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İBN şiHAB ez-ZÜHRİ ve 

iSLAM TARİH YAZICILIGININ BAŞLAMASINDAKİ ROLü* 

Prqf Dr. Abdiila::jz ed-D ORJ / Çeı,iren: Ca sim AV cr** 

İslam'da tarih yazıcılığı çalışmaları, yoğun olarak iki merkezde başlamıştır. 

Biri, İslillni amaçlar gözeten ve özellikle Hz. Peygamber'in (s.a.v.) hayau (Siyer) 

ve İslam'ın ilk dönemine ağırlık veren Medine; diğeri, kabile menfaatlerini ön 

planda tutan tarih çalışmaları geleneğini temsil eden Irak bölgesi, daha özelde 

KUfe ve Basra şehirleridir. İlk eserler bir ekole bağlı olarak yürütülen ve bu 

ekolün gelişimine katkıda bulunan ferdi girişimlerin oluşturduğu kollektif faali

yetlerin ürünüydü. 

Medine uleması ilk önce Hz. Peygamber'in hadisleri (traditions) üzerinde 

çalışmaya başladılar. Bu durum zamanla, Hz. Peygamber'in bayannın bütün 

yönlerine ve hatta Ümmetl.e ilgili herşeye karşı artan bir ilgiyi de beraberinde 

getirdi. Burada kendisi bir fakih olan ve Megdzt1 ile ilgilendiği açıkça anlaşılan, 
fakat sadece muhaddis olarak bilinen Eban b. Osman'dan (ö. 96-105 h.) sonra 

ilk Megazi çalışmalarına öncülük eden, Medine tarih ekolünün başlancısı meş

hur fakili ve muhaddis Uı-ve b. Zübeyr (ö. 94 h.) haurlanabilir. 'Urve'den gelen 

rivayetler bize, onun Hz. Muhammed'in peygamberlik yönü ve ilk dönem İslam 

tarihiyle ilgisini belirgin bir şekilde göstermektedir. Fakat, Medine ekolünü sağ

lam temellere oturtan ve tarih çalışmalarına ·şekil kazandıran, İbn Şihab ez-

"-\bdülaziz ed-Duri, ""-\1-Zuhri: .-\ Study on the Beginnings of History Writing in Islam", 
Buf/etitı rifthe School rifOrientaf mıdAfrit-atı Studies, XIX/1 (London 1957), ss. 1-12. 

** TDV İslam "-\raştınnaları Merkezi (İSArvi), Dr. 
1 Megazi, "savaşlar" olarak anlaşılmaktadır. Sözlük anlanit itibariyle doğru olmakla birlikte, 

tarihi açıdan o dönem için, Hz. Muhammed'in peygamberlik yönünü ifade etmektedir. 
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Zühri olmuştur. Burada hemen belirtelim ki, Zühri'nin çalışmaları hakkında 

yapılacak bir araştırma, Megazi türü eserlerekaynaklık eden malzemenin, bazıla

rınca ileti sürüldüğü gibi popület hildyeler mi2 yoksa muhaddislcrin ve tal~ipçi
lerinin yaptılcları daha ciddi faaliyetler mi olduğu hususunu aydınlatmacia yar

dımcı olacaktır. 

Zühri'nin ölümüyle ilgili olarak verilen rarih kesin gözülm1ekredir. Zikredi

len tarih 17 Ramazan 124'tür (m. 742).3 Doğum tarihi ise tahmin edileceği gibi 

ihtilaflıdır. Bu konuda 50, 51, 56 veya 58 yıllarından bahsedilmektedir4. Fakat, 

Zübeyr b. Bekkar'ın5 ve -bir rivayetinde-6 Vakıdi'nin, Zühri'nin 72 yaşında 

vefat ettiğini belirttiklerine bakılırsa, doğum tarihini 51-52/671 olarak tesbit 

etmek mümkündür. 

