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·A'RAPLAHDA ENSAB i'lMi VE ·iSLAM TARiHi AClSlNDAN ÖNEMl 

Doç. IDr. Ahmet ÖNKAL 

ENSAB iLMiNiN DOGUŞU: 

islôm öncesi Arap toplumunda gelişmiş, şObelere ayrılmış ve tedvin 
edilmiş ilimlerden söz etmek elbette mümkün değildir. Ama bu, Ahmed 
Emin'in ü~diô ettiği gibi (1) Côhiliye Araplarında ilim ve felsefenin eser ve 
tesirlerinin hiç bulunmadığına da delôlet etmez. 

Arapların kendilerine has ilimlerinden olmak üzere edebiyo·t olanın
da, ştir ve hitôbette bir ha.yli ilerledikleri, etsenevi bir mdl:ıiyet arzeden ve 
babadan oğula anlatıla anlatıla gelen bir tarih bilgisine sôhip oldukları, 
bu or-ada ,hasep ve nesebe fevkolôde itibdrları sebebiyle türkçede soy-di
zimi bilgisi diye isimlendirebileceğimiz ensôb ilmine büyük değer verdik
leri bir gerçektir (2). 

Gercekten Arap ko·vmi, kendilerine övünme imkônı veren ve kendi 
oyarlarındakfl-erle evlenerek asôletle nesillerini devam ettirmeyi mümkün kı
lan şecere tablolorma, neseplerinin tespit ve zaptına fazlasıyla ihtimdm 
göstermekte, herkesin ceddini bilmesi yanında, onlar içinde, Arap soyu
nu teşkil eden -Adndn ve Ka-htôn'a kadar bütün silsile fertlerini birer bi
rer sayabilecek «nessdbe»ler bulunmaktaydı (3) ve Arap edebiydtının var 
olduğu ondan itit:ıôren, td cdhiliye devirlerinde de şiirlerde nesebe dit 
imôlor, bilgiler yer olmaktaydı (4). 

(1) Ahmed Emin, Fecru'l-İslam, s. 48. Beyrut 19'69. Ahmed Emin burada, Ca
hiliye ça~ında Araplarda H1m ve felsefenin tesirlerinin görülmedl~ini .be
lirttikten sonra Araplarda mevcut bazı bilgileri dlim~ diye isimlendirme
nin yanlış oldu~una temas eder. 

(2) Araplarda, kendi icatları olan bu ilimlerden başka, d!~er kavimlerden al
mış oldukları ilm-i nücüm, ttb, meteoroloji, mitoloji, kehanet, at yetiştir
me bilgisi, kıyıiret -gibi · lllmler de vardır (N. Ça~atay, İ. ö. Arap Tarihi, 
s. 131, Ankara 1963}. 

(3} İzmirli İsmail Hakkı, Siyer-1 Celile-i Nebeviyye, s. 33, İstanbul 1332; M.' Ha
midullah, tsıam'a Giriş, İstanbul 1965, s. 157- 8; N. Ça~atay, t. ö. Arap 
Tarihi, s. 139. 

(4) Brockelmann, cArabistan (Edebiyath, t. A. I, 532- 3, İstanbul 1965. 
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Arab'ın bu derece önem verdiği neseb bilgisini ve ona bağlı olarak 
bir ilmin teşekkülünü ortaya çıkaran örniller üzerinde durmak, bize ensôb 
ilminin doğuşuyla ilgili kifôyetli bilgiler verecektir. 

Arap Yarımadası'nda çölün ucsuz bucaksız derinliklerinde, medeni 
hayattan tamômıyla uzak bir· şekilde, yerleşima müsôit sayıl ı bir koc nok
ta dışındo genel olarak göçebe hayat yaşayan Arapların meşgOiiyet sô
hdları oldukca sınırlıdır: Kadın, şarkı. irticôli.şiir, harp, yağma, düşman 

hücQmundan devamlı korku, sürülerle uğraşmak, mer'adon mer'oya inti· 
kôl, . bu .arada da ecdôdrn şan ve şerefiyle iftihör, onların kahramantıkla
rını ve hôdisôttnı gururla· yôd ve nihôyet diğer kabllelere bu hususlarda 
üstünlük iddia etmek ve onlar!? hicivler yöneltmek ... işte Arapların gün
lerini dolduran meşgOiiyet silsilesl ... 

Şurası bir gercek ·ki Arapların şeref ve namusa verdikleri değer ya
nında: lslômiyet'ten önceki cansız ve horeketsfz dinlerin·e attattikleri 
ehemmiyet_ ÇOk SÖnÜk : kalıyordu. Çünkü Şeref. bir taraftan mukaddes SO • 

yılıyo_rdu; diğer taraftan da şeretle övünme sôyesinde· aynı soydan gelen 
insanlarırı toplanarak birleşmelerine Imkan tanıyordu (5). 

Şerefe verilen bu değer onların . şiirlerinde mutlaka kendini göster· 
· me.kteydi. Şôir. büyük bir kıskançlıkla kendinin ve soyunun düşmonlarıy
la alay eder, kabllesinin kdhramanlan, şeyhleri ve önemli ŞO·hsiyetlerini 
qver, düşman tarafıncj.an öldürülen dost. akraba ve 'diğer koblle·sı ·mensup, 
!anna ağıtlar . yakardı. Şôirin galeyôna geldiği ve karihasının acık olduğu 
her zamanda bu tema büyük bir his ve coşkunlukla işlend i ği gibi müay
y_en zamanlarda, haccöan önce veya sonra veya tespit edilmiş diğer bir 
vakitte bir araya gelen Araplar, yarişmalar yaparlar, kabileler, kabile 'kôl
ıa·rı. bÔzan da ôil-eler, hattô şa·h ıs lar arasında müfôhartı cereyôn ederdi. 
Şôir ve hatipler, şeref ve itibôr unsurları ile, üstünlüklerini prtaya koyc
ook her şeyle övünürler, bu hususlarda müfôharadan gôlip çıkabilmek 
icin rak7plerini şiddet '(e belôğat ile alcaltırlardı. işte bu edebi mücôdele
ler, ~uvvetli bir tahrik kaynağı . vazifesini görmekte ve ekseriyô şiddetli . 
hattô' kanlı kavgaloro. neticede horplere müncer olmakta- Idi (~). . . . . . 

. Burada çoğu kez üstünlüğü temin eden husus. hatibin ve şölrin söz . 
söyleme _kôbili_yeti_. fesôhat ve qeldğati, letôfet ve tarafeti idi. Ama hakl
kot-ı halde. de Araplar içinde sınıf fa-rkları mevcuttu.ve bôzı zümrelere 
mensup olaniann kanı diğerlerinden daha değerli ve üstün sayılıyordu (7). 
Mesefô Yemen'de, Basra Körtezi'nde ve Suriye'nin güney bölgesinde ku-

(5) Bıchr Far~s. «Müfahara~. İ. A. VIII, 791, İstanbul 1960. 
(8) Bıchr Fares, «MUfa.baral), t. A. VIII, 790 - ı. 
(7) M. Hamldull~h. İ. Peygamberi II, 272, İstanbul 1966 - 1969. 
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rulari emirliklerde hükümdôrın soyuna veya hôkim sülôleye bağlı olmak 
asôlet vasilesi teşkil ediyordu. Hicaz'da da kuvvetl i bir kabileye mensup 
olmak. diğer kabilelere karşı övünmeyi temin ediyordu. Mekke'de Kureyş, 
Tôif'te Sakif, Medine'de Evs ve Hazrec kabileleri bu durumda bulunuyor
lardı (8) . Buna korşılık bôzı soylara nispet edilmek onlar için büyük bir ôr 
teşkil ediyor, bôzı kabileleri doğuştan ve tabiaten rezil oddediyorlordı. 

