'sıdır. Eser, müteadc!it defalar basıl
mıştır: Mısır 1322; nşr. M.J. de Goeje, Leideri 1904; nşr. Ahmed-· Muhammed. 
Şakir, c. I-II, Kahire 1966; nşr. Müfid Kaın!ha, Beyrut 1981. 

VTII - BEL_AzURİ 

Ebü'l-Hasan Ahmed b. Yahya el-Belazuri (ölın. 279f892), aslen İranlı olup,· 
c,ndan bize, her cihetçe -güvenilmeğe layık ve teniddi değeri yüksek olmak, üze
H' büyük itibar.kazanmış 2 eser ·kalmıştır: ı - Fütfıhu'I-Bül<lan (Beldelerin ' . . . . 

Fetihleri): İlk İslami fetihlere dairdir. Şu baskıları vardır: nşr. de Goeje, Lei-
den 1866; Kahire 1311, 1319, 1350; nşr. Selahu'd-Din eLMi.inecCid, Kahire 1956-57. 
Tercümelerine ,;elince, Ph. K. Hitti ·tarafından İngilizceye bir 'tercümesi, The 
Origins of 1the Islamid State adi altında Birinci Kısmı New- York'da 1916 yılın
da 1916 yılında neşredilmiştir. İkinci Kısınui tercümesi ise, F.C. Murgotten ta
i'~fından New York'da 1924 yılmda yayınlanmıştır. zikir Kadiri Ugan tarafın-
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dan da 2 cilt halinde Türkçeye tercüme edilmiştil:: İstanbul 1955-56. 2 -
Ensabü'l-Eşraf (f;erefli Kimselerin Nesepleri): Aneak 2 cildi zamamrnıza inti
lcal eden (Süleyı:ıaniye ktp., Reisülküttab, nr .. 597-98) bu eserin muhtelif kı
::ımları, zaman zamau neşredilmiştir: c. XI: nşr. W. Ahlwardt, Greifswald 
1883; c. V: nşr. ·s.D.F. Goitein, Jerusalem 1936; c. IV: nşr. M. Schloessinger, 
Jerusalem 1938; c. I: nşr. Muhammed Haınidullah, Kahiı·e 1959. 

IX - DİNEVERİ 

Ebu Hanife AJ.ımed b. Davud ed. Dilleveri (ölm.282,!895), Irak-ı Acem'de 
Dinever kasaba~ında doğnıuş, lisaniyatı Küfeli nahivci İbnü'ıi.Sikkit (ölm. 
246/86l)'teİı ve onun babasından tahsil etmiştir. Dineveri, büyük bir tarihçi ol
duğu gibi, aynı zamanda zamanının önemli bir matematik, tabiat ilimleri bilgi
nidir. Kendisi, İslam dünyasının en ünlü botanikçileıinden birisi olarak kabul 
edilir. Tamamen İran nokta-i nazarı ile kaleme aldığı el-Ahbarü't..Tıval (Uzun 
Haberler) adlı eseri, esas itibariyİe eski İran milli destanları üzerinde durı:ııı; 
Sasanilere, İskender'e ve daha sonra da müslümanların Irak fetihlerine ait bil. 
giler veren bir eserdir. Diğer taraftan bu eserde Hz. Ali ve Mu'aviye anlaşmaz
lık ve mücadelesi; Hariciler, Emeviler hakkında bilgi VE)rilmiştir. Eserin diğer 