İbn Şihab ez-Zühri, meşhur hadis otoritelerinden ders almıştır. Onun bü

yük saygı duyduğu ve kendilerinden sıkça rivayetlerdç bulunduğu hocalarından 

dördü. Sı:ıld b. MüsevvebJ Eban b. Osman.8 l.Ibei'dulhh b. Abdulhıh h. T_'tbc9 . " ~ ., ., .: 

ve Uı-ve b. Zübeyr'dir. Zühri'ye göre bunlar, "dört ilin1 deryası" idiler) O :Gelir-

Uliliğine göre u, huc:ıhnnc.hn aldığı bilgileri iyice öğrendikten sonr::ı, ]~endi ça 

h~malanru rl<ı hunl<ını ilavr etıni~rir.11 
Zühri o dönem için oldukça önem taşıyan güçlü hafızasına itina gösteriyor, 

bal ~erbeti (prabii'l-'aJe/) içerek hafızasıru kuvvetlendirmeye çalışıyordu.12 Fakat, 

2 

3 

4 

5 
6 

7 
8 

9 

bk. EI, "Sira", mad. (Zaruri. durumlar dışında onıınal metnin dıpnotlarına müdahale edil

merrıiştiı:. Çeviren). 

Buhar!, Tarih, I/1, 221; İbn Kuteybe, ei-Mr.'ti;?f, s. 239; Yftfi'i, jJir'dt, I, 160; İbnü'l-CeYzi, -

S!fain'.ı-Jo_jiJe, IT, 79; Fi~cher (Zehebi), ZD,"HC, XLI\', 1890, 435. Zehebi (Tmidm. ed. 

Fischcı:, s. 73) \'C İbn Kcsir (ui-Bitl~;-e ve';;.t\"iM_re. IX, 434) h. 123 ye 125 yıllarını zikı:etınek-

le beraber h. 124 tarihini kabul etmektedirler. bk. Ebi.i'!-Ferec İsfehani, ei-Egiım~ \'I, 106. 

Zehebi, a.g.e .. s. 73 (\'a.kıdi h.5S'i kabul etmektedir); İbni.i'l-Cevzi, a.g.e., II, 79; İbn Kesir, 

tT.g.e., IX, s. 344. 

İbn Kesir, a.g.e., IX, 344. 

Fischer (Zehebi), ZDMG, XLI\', 1890, 435. 

Onunla epeyce uzun bir süre (6-1 O yıl) beraber bulunmuş mr. Zehebi, a.g.e., s. 67. 

bk. Buhfui, a.g.e., I/1, 451. 

bk. İsfehani, a.g.e., YIII, 92-93. 

10 İsfehiini, a.g.e., s. 92; İbn Hacer, Febifb, VII, 65. 

11 Zehebi, a.g.e .. s. 69; bk. İbn Ku tey be, a.g.e:, s. 260; Buhar!, a.g.e., I/1, 221; Thnü'I-Cevzi, 

a.g.e., II, 77-78. 
12 Sem'ani, Ellstib. s. 281; Zehebi, a.g.e .. s. 68; İbn Hacer. a.g.e .. "~:II, 68. 
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bu durumuna .. rağmen, hafı.zasına yardımcı olmak amacıyla öğrendiklerini ve 

aldığı hadisleri, levhalar ve parşömenler (suhı!/5 üzerine kaydetmesi, oldukça 

anlamlıdır. Çağdaşlarına göre, Zühri'yi zamanın en büyük ilimi yapan temel 

s~bep, burada yatmaktadır. Bir rivayete göre o, duyduğu her şeyi,13 diğer bir 

rivayere göre ise, Hz. Peygamber ve ashabıyla ilgili rivayerleri (Sünm ) yazıya 

aktarmıştır.14 

Zühri'nin Megaif alanındaki ilk kaynağı, Urve b. Zübeyr' dir. Zühri, muhte

melen uzun bir süre onunla beraber çalışmış, ona derin saygı duymuş ve onu 

"engin bir deniz"15 olarak tanımıştır. İbn Hallikan, Urve'nin ilk Megazi yazarı 

olduğuna dair bil: rivayet nakletmektedir.16 IGtip Çelebi ise daha açık bir şekil
de, Aiegiiif ile ilgili rivayerleri derleyip tasnif eden ilk şahsın, Urve olduğunu 

vurgulamaktadır.17 Seba-vi'ye göre de Zühri, Megaif rivayederini Urve'den al

mıştır.l8 Aynı şekilde Zühri'nin Megdzi'sinde Urve, başlıca kaynak olarak gö

zükmektedir. Fakat günümüze gelmiş Urve kaynaklı rivayerler üzerinde yapılan 

bir araştırma bunların genellikle, belirli bir çe_rçeveden yoksun, anekcladar ha

linde, bütünlük göstermeyen rivayerler olduğu kanaatini uyandırmaktadır.19 
Bununla beraber Zühri, Said b. Müseyyeb20 ve Ubeydullah b. Abdullah b. 