Meselô BenO Bôh~le böyleydi. Rivôyete göre BenO Bôhlle, yq.mek artıklo
rını yiyor, ölü kemiklerini toplayıp kaynatıyor ve yağını alıyordu. Arap 
Yarımadası'nda bu kobile o derece hakir görülmüş~ü ki bir Arab'a· sorul
muştu: «Bahili olmak şartıyl_a Cennet'e girmeye rôzı olur musun?» Arab'ın 
cevabı, Bôhile'.ye bakış noktasını belirtecek tarzdaydı: «Bunu kabOI ede
mem. Yalnız Cennet ehli benim Bôhlli olduğumu · bilmiyecekse olabilir!» 
Bir Arop şôf'ri de Bôhile'yi şöyle o.lçaltıyordu :. 

'Ey Bôhile'li' denildiği zaman köpeğe, 
Bu nispetin kötülüğünden köpek uludu.» (9) . 

Böylece tabiaten hakir görülen veya muôrızları torotından nesep ve 
haseplerine, şeref ve haysiyetlerine dil uzotılarak rencide ~dilen, kızdırı
ldn Arap kabileleri zaman zaman sflôha sorılıyor, bôzon sulok bi~ vôhôya 
yerleşme konusunda, bôzan rlyôset mes'elelerinde, bôzon do hiçten se
beplerle çarpışmalar careyan ediyordu. HusOsuyle teknik gelişm_elerin 

mevcut olmadığı o devrede Insan· unsuru, nefer gücü, bu carpışmalorda 
bugünkünden daha ziyôde önem toşıyordu. Bu münôsebetle de kabile ve 
soylar, uzok ve yakın okrabalarını gerektiğinde asobiyyet duygusuyla 
yardıma oağırmok üzere çok iyi tanımaya ihtimam gösterlyorla.rdı. 

Şu halde övünmelerde üstün olduğunu ortoya koyabilmek, zeli'll l·k it
hômından kurtulabilmek, hakir telôkki edilenlerle evrenerek tenkitfare yol 
açmamak ve nesli necôbetle devam ettirmek, bir de hangi sebeplerle 
olursa olsun bir muhôsdmada yakınlardon yardım talep etmek;· nihôyet 
muhôsım kobileyi aşağı düşürebilmek icin nesepleri çok iyi bilmek gere
kiyordu. 

işte bütün bu sebeplerle, Arap kabileclliğl ve kabileler arası rekôbet
lerle Araplar neseb bilgisine büyük derecede önem verdiler. Onlardan 

(8) N. Ça~atay, İ. ö . Arap Tarih i, s. 119 - 120. 
(9) AlOst, Tefsir XXVI, 1'66, Beyrut 1353. Araplarca BenQ B!hlle'nln seviyesi o 

derece dUşUk sayılınıştı kl bazı fukaha. evlilik gibi konularda Benü Bahi
le'yl dl~er Arap ka.ıbtıelerlne denk kabQl · etmemiştir. Fakat Al üst, bu fikri 
lsll.betll görmez. 
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her birisi atalarının soyunu birer birer sayabiliyor, iclerinde neseb bilgisi- . 
ne vukOfiyeti ile iştihar etmiş. sôdece kendi kabilesinin değil, diğer Arap 
kabllelerinin neseb silsilesini de bilen cmessôbe»ler bulunuyordu. Bu ze
vôtın zengin bilgisi, tô Côhlliye devirlerinde ensôb ilminin doğuşuno- vasi
le teşkil etti. 

Biz böylece Arapların kendilerine has bir Ilim olarak ensôb ilminin 
tô Côhiliye oevirlerinde doğmuş olduğunu belirttik. Fakat husQsuyle Av· 
rupalı araştıncıfar arasında bunun aksine kanôate sôhip olanlar do var
dır .. Meselô bunlardon biri okırak ilk devir islôm Tarihi lle ilgili eseriyle 

' meşhQr, halyan müsteşrik Leone Coet~ni (1869 • 1935). ·kadim Arapların 
ecdôdın hôtıralarını sohlh ve muhakkik surette zihinlerinde tutmolorı, ka
bllelerin şeceresi hakkında husOsi bir tetkikôtta bulunmalarına «Hicretin 
birinci ve ikinci· osrında isıarn ulemôsı tarafından icôd edilen bir cok şe· 
cere môlGmôtını izôh mmek ve muhıkk göstermek üzere uydurulmuş bir 
masal>> nazarıylo bakar (10)'. Ona göre şecereler, «cöl Araplarının kendi• 
lerine has bir mahsOI olmakton zlyôde Arap-müslüman medeniyet-i cadi
desinin şehirlerde ve kalem odalarında yapılmış birer eseri»dirler {11) . Zi
ra ·Arap Yanmodosı'nda·ki bedeviler bu akim zahmetle.re dôimô bigône 
kalmışlardı ve onların basit meşgaleleri ensôb şecereleri imôline cok cok 
uzok şeylerdi. Sonro şimdiki bedevi Arapların coğrôfi, maddi ve mônev1 
şerôiti, · Muhammed'in muôsırları'nın ve belki de daha kadim devredeki 
Arapların şerôitinin oynı Idi ve bugünkü Araplar. neseb şecerelerine mô· 
lik olmadıkianna göre çölün değişmez sTmôsındo yaşayan bedevlierin de 
mahfOz neseb sil·silelerinden bahsetmek mümkün değildi. Nihôyet kadim 
Arobistan'da toaddüd-ü zevcôt usQiü côri. olduğuna göre. ilk hey'et-i le· 
timôiyye ana üzerine müesses olmalıydı; bu halde de müslüman nessôb· 
lar, babulık mefhOmu ve erkekler vasıtasıyla nesebin zrkr ve tespit edH· 
mesi ·konusundaki yolanlarını môzlden gôfil olarak bu zayıf temeller üze
rl·ne ihtiyotsızca istlrıôd ettirmişlerdi (12). Oysa ki ilm-i ensôb, halife Ömer 
zamanında bütün müslümanl<lrl bir ta·kım ashôb-ı maôş ve tahsisôta 
ayırmak lôzım geldiği zaman başlamıştı. Zira tohstsôto müstahak olobil· 
mak icin yalnız müslüman olduğunu ispat etmek kôfi değildi. Kôflrlere 
karşı harpte kullanılan, yahut düşman memlekette askeri bir müstemleke 
hôlinde ikôme edilen - KOfe, Basra vs. gibi- Arap · kabilelerinden birine 
mensup olduğunu ispat etmek iktizô eylerdi. Tahsisôt olanların kôffesi 
hep ·islôm askeri idiler. ·Kabileler. mikdcJ.rıno göre sınıflaro ayrılmışlardı, 
yôni sırf kan robıtosına göre birleştirilmlşlerdi. Bu tarz bir ma.aş tahsisi 

(10) L. Caetani, İslAm Tarihi I, 136- 7, çev: Hüseyin Cahld, İstanbul 1924. 
(ll) L. Caetani, İslam Tarihi ı, 146. 
(12) L. Caetani, İslAm Tarihi ı, 146 ~ 7, 150. 