bir özelliği de, M. VI-IX. yüzyıllar Türlc tarihi hakkında bilgi vermesidir. Bu 
devrin Türk tarihi hakkında en eski ve en doğru bilgi veren kaynaklardan biri . 
sayılır. Gere)\: Sasanilerden bahsedilirken ve gerekse diğer vesilelerle -Göktürk
!ei· ,Mav.eraünneh!" ve Harezm ha valisindeki Türkler hakkında m~lumat verilmiş
tir. Bu kitap birkaç kere l:iasılmıştır: nşr. W. Guirgass, · Leiden 1888; nşr. 
"Abdü'l-Mün'ım 'Amir, Kahiı;e 1960. Dineveri'nin, ilimler tarihi bakımından 
büyük bir ehemmiyet arzeden Ilitabü'n-Nebat (Bitkiler Kitabı) isimli eseri de, 
muhtelif kısımlar halinde; çeşitli alimler tarafından ne§rediİıniştir (nşr. B. Le
win, Leiden 1953; nşr. Muhammed Hamidullah, Kahire 1973). 

X- YA'KÔBİ 

Ahmed b. Ebi Ya'küb İbn Vadıh eLYa'kübi (ölm. 292j905'ten sonra), muh
tasar bir cihan tarihi olan Tarih'i ile, H. 258 (M. 872) · senesine kadar geçen olay
lan vermiş ve aynı zamandaŞii'lerle ilgili bozulmamış ve en eski malumatı bize 
naklefıniştir. Bu eserin, şu baskıları yapılmıştır: nŞr. Th. Houtsma, c. I-II, Lei
den 1883; c. I~m. Necef 135z; c. I.II Beyrut 1379f1960. Ya'lcübi'nin, ayrıca, 

coğrafyaya ait Kitabü'l~Büldan (Beldeler Kitabı) ünvanh bir eseri ı;laha var
dır ki ,birkaç kere basılmıştır: ıi.şr. M.J.de Goeje, Leiden 1892; Necef 1957. 

XI- TABER! 

Ebtl. Ca'fer Muhammed b. Cerir et-Taberi (ölm, 310)923), İslam dünyasının 
en büyük tarihçilerinden biri olup, ~24J838 yılında, Hazar Denizi'nin güney ln
yısı boyunca uzanan Taberistan'da Aınul'da dünyaya gelmiş ve 310f923 .yılında 
Bağdad'da vefat etıniştir. Tarihu'l~tJmem '\,·e'l-:M:üliık CMllletler ve Hükümdar
lar .Tarihi) adını taşıyan meşhur eseri ,dünyanın yaratılışı ile başlamakta ve H. 
302 (M. 915)'ye kadar uzanmaktadır. Tarihi olaylar, zaman sırasina .göre (kron
olojik bir biçimde) tanzim edilmiştir. Taberi'nin, hadisatı naklederken müracaat 
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f.ttiği. usUl, Hz. Peygamber (s.a.) 'den gelen hadislerin nakledilmesi usÇıiü (is
ı: ad usülü)nün aynısıydı. Bu eseri esas itibariyle ikl kısma ayırmak mümkün
dür: Birinci kısım, hilkatten İslam'ın doğuşuna kadar ola.TJ. olaylar üzerinde 
curmaktadır. Bu kısımda tarihi tenkide tahammülü olmayan bazı hurafeler ·de 
yer almıştır. Eserin ikinci ve önemli kısmı, İslam'ın doğuşundan; H. 302 (M. 
915) yılına kadar gelen bölümdür. Bu kısım, İslam tarihinin .başlıca kaynak
larından birini teşkil etmektedir. Bu eserin şu, baskıları yapılmıştır: nşr. M.J. · 
de Goeje v.b., c. i-XV, Leiden 1879-1901; c. I-XIII, Kahire 1328; c. LXI, Kahi
re 1336 Kahire 1939; nşr. M. Ebü'l~Fadl İbrahim, c. I-XI, Kahire 1960 v. dd. Tilrk_ 
ı:;eye tercümesi: Milletler ve Hülı:ümdarlar Tarihi ,çev. Zakiı:: Kadiri Ugan-Ahmet 
Temir, c. I-IV, İ'stan':ıul 1954-58. Taberi'nin Cılnıi'n'l-Bey'an an Te'vili Ayi'l-Kur'an 
adlı meşhur Tefsir'i de birkaç kere basılnuştır: c. I .- XXX, Kahire 1321-30, 2. 
t:aslcısı: Kahiı·e 1373j1954; nşr. M. Malımüd Şakir, ~- I-XV, Kahire l955-60. 