Utbe'den21 de sıkça rivayerlerde bulunmuştur. Rivayederinde daha başka bir

çok ulemaya dayandığını da ayrıca belirteli.m.22 

13 Zehebi, a.g.e., s. 67. 

14 İbn Hacer, a.g.ti., V1I, 67; İbn Kesir, a.g.e., LX, 344; krş. İbnü'l-Cevzi, a.g.e., II, 78. 

15 Buhari, a.g.e., IV, 32; Ebu Nuaym, Hi!Je, III, 360; İbn Hacer, a.g.e., VII, 65. 
16 İbn Hallik:in, Vejqiit, I, 586. 

17 .Kacip Çelebi, Kedfi':çifiml!ı (İstanbul), II, 1747. 

18 Sehavi, ei-İ'Idn, s. 48. 

19 Urve'den günümüze gelen rivayetler genellikle, vahyin başlangıcı, Hicret, Bedir Gazvesi, 

Beni Kaynuka yahudileri, Hudeybiye .\ntlaşması, Mekke fethi ve Hz. Peygamber'in şahsıy

la ilgili bazı bilgileri ihtiva etmektedir. 

20 Vakıdi, Megôzi(MSS, ed. Jones), s. 151, 219, 421; 436, 562, 828, 869, 1025; Belazüı1, Ensôb, 
V, 25, 26, 67, 97; Taberi, Tann, I, 1815. 

21 Vakıdi, a.g.e. (l\!SS), 383, 519, 657, 816, Taber!, Tôdb, I, 1834 

22 İbn Ka'b b. Malik (Vakıdi, a.g.e., MSS, s. 162, 208; İbn Seyyidünnas, Uyıini/1-eser, I, 231); 

Enes b. Malik (Tabeci, a.g.e., I, 1828); Muhammed b. Cübeyr b. Mur'irn (Vakıdi, Mega::;;: s. 

381; İbn Seyyidünnas, a.g.e., I, 30) İbn .\bbas (Tabeci, a.g.e., I, 1569; İbn Seyyidünnas, a.g.e., 
II, 145); Abdullah b. Amr b .• \s (İbn Hişam, S!Jer ed. Wustenfeld, s. 414; Ebu Selerne b. 
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Öyle anlaşılıyor ki, İbn Şihab ez-Zühri, sosyal konumu, güçlü hafi.zasr ve 

yazıya baş·vurması gibi özellikleriyle Medine'de, Hz. Peygamber ve ashabıyla 

ilg;ili rivayetleri tesbit amacıyla geniş çaplı bir araştırma yapmıştır. O sadece u

leınaya başvurmakla yetinıneıniş, kendilerinden haber ve bilgi alabileceği güve

nilir herkesten istifade etmeye çalışmıştır. Zühri meclisiere katılıyor, evlere gidi-

• yor w kadın-erkek, genç- yaşlı demeden herkese müracaat ediyordu.23 Onun 

derlediği bu rivayetlerin çoğu iVIegaztile ilgiliydi. 

Biz burada Zühriınin büyük bir muhaddis ve fakih olarak24 sahip olduğu 

şöhretten bahsetıııeksizin, bir tarihçi olarak yaptığı çalışınalara dikkat çekmek 

istiyoruz. Onun hadis ve fıkıhtaki yüksek mevkiini anlatmak için sadece, Medi

ne rivayederini ve lVIedineli yedi takibin bilgilerini kendisinde toplamış birisi 

olarak tanındığıni25 belirtmek yeterlidir. 