···.j 

~ 
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büyük bir hesap usulüne, uzun uzun esCimi defterlerinin tanzi.mine lüzum 
gösterdi. Bu defterler. vefôt ve. ilôve kayıtları yürütülmak suretiyle günü~ 
gününe vokôyii tôkip edebilecek bir halde bulunduruldu. işte bu lüzum, 
ilm-i ensôbı tevlid etti. Menşe'lerin ve ecdôdın tohorrisi derin bir mevzO-u 
tetkik teşkil eyledi. Kadim Arap ahvôlini ve eski zamanların hôtıralarını 

tafahhus etmek icin bir vôsıta-i teşvik oldu. Ve aynı zamanda her türlü 
icôd ve ihHrô ·ici·n kolay bir sôhô · açtı ·{13). Ayrıca ensôb ilminin inkişôfın
da, Muhammed'in vefôtından sonra ono bir necôbet icôd edebilmek üze
re iyi hazmedilmemiş haham an'anôtın.ın teslriyle, ensôba dôir efsônele- · 
rin en büyük mOcitleri olan ibn Abbôs ve ibnu'I-Kelbi'nin. hatta doğrudan 
doğruya yahudilerin iştirCik ettiği Muhammed'in nesebini tebcil ve Ara
bın atası ibr~him soyundan olduğunu ·ispat gayretinin de göz önünde bu-

_ lundurulması gerekiyordu {14). 

Evet. L. Caetani, bütün bu f ikirleri serdediyor ve tezini te'yit icin di
ğer müsteşriklerden nakiller yapıyor. Ama biz, onı,ın bu konuyu işlediği 

sahifeler icinde bizzat kendini nakzeden itedelerinin olduğunu söyleyebi
liriz. Mesela o, « ... Kadim Araplar, ecdôdın şan ve şerefiyle pek iftihôı' 

ederlerdi. Onların me'ser-i kahramanönelerini kıymetdôr bir hazine gibi 
saklarlordı. Halkın muhayyi lesi, kabilenin gurur ve nohveti, şôirlerin ilhô
môtı bunlara gittikce miktarı artan bir takım tafsilôt ilôve ederdi. Ecda
dın ·kahramanlıklarını nazmen tôdôt etmek gôyet merğiib bir şekl-i edeb1 
vücuda getirmiştir. Kadim Ara-pform hissiyôt-ı şôirôneleri bu tarzda tezô
hür ediyordu. mr çok kabi leler için yegône meşgale~i fikriyye, yegône 
mahsOI-ü san'atkôrône bu manzOrnelerden ibôret kalmıştır. Goldziher, 
ecdôdın kahramaniıkiarına korşı bu ·hürmeti pek mükemmel bir surette 
trısvir ediyor. Kadim Arap ruh ve müfekkiresinin tetkikôtı bahsinde ecdô
dın medh ve sitôyişini hôvi manzOmeeler.i birinci derece-i dikkôtte tu
tae.» derken (15) biraz önce belirttiğimiz kendine ôit «kadim Arapların 
ecdôdın hatıralarını sahih ve muhakkik surette zihinlerinde tutma larının 

uydurulmuş bir masal olduğu» . «şecerelerin zabtına Arapların dôimô bi
gône kaldığı», «k~dim Arabistan'da ·ilk hey'et-i ictimôiyyenin ana üzerine 
müesses bulunduğu » iddlôlorını tamemen yıkmaktadır. Bizzat Coetani, 
son ifôdeleri ile dtıştüğü tezôdın fa·rkındadır ve şöyle diyerek yaptığı ha
tôyı tômlre çalışır: « ... Maamôfih şurasını akıldan cıkarmomak iktizô eder 
ki ecdôdlarından bir çoğunun kahramaniıkiarını medh ve tebcil edebilen 
Araplarda ecdôd hakkındak i môiOmôt, yalnız bir koc isme ve pek şeref 

bahş bir kac harekete inhisôr eder. Bu hôtı rolarda sarih ve kat'i bir şece-

(13) L. Caetani, İslii.m Tarihi I, 136- 7. 
(14) L. Caetani, İslam Tarihi ı, 140-4, 149. 
(15) L. Caetani, İslam Tarihi I, 140. 
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re fikri hiç bir zaman yer tutmamıştır. F i lônın ecdôddan biri olduğu bili
r:ılrdi. Fakat onun şeceresini sonra Arap şehirlerinin hôricinde bürokrasi 
tasnifôtı fikirleriyle meşbu nessôbların anladıkları tarzda sarih surette 
tôyin etmek ellerinden gelmezdi. MeşhOr ecdôdın cihet-i karôbetleri mü
him bir sQrette bilinirdi. Bunlar parça parça isimlerdi. Sonradan birbirle
rine raptedilerek kabllelerin şecerelerine tespit edilmişlerdir ... » (16). Fa
kat burada da Caetani tezada düşmekte ve aynı cümle içinde «Arapların, 
ecdôdlarından bir çoğunun kahramaniıkiarını medh ve tebcll edebilme» 
kôbiliyetini zikr ile «Araplarda ecdôd hakkındaki môiOmôtın yalntz bir kaç 
isme ve pek şeref-bahş bir kaç harekete inhisôr ettiği»ni belirtma zıtlığı 

nı bir araya getirebilmektedir. 

Caetani ve benzerlerinin yaptığı gibi neseb sllsilesinin hatıriarda tu
tulması. ecdôd ın isimlerinin muhôfaza edilerek şecerelerin ortaya konma
sına sanôyileşme ve medenileşmenin bir neticesi ola·rak cevre köy, ka
saba ve· şehirlerin, hattô devletlerin tehôcümüyle karma-karışı k, dağda

ğalı bir şehirde yetişip büyümüş birisi nazarıyla bakarsak mes'ele ger
cekten cok güc. hatta muhaldir. Ama bir hôdise. bir problem. geliştiği ve 
içerisinde bulunduğu vasat çerçevesinde değerlendirilmeli, sathi ve hissi 
mütôlaalar, nihôi karar olarak verilmemelidir. Biz bir gerçeği kabul mec
buriyetindeyiz: Côhiliye devirlerinde ve daha sonra epey bir müddet A
raplar kablleler hôlinde yaşıyor, aynı soydan gelen insanlar hep bir arada 
hayat sürüyorlardı. Onlar ibn HaldOn'un dediği gibi «darlık ve açlık yer
leri olan -fakat kalben bağlandıkları- şehirleşmeye nômüsôit çöllerde 

· kalmayı tercih etmişler, yerleşik bölge ahôlisi de onların bu hayatına hiç 
meyletmemiş. ·onlarla karışmak istememişti. Böyle olunca da Araplar baş
kaları ile karışorak neseblerinin karışmamasından ve bozulmama-sından 
emindiler. Nesebleri -dôimô mahfQz ve açık surette bell iydi.» (17) . Binôen
aleyh onlar nesillerini karışıklıktan muhôfazaya itinô ediyor ve kendi leri
ne hic de güç olmadan atalarını sırasıyla bile~iliyorlardı . iclerinde bu bil
gide iler.i gitm iş şahıslar da vardı. Nitekim Caetani bile her türlü itirôz ve 
menfl tavrına rağmen -belki de fark ında olmadan - bu hqkikatı itirôf eder. 
Onun Hz. EbObekr'Je ilgili sözleri şöyledir: «EbObekr, Kureyş arasında en 
çok sevilen ve hürmet gören. Kureyş ensôbına en çok vdkıf olan bir zôttı. 
Mekke ôilel·erinin kadim tarihlerini. eski zamanlardaki bütün iyilikleri ve 
fenalıklarıyla bilirdi.» (18). 