Xll - ~IES'ÜDl . 

Ebü'l-Hasan 'Ali b. el-Huseyn el-Mes'üdi (ölm. 345j956), ''Müslümanların 

Heroıf!ot'u" lakab!.nı kaziman ve ilk olarak İslam· tarihçilik dünyasında konula
rına göre tarih yazma usülünü getiren .kimsedir. Hz. Peygamber ·(s.a)'in As- · 
hab'ından 'Abdullah b. Mes'üd,'un soyundan geldiği için Mes'üdi adını almıştı. 

Mes'üdi, eserlerini meydana getirebilmek için Arabistan, !ran,. Horasan, Hin
distan, Ermenistan, Seylan gibi Asya ve ayrıca Mısır, Zengibar ve Madagaskar 
gibi Afrika. memleketlerine. seyahatlerde bulunnruş, böylece bilgi ve görgüsünü 
artırmıştır. Tarihe ait eıi önemli eseri l.Uürt'ı:cü'~-Zeheb ve l.Ue'adinü'l-Cevher· 
(Altın Çayırları ve Cevher Madenleri) olup, esas itibariyle . .iki kısımdan· mey
dana gelıniştir: Birinci kısımda İslam'dan önceki kavimlerin tarihlerinden 
bahsedilmekte ve coğTafi bilgiler verilmektedir. İltinci kısım ise, İslam tarihi- · 
ne tahsis edilmiş olup, Hz. Peygamber (s.a.) devrinden Abbasi halifesi el-Muti' · 
dönemine, yani M. IX. yüzyİl sonuna kadar devam eder. Bu eserin muhtelif bas" 
kıları yapılnuştır: nşr. ve Fransızcaya tre.: Pavet de. Courteille ve Barbier de 
Meynard, c. I-IX, Paris 1861-77; c. I-II, Bulak 1283; Kahire 1313; nşr. M. Muh
yi'd-Din 'Abdü'l-Hamid., c·. I-IV, Kahire 1948, 3. baskı: 1958, 4. baskı: 1964; nşr. 

·Yusuf Es' ad -Dağır, c. IciV,, Beyrut 1385Jl966. Ayrıca, Mes'üdi'ni.n, l\lüriıcü'z
Zeheb'in özeti mahiyetinde et-Tenbih ve 'il-İşrii.f (Uyarma ve Yöneltme) adlı bir 
eseri daha va.rdır ki ;birkaç kere basılmiştır: nşr. M.J. de Goeje, Leideİı 1894; 
n§r. !smail 'Abdullah.es"Sii.vi, Kahire 1357j1938; Fransızcayatrc~: Carra de Vaux, 
Paris 1897. 

. XIII -. 1BNO'L,ES1R 

'Izzü'd-D1n Ebü'l-Hasen 'Ali İbnü'l-Esir (ölm. 630Jl233), Mezopotamya'da 
Musul'da büyüd(i ÖğTenimini Bağdad, Kudüs ve Suriye'de tamamladıktan son
·ra tekrar memleketine döndü. Kendini, okumaya ve kitap yazmaya vakfetti. İbn 
Hallikan (ölm. 68lj1282), ondan. sitayişle bahseder. !bnü'l-Esir'in' en büyük 