Öyle görülüyor ki, Zühri'ı:ıin çalı~iııası, İsiaırı iinccsi ile başlayarak 1\Iekke 

ve IVledine'deki tebliğ dönemiyle devam ·etınf'k suretiyle, Hz. Peygamber'in bü

tün hayatını kapsamaktaydı. Sehaviınin (ö. 902/1497) "Mega:j, Hacdie b. Ebi 

ı ·ı ,., ( '(1"'1 ')· ~- :l ;··ı ·ı ı ı 1 • lilı .. ,?6 kl' :'\.'c·n! (_-'-1 t/•"">.ı --'-} !iH<lıl!1la_n .U1rl)'f' tı::ıy:~lll.:'l!'HK rıvayet e<. lllŞtır- ~e_ın 

deki ifadesine bakılırsa, Zühri'nin Zı·i~~d:;f konusunda bir eser telif ettiği anhı~ıl

maktadır. Katip Çelebi de böyle bir çalışmavı Zühd'ye nisbet etmektedir.27 

Eseri aynı adl. tas~amakla birlıkre Zühri, Sit-et terimiıli kullanmaktadır.28 - ' 

Zühri'nin çalışmasından gununmze sadece bazı parçalar geleb.ılnııştır. Bun

ları özellikle ibn İshak, Vakıdl, Taberi ve Belazüdıde görmek münıkündür. Bu 

parçalann yeniden inşası, ana hatlarıyla aşağıdaki şekilde yapılabilir: 

:\bduı:rahman lı. "-\vf (faberi, a.g.e., I, 1019; \'akıdi, a.g.e., s. 745; İbn Seyyidünnas, a.g.e., l, 

142); l\Ihlik b. Evs b. el-Hadesan (\Tabdi, a.g.e., s. 249, 363). 

23 bk. Zehebi, a.g.e., s. 69. 

24 bk. Horovitz, "The Earliest Biographies of the Prophet and Their "-\uı:hors", Islalllir 
c..lt!ture, II, 1928, 33 vd. 

25 bk. Buhari, a .. ~.e., I/1, 221: İbnü'l-Cevzi, a._g.e., TT, 77, 78; Zehebi, a.g.e, s. Oil, 72; Yafı'i, 
a.g.e., s. 261; İbn Kesir, a.g.e., L\., 342. 

26 Sehavi, el-İ' Iii tl, s. 88 (tre. Rosenthal, A Histor:r q(lvfuslim HistoıiograpbJ•, s. 323). 

27 IGtip Çelebi, a.g.e., II, 1747. 

28 ELi.i'l-Fen:t: el-İ:,felılliıi, u .. !!.,.e .• XIK, 59. 
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I. İslam Öncesi 

1. Hz. Adem'in yaratıldığı, cennete alındığı ve çıkanldığı gün· (Cuma).29 

2. Hz. Nuh'a dair bazı bilgiler, çocuklannın ve torunlarının yeryüzüne ya-

yılmalan ve yeryüzünün aralarında paylaşilması. 30 · 

3. Hz. İbrahim'i~ ateşe atılması olayından başlayıp fıl yılina ('cill/iiljfl) ve ni

hayet hicret dönemine kadar Araplar'ın ~smailoğullarınin) kronolojik tarihi.31 

4. Hz. İbrahim'in, oğlu İshak'ı kurban etme ·girişi.mlve şeytarun bunu en

gellemeye kalkışmasıyla ilgili (Ka'bü'l-Ahbar'dan gelen) bil: rivayer,32' 

Bu parçalar, Zühri'nin geçmiş peygamberlere ilgisim yansıtmaktadır: Kesin 

olmamakla birlikte bunların, telif ettiği Megdif (veya Srye1)'de de yer alınış oldu

ğunu düşünmek mümkündür. 

5. Sehavi, Hz. Peygamber'in İslamönc~si dönemde şahit ~lduğu olayların 

(Me[dhidii'n-Nebı), Yunus b. Yezid (ö. 159 /775-6) tarafından nakİedildiğini be

lirtmektedi.r.33 Bunlar muhtemelen, Fid.r savaşı, Ka'be'nin tamiri ve bı!fit'lfıtdıl! 
gibi konularclır. 