Hz. Ömer devrinde müslümanların maaşlarını tahsis için divônın te
şekkülüne gelince; bununla ensôb ilminin ortaya çıktığını söylemek ta-

(16) L. Caet ani, İslam Tarihi I. 140. 
(17) İbn HaldOn, Mukaddime, s. 118, Kahire tsz. 
(18) L. Caetanı, İslam Tarihi II, 149- 150. 
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mômen .yanlıştır. Zira ibn So'd'ın beyônı açıkca gösterir ki Hz. Ömer, ka
yıtların tuturmasını neseb ilmine cok iyi vôkıf olan Kureyş nessôblarına 
havôle etmiştir (19). Ancak divônın teşekkülü neseb şecerelerinin ve ne
sebe dôir bilgilerin yazıya . geçmesinde müessir ve bir teşvik unsuru ol
muştur. 

· Netice ölaral< diyebiliriz ki yaratıfışı ve yaşadığı sosyal çevre gereği 
Araplar, tô Côhiliye devirlerinden beri nesıe· ve nesebe fevkalôde değer 
veriyor, atalarının şan ·ve şerefiyle, nesilterinin çokluk ve devam!ılığıylo 

övünüyorlordı; tabii bir ihtiyaç: olarak ·cedlerinin isim ve hôdiselerini blli
yorlar, çevrelerindeki kabllelerin neseb silsilesiyle ilgileniyorlardı. Yôni 
ensôb ilmi, Araplar arasında çok eski zamanlarda doğmuş onlara has bir 
ilimdi. 

" 
fslôm'ın doğup· intişôr ettiği devrede Araplar, kabirierine gidip geç-

miŞ atalarını S·Oyarak onların çokluğu ve ululuğuyla övünecek kadar (20) 
· aşırı gitmişlerdi. •Dôiml' bir rekôbet havası icarisinde ırk üstünlü.ğü iddid

larını bes.leyen neseb bilgisine, asabiyYet duygusuna karşı islôm'ın tokın
dıği tavır ·ne olmuştu acaba? Bu bölümde bu konuya temas etmek yerin
de olacaktır. 

iSLAM NAZARINDA ASABiYYET: 

Uzun uzun izôh istemiyen bir gerçektir ki birlik ve beraberlik, adôlet 
ve müsôvôt dini olan islôm, öngördüğü birlik ve kardeşlik, eşitlik ve odô
let ilkelerini zedeleyen her türlü anlayış ve yaşayıŞa karşı cıkmış. cephe 
almıştır. O'nun n·azarındo bütün insanla·r bir erkekle bir kadından yaratıl
mış olup (21) aynen bir toroğın dişleri gibi ·birbirlerine -müsôvidirler (22); 

· Arab'ın aceme, acemin Arab'a, beyazın ·siyaha, siyahın beyaza yaratılış-. 

larr ve nesebleri sebebiyle hiç bir üstünlüğü yoktur (23); sur'-a üfürüldüğü 
gün neseb ayırımı gözetilmeyecek, insanlara soyları fayda vermiyecek
tir (24): ancak ve aneçık takvôdır, üstünlüğü sağlayan yegône unsur (25} ... 

(19) İbn Sa'd, Tabakılt III, 295, Beyrut 1968. 
(20) Kur'an'da 102. sfire (TekAsür : ı - 3); bu mal ve evlat çokluğuyla övünüp 

böbUrlenmeye temas ve tevbihte bulunur; ayeti açlklayan müfessirler, bu 
şekilde cereyan eden hAdislerden örnekler . verirler (Bkz : İbn Keslr, Tefsir 
VII, 360, Beyrut ı gs s; . E Imalılı IX, 6041, · İstanbul 1971). 

(21) 49 Hucurat : 13. 
(22) Aclüni, Keşfu'l-Hafıl' II, 326, ·seyrut 1351 (}laqis!, Deyleml nakletmiştir)_ 
(23) İbn Hanbel V, 4ıı. 
(24) 23 Mü'minCin: 101. 
(25) 49 Hucura.t : 13; İbn Hanbel V, 411. 
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Şu halde. tefrika çıkancı özelliğe sôhip. haksızlıklarda da yardımiaş
mayı gerekl·i kılan, kendi üstünlüğü. boş~olarrnrn Ise tohrfki esasına dayo
lı ırkçılık da'vôsı, islôm ' ın ruhuno uygun değildir ve islôm'do asabiyyeti, 
mal ve evlat çokluğuyla övünüp böbürlenmeyi yosaklayon kesin prensip
ler vardır. Cenôb-ı Hak, .kıyômet gününd-e hasep ve nesabin fayda verm~
yeceğini (26), insanların kabile ve koliara ayrılmosın ın onlara üstünlük 
taslamada imkôn olarok değil. tanışıp bilişmek ic in olduğunu .(27) ve sov 
cokluğuyla övünmenin insanlan aldatıp oyalodığını (28) belirtir. Hz. Pey
gamber, «Asobiyyet da'vdsı güden bizden değildir.» buyurur (29) ve ne
seb üstünlüğünün kiş i y-e dinde mertebe sağlıyamıyocağını (30). neseb se
bebiyle karşılı k lı muhôlefet ve hokôretin côhiliyye ôdetlerinden olduğu-
nu (3l) ifôde· eder. · 

· Yalnız bilinmelidir ki Peygamber S. Efendimizin de tôrif ettiği gibi (32) 
osoblyyet, kişinin· kovmine. mahzô ·kavmi olduğu için zulüm ve haksızlıkta 
yardımcı olması, arka çıkmasıdır. Ama insanın akrabolorına. üzerinde 
doğduğu toprağa bağlanması kadar tobff bir şey yoktur (33) ve hak dôire
sinde, h'iC bir tarafa düşmanlık beslemeden bi·r kavmin ictimôi durumu
nu yükseltmek, verimliliğini a·rtırmok, iyi hasletferini yüceltip .kötü huyla
rını izôle etmek, mutlak bir hayır, Allah ve insanlar nezdinde makbul, 
şôyôn- ı tokdir bir iştir (34). · 

Aynı şekilde islôm'da. atalarının çokluğuyla övünüp gururlanmak 
zemmedilmiştir; fo-kat ilimde, tôatta, güzel ahlôkta övünmek mezmum 
değildir. Silôkis güzel bir şey ve bir teşvik unsurudur. Bu sebeple hayırlı 
hususl-arda övünme ve müsôbako dfnimizde côiz görülmüş, ho.ttd emre
dilmlştlr. Cenôb- ı Hak buyurur: «(Hepiniz) hayırl ı işle-rde bir~lrinizle ya
rış edin. )> (35) . 