·eseri el-Kiinıll fi't-Tarih (Tarih Hakkında Mükemmel Kitap)'dir. Dünya tarihi
nin ilk devirlerinden itibaren H. 628 (M. 1230•31) yılına kadar ki hadiseleri içine . 
alır. Bu eserin şu baskıları yapılmıştır: nşr. C.J. Tournberg, c. LXIV,· Leiden 
1851-76, c. I-XIII, Beyrut 1965-67, 1979; c. I-XII, Bulak 1290; c. I-XII, Kahire 
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::.302; Kahire 1348. Itnü'l-Esir'iİı. diğer bir mülıim eseri c!le tlsdü'~l-Gaıie fi 1\fa'ri
feti'ıı-Sababe ( Sahabileri Bilme Hususun'da Örman Aslanları)'dir .. Bu eser, hadis 
ilimleriyle ilgili olup,. Hz. Peygamber (s.a.)in Ashabından 7.500'ü hakkında bil
gi .verir. Eser birJ.;aç kere basılmıştır: c. I-V, Kahire 1280; c:!. I-.V, Tahran 1342; 
nşr. M. İbrahim el-Benna v.b., c. I-VIJ:, Kahire 1390-93J1970-73. Ayrıca, İb:pü'l
J~sir'in lviusul Atabeyleri tarihine ait et-Tarihu'l-Bahii: fi'd-Devleti'l-Atabekiy
ye (nşr. 'Abdü'l-l'{ii.dir Ahmed Tuleymiit, Kahire 1963) adlı bir eseri daha var
dır ki, bu eser, çok önceleri M. de. Slane tarafından Fransızcaya tercüme edilmiş_ 
ti .(Paris 1872). 

XIV- ZEHEB1 

Şemsü' d-Din. Ebu •Ab dillah ~uhammed b. Ahmed ez-Zehebi ( ölr;:ı. 7 48J134 7), 
Meyyafarikinli bir Türk ailesine mensup olup, 673J1274'de doğmuştur. Bütün 
kaynaklarda soyu "Türkmaiıi" olarak kaydedilmek suretiyle Türk asıllı olcJ.uğı.ı 

belirtilen Zehebi'nin büyük dedesi Kaymaz adını taşıyordu. Ömrünü hocalığa 
.vakfeden ve hayatı boyunca birçok kıymetli kitaplar kaleme almış olan Zehebi'
nin en büyük eseri, Tarihu'I-lslam (İslam Taıihi) adlı tarihidir. 'tslamiyetin zu. 
huru ve Hi. Peygaınber (s.a.)'in nesebi ile başlayıp H. 700 (M. 1300) veya 715 
(1315). yılında sona eren ve vmumi İslam tarihi hüviyetinde olan bu eserin mü
him özelliği, tarihi olaylar arasında, İslam dünyasının büyük şahsiyetlerinin, 
zengin bir şekilde, hal. tercümelerini ihtiva etmesidir. Bu eserin bir kısmı 1347'de 
e cilt halinde Kahire'de basılmıştır. Tiiriliu'l-İslam'ın siyasi olaylar kısmı yine 
Zehebi tarafından ihtisar edilmiş ve Düvelü'l-ls1am (İslam Devletleri) adı veril-

. miştir. Eser, 2 cilt h~linde 1337'de Ha,ydarab1id ed-Dekken'de tab'ediliniştir. As
lında 20 cilt tuttuğu rivayet edilen Siyel'ü A'lami'n-Nübeıa• (Asil Kimselerin Eli
yüklerinin Biyografileri)'sı, İslam hal terellinesi kitaplarının en mühimlerinden 
olup, basılmıştır (c. r-m, nşr. Seahu'd-Din el-Müneccid, İbrahim eLİbyari, M. 
Es' ad Talas, K.ahire 1956-62). el-'Iber fi Haberi )\I en Gaber (Geçmiş Kimseler le 
rtgili İbretler) adlı eseii de Önemli.dir (c. I-V, nşr. Salahu'd-Din el-Müneccid ve 
Fuad es-Seyyid, Küveyt 1960.66). 

Ayrıca, onun, hadis ilimlerine ait, birçoğu basılmış, çeşitli eserleri vardır. 
Bu meyanda, Hz. Peygaınber (s.a)'in Ashii.bının, harf sırasına gör'e. hal tercü
mel~rini ihtiva eden Tecridü Esmil'i's-Sa.Iıabe ( Sahabilerin İsimlerini ·Ayırma)'. 
sini zikredebiliriz (c. I-II, Haydarabad ed-Dekken 1315)'. 