6. Zühri, bir peygamberi._rı gönderileceğine dair bazı işaretlerden bahset

mektedi.r: Buna göre bir melek K:isra'yı uyarmış,34 bir kahine Sahibi tarafından 

putperestliğin sona ereceği haber verilmiştir. Bu konuda Hz. Ömer'den de ilginç 

bir olay nakledilmektedi.r.35 

7. Hz. Hatice'ri.in 'isteği üzerine, Hz. Muhamıned'in onun kervarunı işletıne

si, Hz. Peygamber'in Hatice ile evliliği ve evlilik yaşı.36 

29 Tabed, a.g.e., I, 112. 
30 Tabed, a.g.e., I, 200, 201. 
31 Tabed, a.g.e., I, 1253. 
32 Taberi, a.g.e., I, 293. 
33 Seh:ivi, a.g.e., s. 88. 
34 Taberi, a.g.e., I, 1014. 
35 Taberi, a.g.e., I, 1145. 
36 İbn Seyyidünnas, a.g.e., I, 47, SO; Tabed, a.g.e., I, 1145. 
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Il. Hz Muhammed'in Peygamberlik Dönemi 

A. Mekke Dönemi 

1. İlk vahyin başlaması, Hz. Peygamber'in fenalaşması ve Hz. Hatice'nin 

tutumu. Tebliğle görevlenclirildiğini Hz. Peygamber'in ilk farkedişi.J7 İlk ve son 

inen Kur'an ayetleri.38 Vahyin inkıtaıyla. Hz. Peygamber'in duyduğu endişe39 
ve ilk müslümanlar (Hatice ve Zeyd).40 

2. Hz. Peygamber'in tebliğ faaliyetlerine karşı Kureyş'in tavır belirlemesi,41 

Hz. Peygamber'in festivaller (lvievdsim) süresince Kureyş'ten başka, Kinde ve 

Beni ' .. A.mir b. Sa'sa'a başta olmak üzere çeşitli kabildere yaptığı başarısız davet 

teşebbüsleri.42 

3. Habeşistan'a hicret. Nedşi'nin tutumu ve kendisine gönderilen Kureyş 

heyerine karşı, müsiüman:lara verc1tği desteği sürclürecegini vurgulaması ile ilgili 

olarak Ümmü Seleme'den gelen bir rivayet. N ecaşi hakkında detaylı bazı bilgi

ler_43 

4. Haşim ve AbdüLrn.uttalib oğulları_na Kureyş tarafından uygulanan boykot 

(ihalannda Zühri'nir:ı de yer aldığı birçok ravidcn gelen 'ortak rivayct

lcr=collcctivc. traditions')44 Ebu Talib'iı"'1 ölümü ve ölüm anında şchadct getir

meyi reddetmesi45 İsra ve Mi'raı- hadiseleri.46 

5. Akabe toplantısı, bı:fat maddelen ve .LVledine'de islam'ın yayılmaya baş
laması.47 

37 Taheri, a.g.P., I, 11%; İhn Seyyidiinnas, a.g.P., T, R4, R5. 

3S İbnü'n-Nedirn, ei-Fihlist, s. 25; İbn Seyyidünnas, a.g.e., I, SS. 
39 Taberi, a.g.e., I, 1155; İbn Seyyidünnas, a.g.e., I, S5. 

40 Taberi, a.g.e., I, 1167; İbn Seyyidünnas, a.g.e., I, 92. 

41 İbn Hişam, es-Sfre, s 203; krş. İbn Seyyidünnas, a.g.e., I, 111-112. 

42 İbn Hişam, a.g.e., s. 2S2, 2S3; Taberi, a.g.e., I, 1205-1206, 1213. 
43 . Ibn Hişfun, a.g.e .. s. 222-223, 217-222. 

44 İbn Seyyidünnas, a.g.e., I, 126-127. 
45 İbn Seyyidünnas, a.g.e., I, 131, 132. 

46 İbn Seyyidünnas, a.g.e., I, 142, 145, 14S. 

47 Taberi, a.g.e., I, 1213; İbn Seyyidünnas, a.g.e., I, 157-15S. 
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B. Medine Dönemi 

1. Hz. Peygamber'in hicreti Suraka b. Cu'şem olayı.48 Hz. Peygamber'in 

Medine'de müslümanlar tarafından karşılanması. Medine'ye vanş tarihi ve şeh

rin genel durumu. Mescidin ·inşa edilmesi.49 Medine havasının. muhacirlere 

dokunması ve sıtmaya yakalarunaları. SO . . 