Nitekim bu anlayış içerisinde ashôb-ı kirôm orasında oereyon etmiş 

(26) 23 Mü'm!nün : 101. 
(27) 49 Hucurıtt : 13. 
(28) 102 T ekasür: ı . 

(29) Müsllm, İmAret 57 ; N esai, Tahrim 28; İbn M!ce, Flten 7; İbn Hanbel II, 
306, 4·88. 

< 30) Ebü DAvüd, 'Ilm ı ; Tirmizi. Kur'an ı o; İbn MA.ce, Mukaddlme -17; Dariınt, 

Mukaddime 32 ; İbn Han•bel II, 252, 407. 
(31) Buhar!, Mena.Jı:rbu'l-Ensar 27; MüsUm. iman 121, Cenaız 29 ; İbn Hanbel u , 

377, ·H5, 431, 441, 455, 496, 5.2'6, V, 342, 344. 
(32> Mtisl!m, İmaret 57 ; Nesai, Tahrtrn 28; Ebıl Davud, Edeb 116 ; İbn MAce, Fi· 

ten 7 ; İbn Hanbel II. 306, 488, IV, 107, 160. 
(33) M. Hamidullah, İslltm'a Giriş, s. 4"6 . 

. (34) Babanzlide A. Nalm, İslam'da Da'vA-yı Kavmiyyet, s. ll, 46, İstanbul 1332. 
(35) 5 MAide : 48. 



Araplarda Emıab İlmi ve :taıam Tarl·hı Açısın~an Öneml 125 

ovunme örneklerine islôm Tarihi kaynakkırında -ro-stlomak mümkündür. 
lbn Abd i Rabbih'in koydıno göre Hişôm b. Abdilmelik' in huzOrundo Ye-

. men'li ei-Ebraş el-Kalbi ile Mudar'dan Hôlid b. Sofvôn bulunuyorla rdı. ei
Ebraş. Hônd'e «Gel. seninle bir mütôhara yapalım.» dedi. Hôlid de: «Pek·i. 
başla bakalım.» diye .cevap verdi. ei ... Ebraş başladı : «- er..ıRu·knu' I-Yemô
ni'yi k<ısdederek ·_ ·Kôbe'nin 1/ 4'i bizimdlr. Hôtim et-Tôf ve ei-Mühelleb b. 
Eb1 Suira bizim aramızdan yetişmiştir.» diye övündü. Şimdi sıra Hôlid b. 
Safvôn'da idi: «Hz. Peygamber bizden çıkmış, k itôb-ı münezzel aron1ızdo 
tebliğ ·ed ilmiş, hilôfet bize .tahsis edilmiştir.» deyince Yemen'li mağlubi
yeti kabul etti ve «Bundan sonra artık hiç bir Mudar'lı lle boy ölçüşmeye 
kolkmom.» dedi (36) . 

Yine o'{nı müellif, Evs ·He Hazrec arasında careyan etmiş ·şöyle bir 
olayı noklediyor: Bir gün Evs lle Hazrec karşılıklı övündüler. Evsliler. ve
fôtında meleklerin ğ<ı·slettiği Hanzola er-Rôhib'i, orı sürüsünü·n cesed ini 
koruduğu Asım b. Sôbit'i. iki şôhit makammda kobOI edilen Huzeyme b. 
Sôbit'i. vefatıyta Arş'ı-n sollandığı Sa'd b. Muôz'ı sıralayıp «Biz, hayırdo üs
tünüz!» dedile-r. Hazreelller cevap veriyorlardı: «Biz içimizde, HasOiüllôh'ın 
sağlığında kendilerinden başka hiç ·kimsenin Kur'ôn kırôatında üstôd ko
bOl edilmediği dört kişiyi cem' ~tmlş bulunuyoruz·: Zeyd b. Sôbit. EbO 
Zeyd, Muôz b. Cebel ve 'Seyyidu'I-Kurrô' diye Isimlendirilen Übeyy b. 
Ka'b; üstelik şiirinde ROhu'I-Kuds ile bizzat Cenôb-ı Hakk'ın te'yit ettiği 

Hassô-n b. Sôblt de oramızdadır.» (37). 

Şu halde istôm, Araplar arasında côri bir takım adetleri ve insan fıt
rotllldo mevcut duygulan hayra yöneltmiş, haksızlık ve zulümde yardım
Iaşmayı asoblyyet kobOI edip şiddetle yasaktamış, fakat hoyra yönelik ve 
Iyi niyetler taşıyon her türlü gayret ve . faaliyeti tosvip ve teşvik etmlş, 

mensupları icin . ifôsı gerekli bir vazife kılmıştır. 

iSLAM NAZARINDA NESEB BiLGiSI: 

islôm'ın asobiyyet anlayışını böylece tespit ettikten sonra, tefrlka ve 
adôvete sebep teşktı etmemek . kaydıyla nesebe dôir şeylerin bilinip öğre

nllmesine islôm 'ın 'itibôr ettiğini söyleyebUirlz. 

Sıhhatli rivôyet silslleleri ·ile Hz. Ebu Hüreyre'den bize inti:kôl eden bir 
.hodTs-i şerifte Peygamb·er Efendimiz ümmetine -neseblerini öğrenmeyi 
emir siğası ·He tavsiye ediyor: «Sı la-i rahmi ifônızı sağlayaook kadar ne-

(36) İbn Abdi Ra.bblh, el-'lkdu'l-Ferid lll, 25i, Beyrut 1953. 
(37) İbn Abdi Rabbih , 'Ikd-ITI, 251 - 2. 
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seblerinizi öğreniniz. Şüphesiz sıla-i rahm, akrabalar arasında muhabbe
ti, malda zenginliği, ecelde gecikmeyi ve Rabbın rızasını temin edici
dir.» (38). 

Ashabına ve ümmetine emir ve tavsiye ettiği her şeyi herkestEın ev
vel bizzat kendisi tatbik eden Hz. Peygamber. elbette müslim-müşrik bü- . 
tün akrabalarıyla irtibôtını kat'iyetle kesmemiş ve çe:şitli vesileferfe nesa
bini birer birer zikretmiştir: O. kendisinin Muhammed b. Abdiilah b. Abdil
muttalib b. Hôşim b. Abdimenôf b. Kusayy b. Kilôb b. Mürm b. Ka'b b. 
Lüeyy b. Göl i b b. Fihr b. Môlik b. en-Nadr ·b. Kinöne b. Huzeyme b. Müd
rike b. ilyôs b. Mudar b. Nizôr olduğunu söyler (39). Neseb sôhôsında 
eser vermiş birisi olarak ibn Hazm (v. 456/1064.). RasOJüllôh'ın bu şekilde 
neseblni zikredişini. Ensôr soylarını zaman zaman sıralayışını . çevre Arap 
kabilelerinin isim ve .durumlarını yerine gelince serdedişini.- islôm'a da-'
vetinde Kureyş batıniarına birer birer ismen hitop edişini O'nun neseb 
bilgisine yakinen ve çok iyi bir şekilde vukutiyetfni belgeleyen hadiseler 
olarak sırafar (40). 