. xv· - İBN HALDnN 

Veliyyü'd-Din EbU Zeyd 'Abdu'r-Rahmii.n b. Muhammed İbn Haldun el Had
rami (ölm. 808Jl406), İslam tarihçilerinin en büyüklerinden biri olup, 732/1332'-

. de Tunus'ta doğmuş ve 808.(1406'da Kahire'de vefat etmiştir. Dağdağalı hayatı 
ona milletierin mukadderatını geniş mikyas ta . öğrenmek imkanını vermiştir. O, 
ilk kaynaklardan biri ola,rak ve şahsi müşahedelerini esas edinerek, bir mufas
sal Şimali Afrika, bilhassa Berberler tarihi yazmış sonra onu genişleterek ona 

,, . ' 
bir büyük ve umumi İslam tarihi şeklini vermiştir. el-'lber. (İbretler) veya 'Un" 
vanü'l-'lber ismindeki ,7 cilt tutan eserine (bu eser, 1284;/1868 ve 1936'da Kahi" 
re'de basılmıştır) 779J1377'de yazdığı, "Mulmdclime" (birçok baskıları yapılmış 
olup, en iyisi ,'Ali 'Abdü'l-Vahid Vii.fi tarafmdan 4 cilt halinde, 1378;1958 yılın. 
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da Kahire'de ne§redilei:ı.idir)'sinde İbn Haldfuı ,tarih felsefesiyle ve içtimaiyat 
meseleleriyle me§gul olmu§ ve bu eser, Avrupalılardan önce biz Türkiert ilgilen
dirmi§; Katib Çelebi ,Naiina, Ahmed Cevdet Pa§a v.s. gibi birçok tarihçilerimiz 
üzerinde müessir ~lmu§tur. 1\'Iukaddiıne, önemine binaen, Fransızca (1858; 1967), 
Urduca (1924-32), Farsça (1957-59), İngilizce (1958), Portekizce (1958-60), 
Hindçe (1962), İbrai:ı.ice (1967) gibi dünya dillerine ve 3-4 kere de· dilimize ter
cüme edilmi§tir tre. Piriziide Mehmed Sahib ve Ahmed Cevdet, c. I-m, İstan
bul 1858-60; çev. Zakir Kadiri Ugan, c. I-m, İstanbul 1954-57, 2. baskı: 1968-70; 
çev. Turan Dursun, I, Ankara 1977; çev. Süleyman Uludağ, c. I~II, İstanbul 
1982-83). 

XVI- 'AYNİ 

Bedrü'd-Din Elbü Muhammed Malımüd b. Ahmed el-'Ayni (ölm. 855/1451), 
762/1360'da Ayıntab'da doğmu§tur. Türk asıllı bir alim olan "Ayni'nin, tarihe 
ait en önemli eseri, 20 ciltlik' 'Il{dü'l-Cüınan fi Tarihi· Ehli'z-Zeman (Zamanın 
İnsanlarının Tarihi Hakkında İnci Gerdanlık) isimli _ tarih-i lımumi olup, 850 
(1446) senesine kadar gelrı:ıektedir. Çe§itli yazma .nüshaları bulunan bu eser, 
basılınamı§tır. Ayrıca, onun, Buhari ( ölm. 256 j870) 'nin Sahih'ine 'Umdetü'l-Kıiri 

_ fi .şer hi· Sahihi'l-Bulıari (Buhari'nin Sahih'inin Şerlü Hususunda Okuyucunun 
Dayanağı} ünvanı ile, yazmı§· olduğu. §erh, 1308'de Kahire'de ve 1309-1310'da 
tstanbul'da ll cilt olarak basılmı§tır. 
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