2. Abdullah b. Cahş seriyyesi. Seriyyeye katılanların sayısı ve kimlikleri.51 

Kureyş ketvaruna yapılan saldırı haberine Hi. Peygamber'in ilk tepkisi.52 

3. Yahudilerin Hz. Peygamber'e karşı tutumu ile ilgili bazı bilgiler.53 Ab

dullah b. Ubeyy'in tavrı (kaba, düşınanca).54 Kıblenin değişmesi. SS 

4. Bedir Savaşı (Zühri'den gelen bilgiler, ortak rivayerin bir kısmını oluş

turınaktadır56). Bazı ayrıntılar: Abdülmurtalib'in kızı 'Atika'nın kervanla ilgili 

rüyası.57 İma' b. Ralıda'nın Kureyş'e on deve verme (ve gerekirse daha başka 

yardımlarda bulunma) teklifi. 'Umeyr b. V ehb adlı gözeünün müslümanların 

hazırlığına dair Kureyş'e bilgi vermesi ve savaştan vazgeçme yolundaki tavsiyesi 

(Utbe b. Rabia bu tavsiyeye katıldığı halde Ebu Cehil oldukça sert tepki göster

miş ve çarpışma başlamıştır). İslam birliklerini ilk gördüğünde Ebu C~hil'in 
bedduası (da'va). Hz. Peygamber'in, Kureyş'e ilk göz attığında Allah'a dua etmesi 

ve Kureyş'e bedduası.58 Ayrıca savaşta ilk şehit olan sahabi, her müslüman 

kesimden ilk şehitler, Hz. Peygamber'in savaş meydanındaki incelemeleri, esirle

rin getitilişi ve Hz. Peygamber'in onlara merhametli davrarunası59 gibi detay

lar. GO 

48 İbn Hişam, a.g.e., s. 231, 232. 
49 Taberi, a.g.e., I, 2SO, 2S6; İbn Seyyidünnas, a.g.e., I, ISS-186. 
SO İbn Hişam, a.g.e., s. 417. 
SI Taberi, a.g.e., I, 1273 
S2 Yakıdi, a.g.e. (Kahiı:e), s. 10; İbn Seyyidünnas, a.,g.e., I, 229. 

S3 , İbn Hişam, a.g.e., s. 393, 394. 
S4 İbn Hişam, a.g.e., s. S91. 

55 İbn Seyyidünnas, a.g.e., I, 231, 236. 
S6 Taberi, a.g.e., I, 1291 vd. 
57 Tabeci, a.g.e., I, 1292. 

58 Yakıdi, a.g.e., s. 43, 45-46, 50; aynca MSS Qones), s. S2, 53, S6, 57; 131; Taberi, a.g.e., I, 

1322-1323. 
59 Vakıdi, a.g.e., s. 89, 111, ve MSS Qones), s. 107, 108. 

1 60 \'ak:ıdi, a.g.e., s. 62, 82 ve MSS, s. 101. 
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S. Bedir'den hemen sonra meydana gelen Sevik.ga.zvesive tarihi.61 

6. Yahudilerle ilişkilerin bozulması ve anlaşmazlığın patlak vermesi. Ka'b b. 

Eşref'in Evs kabilesi tarafından öldürülmesi.62 Hz. Peygamber'i memnun et

mek için Evs ve Hazrec'in çabaları. Diğer bir Yahueli reisi İbn Ebu'l-Hukayk'ın 

Hazrec tarafından öldürülmesi. 63 Yahudilerin, içerisine düştükleri dehşetle ünlü 

mukaveleye (Kitab) yanaşmalan. 64 

7. Beni Kaynuka Gazvesi. Emir mahiyetinde gelen vahiy. Savaşla ilgili tüm 

detaylar ve Kaynuka Yahudilerine yapılan muamele. 65 

8. Diğer seferler. Hicretten 22 ay sonra yapılan Kariratü'l-Küdr Gazvcsi.66 

Hicretten 27 ay sonra Bulıran'da yaşayan Beni Salim kabilesine düzenlenen 

sefer.67 

9. Uhud Savaş, (ortak rivayet).68 Düşmanı Medine'de veya şehir dışında 

kar~ılama konu.ıunJa müslüm~nnda-yaptıklıı:n istişıı:re. 69 ..:'\bdullıı:h b:--

Ubeyy b. Selw'ün rurumu.70 Savaş bircikten sonra Hz. Peygamber'in bulunma

sı,71 Hz. Peygamber'i öldürmeye çalışan Ubeyy b. Halef'in, onun tarafından 
öldürülmesi.72 Hz. Hamza'nın şehaderiyle ilgili ayrıntılı bilgiler.73 Hz. Peygam-