. . . 
Da'vetinde «her fırsatton her vesile ile istifôde» metodunu uygula· 

yan Peygamberimiz. kençli neseb bilgisiyle yakınlarına· hitop ettiği· gibi, 
kobiJelere isfôm 'ı tebliğ ederken ensôb ilmine vakıf olan EbObekr b. Ebi 
Kuhôfe'yi yanına alıyor. Hz. EbObekr karşılaştığı kişilerin kabilelerini. soy
farını. sülôlelerini. ôilelerini. önemli fertlerinin ahvôlini sorarak bir yakın
lık te'sis ediyor • . EbObekr'in neseb bilgisi soyesinde muhôtapfarıyfa ülfet 
sağlayan Hz. Peygamber onlara ilôhi mesajı sunuyordu (41). Bu nevi ça
lışmalar. ei-Akabe'de Evs ve Hazreclilerin müslüman olmalarıyla müspet 
netice verince Hz. Muhammed. bu ihtidôlarda şüphesiz rolü· olan sodık 
arkadaşı EbObekr'in ensôb ilmine vôkıt olmasından doloyı son derece 
memnun olmuştu (42). 

RasOiüllôh gününde neseb bilgisine bakış açısını tebôrüz ettirabil
rnek icin O'nun hayatında daha ileri bir marhaleye geçelim: Hicretten son
ra müşriklerle . müslümanlar arasında cereyan eden fiili harpler yanında 
devrin en müessir silôhlarından biri olan «edebi muhôrebe» de son had
dindedir. Şôir Hasson b. Sôbit, Kureyşlilerin bir şiirine cevap vermek üze
re gelip Hz. Peygamber'e. müracaat ·eder ve O'ndan Kureyş'i «hiciv» için 
izin ister. Hasson'ın tel'in ve takbih edeceği Kureyş soyu içerisinde Hz. 

{ 38) Tirmizi, Birr 49; İbn Hanbel II, 374. 
{39) İbn Kesir, Bid~ye Il, 255, Beyrut 1977. 
(40) İbn H azm, Cemheratu Ens~bl'l-Arab I- II, 4- 5, Kahire 1962. 
( 4 ı ) İbn K esir, Bid~ye III, 142 - 3. 
(42) sem'ani, Ensab I, 39, Haydarabad- ed-Dakkan 1962; Kandehlevi, Hayatu's

Sahabe I , 145, Dimeşk 1969 
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Peygamber'in nesebi de yer almaktadır; Hz. Peygamber buna dikkôti çe
ker ve şôiri Hassôn'a «ihtiyac duyduğu neseb bilgisini EbObekr'den öğ
renmesi» kaydıyl(} izin verir. Hassôn, Hz. EbObekr'den aldığı môiOmôtla. 
bizzat kendi ifôdesinde yer aldığı şek ilde, hicvinde RasOiüllôh'ın nesabini 
«yağdan kıl çeker gibiı> sıyırıp muhôfaza eder (43). 

Hz. Peygamber'in hayatında neseb bilgisine mürôcaat edildiğini bel
geleyen bu örneklerden sonra islôm Dini'nin getirdiği hukuk sisteminde 
bôzı şer'l ahkômın neseb bilgisine dayandığını belirterek neseb bilgisinin 
gerekli olduğunu savunan ôlimlerin bu konuda·ki delillerini maddeler hô
linde sıralayalım : 

a - BC!fı alimiere göre imanın sıhhati için gerekli bir bilgi olarak Hz. 
Peygamber'in Kureyş'ten, Hôşim Oğulları'ndan Muhammed b. Abdillôh b . . 
Abdilmuttollb olduğunu. Mekke'den Medine'ye hfcret ettiğini bilmek ge
rekir. Bu konuda cehôl·etin môzereti yoktur (44). 

b - Kişi, kan bağıyla bağlı olduğu babasına nispetle çağrıimalı (45}. 
bunun icin de onun nesebi bilinmelidir. 

c - Sıla-i rahm, islôm'ın. titizlikle üzerinde durduğu yakınlaşma, an
laşma ve kaynaşma veslleler~nden biridir. Bu önemli vazifenin hakkıyla 
ifôsı için neseb bilgisine mürôcaatla ya·kınlar, akrabalar, hrsımlar biline
cektir. 

·d • islôm, evlilik konusunda sınırlandırmalar getirerek, akrabalık se
bebiyle kimlerle evlenllemiyeceğini belirlemiştir (46). Yasak bir ·evlilikte 
bulunmamak için de neseb bilinmelidir. 

e - Hqzı isiörn ulemôsı ve fıkıh imamları, ev!ilikte eşler arası denk
fiği (fıkhi ıstılôhı ile ketôeti) şart koşmuş/ardır. Kefôeti gerekli görenlere 
göre eşler neseb itibôriyle de birbirine münösip olma.lıdır\ar ve yine ·bUn
lara göre Muttalib Oğulları 'ndan. bir kadın·: Kureyş'in diğer kollarıncı men
sup kadınlara eş tutulamoz; Kureyş'li bir kadın, · Kinône'nin diğer soyla
rından olan kadınlardan üstündür; Kinöne'li diğerleriyle a.ynı seviyede tl.i-

. tulmayacak;· Arap. Arap olmayanla müsôvi kabul eçlilmeyecektir (47). Bu 

(43) BubMi, Menakıb 16, Me~azı, 34, Edeb 91. 
(44) İbn Hazm, Cembera, s. ı; Kalkaşendi, Nihayetu'l-Erab, s. 6, Kahlre 1959. 
C45) 33 Ahzab: 4 - 5. · 
< 46) Bkz: 4 N isa': 23. 
(47) Abdurrahman el-Ceziri, el-Fıkh ale'l-Mezahibi'l-Erba'a nt. 54- 60, Beyrut 

1972; Kalkaşendi, N!Myetu'l-Erab, s. 7; Aıüsi, Tersır ·XXVI, 166. Evlilik 
için kefaetl gerekll görmeyen ve «din» dışında şart koymayan !sıam allm
ıeri de vardır. :Şkz: Razi, Tefsir XXVİII, 137; Kasimi, Tersır XV, 5468-9. 
Mısır 1957. 
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fikir~erden hareket edildiği takd irde kefôet şartını yerine getirebilmek 
üzere neseb bilgisine başvurulacoğ_ı ôşikôrdır. 

f - Kefôet şartı aransın - aranmasın. evlenilecek kodının soyu sopu, 
ho_şebl nesebi, aslı nesli belli biri olması, onun dinine :bağlılığından sonra 
evliliğe yön verecek öneml! faktörler arasında yer alır (48). 

g - Vakıf müessesesinde vôkıf. mütevellilik ve istifôde için akraba
larından bir kısmını tansis etmişse vôkıfın şartını yerine getirebilmek, ne
sebi bilmeye bağlıdır (49) . 

h - RasOiüllôh'ın soyundan gelenlerin sadako olmaları côiz değildi-r, 
onl-ara «hums»tan hisse ayrılır. Buna karşılık hums'tan hakları olmadığı 
halde diğer insanların sadaka almaları côizdir. Kimlerin hums'tan istifôde 
edebileceği, kimlerin sadaka alıp a-lamıyacağını bilmek icin neseb bilgisi 
gereklidir (50). . 

i - Oiyet ödemade asabenin tamamı değil, bir kısmı dôhil olacağı 

icin «ôkıle>> ile ilg ili ahkômda neseb bilgisi geeerlidir (51) .. 

i - Bôzı ôllm!ere göre bi.r Arap köle ile Arap olmayan köleye yapı

locak muômele farklıdır. Bu sebeple onların nesebleri bilinecekti-r (52). 

,k - Ayrıca cizyenin alınmasında Arap'la Arap olmayon arasında 
farklı uygulamaların, Benu Tağlib hıristiyanları ile diğer ehl-i Kitôb'o tor
hedi!ecek cizye 'ile onlara verilecek sodakada farklı muônielelerin yapıl

ması gerektiğine kôil olonlar vardır ki bunlara göre neseb ilmine mutlaka 
vôkıf olmak gereklidir (53). 

ı - Devlet başkanlığı, milletin refah ve saôdetini temin eden, fitne ve 
fesôdı önleyen önemli· bir !Tlakamdır. Bazı ulemô ((IDevlet ba-şkanları · K~
revınen olocoktırı> (54) hadisinden hareketle imamete önceHkle ıHôş im 

Oğulları'-nın, sonra Ku.reyş'iri, sonra Kinône Oğulkın'nın daha lôyık oldu-

Wn Peygamber Ef!mdimlz: .Xadtn, ya dini, ya hasebi, ya malı, ya da gUzelli~l 
için nlkahlanır.) ,buyurarak <BuhAri, NlkAh 15; Müsllm, RadA' 53; Ebü DA
v.ıld, NikAh 2 ; Nesar, NikAh 13; DArim.!, Nikfth 4; İbn Hanbel II, 428) bu bu
süsa lşaret etmiştir. 

(49) Kalkaşendt, Nihayetu'l-Erab, s. 6. 
<50) İbn Hazm, Cemhera, s. 3-4. 
(51) Kalkaşend! , Nlhayetu'I-Erab, s. 6. 
(52) İbn Hazm, Cembera, s . 4 ; Kalkaşendi, Nihayetu'l-Erab, s. 8. 
(53) İ-bn Hazm, Cemhera, s. 4. 
(54) İbn Hanbel III, 129, 183, IV, 421. Bu hadisin de~erlendirllmesi ve tartışıl

ması konusunda bkz: Doç. Dr. M. s. Hatiboğlu, Hila.tet1n Kureyşlill~i. A. ü. 
tıahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: XXIII, s. 121-213, Ankara 1978. 
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ğu görüşünü sovunmuştur. Bu duruma göre şôyet neseb bilinmezse imô
met gibi önemli bir makam ehline tevdi edilemez {55). 

m - lslôm Hukuku içerisinde mirôs hukOku, müstakil bir bölüm teş
k1J eder. M1rôstan hak sôhibi bulunonlar ve mahrum olonların tespiti ne
seb bilgisine bağlı olup, mGrisin nesli ve nesebi sıhhotri bir şekilde bilin
mezse hak zôyi olacak; nôehiller pay olacaktır. 

Bütün bu bilgilerden sonra konuya değişik bir veche getirmek üzere 
Sem'ôni~nin ibn Abbôs, .EbO Hüreyre ve Zeyd b. Eslem'den naklettiği .bir 
hôdiseyi kaydedelim. Bu habere göre bir gün Peygamber Efendimiz Mes
cid'ine girdiği zaman oshôbının bir adamın başına toplandığını görmüş
tü; sord~: «Ne oluyor, ne var burada?»; «Alim bir zôt, yô RasGiallôh!» di
ye cevap verdiler. Hz. Peyga·mber: «Hangi konuda ôlim?» diye ·sorusunu 
tekrarladı. Bu zôtın Arap.horp tarihini, Arap ·ed_ebiyotını ve Arap ensôbını 
çok iyi bildiğini söyledikleri zaman <fBu. bilinmesi fayda sağlamıyan, ce
ho·leti zarar tevlfd etmeyen bir şeydir. » buyurdular (56). 

ibn Haldun (v. 808/ 1406), Mukaddime'sinde bu haberi kobOI ile, kor
deşlik bağını, akrabalık hak· ve hukOkunu muhôfazaya hizmet edecek de
recede neseb bilindikten sonra daha fazlasıyla iştiğôlin lüzumsuz ve fay
dasızlığına temas eder ve bu şekilde neseb ile uğ·raşmanın boşuna emek 
sarfetmek demek olduğunu, bunun ise dinimizce yasaklandığını belir
tir (57.). 

Ancak Kettônl, ibn_ Hacer (v. 852/1449)'e istlnôden, merfG ve mav
kOi olarak vôrid bu haberin «sôbi t>ı olmadığını kaydeder (58). ibn Hozm 
da bu sözü kesinlikle reddederek «Hadistir» diye -Rasulül/ôh'a -nispet 
edenlere, bizzat Hz. Peygamber'in «Kim söylemed·iğir:n bir sözü bana is
nôd ederse Cehennem'de yerini hazırlasın.» hadisini hatırlatır ve Kur'an'
daki peygamber kıssalarının, Hz. Peygamber'In hayatında careyan eden 
bôzı hôdiselerin, tıkhi bir takım mes'elelerin hep neseb bilgisiyle o lôkalı 

olduğunu zikred~r; bu sebeple de neseb bilmenin faydasız, bilmemenin 
de zararsızlığını iddiônın bôtıl olduğunu, bilôkis ilm-i ensôbın, cehllnin za
rarl<ır doğuracak faydalı bir il im olduğunu,. bu konuda bilgi sôhibi kimse
lerin bulunmasının forziyyet ifôde ettiğini belirtir (59). 

Gerçekten, biraz önce sıraladığımız fıkhl ahkômın zorOri bir gereği 

(55) İbn Hazm. Cemhera, s. ı- 2; Kalkaşendi, Nlhdyetu 'l-Erab, s. 7; Alt1sl, Ter-
sir XXVI, 166. 

(56) Sem'ani, Ensab I, 9- 10. 
(57) İbn Haldün, Mukaddlme. s. 117-8. 
(58) Kettdnt, TetÖ.tib II, 301, Beyrut 134'6. 
(59) İ:bn Hazm, Cemhera, s. 4. 

(F.: 9} 
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olarak neseb bilgisine mürôcaat edilecektir. Zôten RasOiüllah'ın hayatın

. do cereyon etmiş, neseb bilgisinin gerekliliğini ve isıam·ın ona itibarını 
ottoya koyan örnekler vardır. Ancak· islam'ın neseb konusundaki tek şor

.' tı;_ üstünlük iddialarına bağlı olarak tefrikayo ve husOmete sebep teşkil 
etmeme.idir. 

~ )· 

.Su kayıt tahtında isıarn'ın neseb bilgisine itibar etmiş olmasındon 
doloyı~ır k~ Hz. Peygamber döneminde ashab orasından neseb ilmiyle iş

tigal 6denler olmuş, tôbiOn neslinden ve sonraki devirlerden, eski ecdôd 
. yanısıra ·Hz. Peygamber'den itibôren islami şahsiyetlere ait neseb bilgile
. rini derleyen meşhur neseb ôlimleri yetişmiştir. ilk dönemlerde şifôhi ola
rak nakledilen bu sahaya ait bilgiler, tedvin faaliyetlerinin baştamasın-

. dan sonra ya~ıya geçirilmiş ve bu sôyede büyük kıymeti hôiz ensôb ki
·. topları vücut buliluştur: 

' ENSAB iLMiNiN ÖNEMi: 

-- islôm nazarında neseb bilgisinin yerini ve isJôm'ın ona verdiği itibô
rı belirttikten sonra ensôb ilminin önemini tebôrüz ettirmek bizim için güç 
olmıyacaktır. 

Her şeyden evvel belirtmek gerekir ki ensôb ilmi. bizzat Cenôb-ı 

Ha~k'ın «iEy insanlar, hakikat biz sizi bir erkekle bir dişiden yamttık. Sizi 
(sırf) birbirinizle tanışmanız icin büyük büyük cemiyetlere, küçük küçük 
kabilelere ayırdı k.» buyurarak (60) vaz' ettiği bir ilimdir (61). insan ların 
birbirleriyle tanışıp bilişmeleri, görüşüp yaklaşmaları, anlaşıp kaynaşma
km <:incak neseb bilgisiyle mümkün olur; neseb bilmeyen, insaniÔrı tanı-

. yamaz, · insanları tanımayan, tanımak istemeyen de onlar arasından bir 
fert ko'bOI edilemez (62). 

Diğer taraftan biraz önce izôh ettiğimiz gibi nikôh, mirôs, vakıf, sa-
. doka: diyet, kölelik. cizye gibi konularda islôm'ın icôplarını yerine getire

bilmek icin ensôb bilgisine ihtiyac vardır ve ensôb ilmi, bu konularda is
lôm'ın tatbi·kine ancak kendisine mütôcaatla imkôn bulunduğu icin ger
cekten önemlidir. 

Ayrıca ensôb ilmini, sôdece çıplak neseb silsilelerinin sıralandığı bir 
bilgi yığını olarok görmek yanlıştır. Bu durumu arzeden môlOmôt, belki de 
«ilim» diye isimlendirmeye bile değmeyen basit bilgilerdir. Ama ensôb 

<60) 49 Hucura.t: 13. 
· (61) Sem'ı\ni, Ensab ı. 2. 

(62) İıbn Abdi Rabbih, 'Ikd Ul, 234. 
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bilgileri dôlmô, şecereleri aktarılan şahıslara dcHr bilgileri, kendisinden 
bahsedilen kobiJelere ôit olaylan ve tofsilôtlı haberleri ihtivô etmişler, en
sôb elimleri verdikleri si lsilelerle ilgili hadiseleri itinô ile zaptederek eser-· 
lerinde veya· rivayetlerinde belirtmişlerd.ir. işte bu zengin môiOmöt, i siörn'
da tarih araştırmalarını teşvik eden örniller arasında yer almış; bu muh
tevası sebebiyle ensôb ilmi, tarih ilmi ile devamlı bir irtibat ve münösebet 
hôlinde bulunmuştur (63}. Böylece ensôb ilmi, islôm'da tarih araştırmala
rını yönlendiren ve ihtivô ettiği bilgilerle tarihin karanlık bir çok cephesi
ne ışık tutan bir ilim olması sebebiyle de cidde~ önemlidir. 

Öte taraftan hadis ilminin önemli da·llarından birini oluşturan cerh ve 
ta'dil'de. rôvflerin bizzat kendileriyle, atalorıyla, yaşadıkları dönem ve 
bulundukları çevrelerle ilgili bilgilerin tespit edilebildiği . bir kaynak olarak 
da ensôb ilmi büyük önem arzetmektedir. 

Son olarak bir noktaya daha temas edelim : ilimle iştiğôl eden kim
selerin. eskiye ôit kabile, ced, belde, san'at, mezhep ve buna benzer 
isimlerden bahsederken isimlerin zabtında hatôya düşmemek, yanlışlar 

yapmamak için ensôb ilmine mürôcaatları gereklidir. Yôni bu nevi isiınie
rin doğru olarak zabt ve tespiti lcln de ensöb ilmi gerekl i ve önemli
dir (64). 

(63) Kettani, Teratib II, 303; P. Hlttl, İslam Tarihi II, 383, İstanbul 1980- 1981. 
(64) Abdurrahman b. Yahya el-Muall!mi, Sem'ani'nln el-Ensab'ına yazdığı 

«Mukaddime'>, s. 3. 
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THE GENEALOGY IN ARABS AND ITS IMPORTANCE 
IN THE HISTORY .OF ISLAIM 

Doç. Dr. Ahmet ÖNKAL 

SUMMARY 

The genea/ogy, as a branch ot the sciences, emerged in the early 
years ot the Jahiliyya (:lgnorance) ot the Arabs; since, as it is known, 
the Arabs had been proud ot having innumerable ancestors, their heroic 
acts, glories and honours, and of their nobi/ities; turther, they had 
deemed superior their tathers and grandfathers to the other tribes' ones. 
A/so to continue their generations nobily and regular/y they had been 
very sensitive on the wedding relations. On the other hand, they had 
been in need of the science ot lineage, i. e. the genealogy, for inviting 

· their re/atives to the battles and the fightings which they had ioined. 
For both two reasons, that is; for the wedding re/ations (marriage) and 
for the battles, they had been in need of genea/ogy. 

In the result of both two important reasons which 1 have already 
mentioned above, within the Arabs, some persons and scholars cal/ed 
Nessabe, i. e., the people who have the knowledge of lineage, their fa
thers chronologica/ly, were we/1-educated in the field of genealogy. 

The attitude of Islam towards to this science, i. e. the genealogy, 
was certalnly positive insofar as it does not lead the Muslims to the ra
cia/ divisions and discriminations. For instance, among the followers ot 
the Prophet Mohammad, Abu Bakr was the person who had knowledge 
of ancestors of the Arabs,· and the Prophet admired him for his knowl
edge. Besides, the geneology is a/ways very necessary discipline for the 
obiects of the lslamic law such as Marriage, Heritage, Foundations (Vakf) 
and so forth. 

lt is because the lslamic Scholars have dealt closely with (Jenealogy 
sinee the time of the Prophet Mohammad; moreover, they have written 
rnany valuable books and epistles on this subiect. 

This branch of the sciences in not only an accumulative knowledge 
of the successive ancestors, but a/so is an ample and abudant knowl
edge about the narrated perso(ls from the genealogical point of view. All 
ot these knowledge has stimulated historical research and studies, and 
has shed some light on many unknown aspects of the history. For. this_ 
i'eason, geneology is very important science whlch is connected with his
tory continually. 