"'4 b er' in Sijvaş alamoda yaptti2;ı i nceleme ve mütalaalan. 1 

61 Vakıdi, a.g.e., s. 142 ve MSS, s. 159, 160. 

62 Vakıdi, a.g.e .. s. 144, 145 ve j\-fSS, s. 162. 
63 Taberi, a.g.e., I, 1378, 1379. 

64 Yakıcli, a.g.e .. s. 151. 

65 Yakıcli, a.g.e., s. 134-141 ve ;\lSS, s. 156-158; Tabeci, a.g.e., I, 1360. 

66 Vakıdi, a.g.e., s. 143 ve I\fSS, s. 124. 

67 Vakıcli, a.g.e., s. 159. 

68 Vakıcli, a.g.e., 1vfSS, s. 185; Taberi, a.g.e., I, 1384 vd.; İbn Seyyidünnas, a.g.e., II, 2 vd. 

69 Vakıcli, a.g.e., 164-168 ve MSS, s. 185-186. 

70 İbn Hişam, a.g.e., s. 591. 

71 Vakicli, a.g.e., s. 184-185 ve MSS, s. 208; Taberi, a.g.e., I, 1406. 

72 Vakıcli, 185-186 ve MSS, s. 219; Tabeci, a.g.e., I, 1406-1407. 

73 Vakıcli, a.g.e., s. 212. 

74 İbn Hişam, a.g.e., s. 58G; Vakıdi, a.g.e., s. 239; İbn Seyyidünnas, a.g.e., II, 21. 
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10. Beni Nadir Yahudilerinin Medine'den. sürgün. edilmeleri, olayın tarihi, 

bu arada meydana gelen olaylar ve genel durum. Ganimetierin Hz. Peygamber 

tarafından taksim edilmesi.7 5 

11. Hendek savaşı. (Ortak rivayette Zühri'den nakledilenler)J6 Müslüman

ların içerisinde bulunduğu zor şartlar. Hz. Peygamber'in Medine'yi kuşatan bazı 

kabilelerle anlaşma yapması ve Ensar'ın düşmanla yapılacak her türlü uzlaşmaya 

karşı olması. Kureyş'in başarısızlıkla sonuçlanan bir macerası.77 Beni 

Kureyza'nın müslümanlar aleyhine entrikaları ve bu oy-unların, Hz. Peygamber

'in taktiğiyle birbirlerinden şüphe duyacakları şekilde düşman aleyhine çevrilme

si. Esen fırtına ve kuşatmanın sona ermesi.78 

12. Beni Kureyza'ya (diğer bir Yahudi kabilesi) Hendek savaşının hemen 

sonrasında düzenlenen sefer79 ve onlann tutumları. BO Diğer ayrıntılar.81 

13. Beni Lihyan kabilesine düzenlenen sefer (ortak rivayet).82 

14. Ük hadisesi (hadfsii'l-ifk). 83 

15. Zeyd b. Harise kamutasında Ümmü Kırfe'ye karşı gönderilen seriyye.84 

16. Hudeybiye antiaşması (SNibıt'l-Ht~dryb!J.ye). Hz. Peygamber'in amaçlan ve 

onunla birlikte Medine'den ayrılanların sayısı (ve Kurban edilmek üzere hazırla

nan develerio sayısı).8S Hz. Peygamber'in takip edilecek güzergahı göstermesi 

ve müslümanların Hudeybiye'de konaldamalaı1. Hz. Peygamber'in Kureyş'le bir 

barış anlaşması yapmaya gönüllü olduğunu izhar etmesi. Kureyş'in tepkisi ve 

tavrı. Müslümanlada dost olan Huzaa kabilesinin Hz. Peygamber'in maksadarını 

75 Taberi, a.g.e., I, 1451; Belazüri, Futdhii'l-biildlin, s. 18-21; İbn Seyyidünnas, a.g.e., II, 48, 50, 

51; Vakıdi (j\fSS), s. 158 vd., 331-332. 
M . 

Taberi, a.g.e., I, 1464; Vakıcli, a.g.e. (IviSS), s. 387 vd.; Ibn Seyyidünnas, a.g.e., II, 55 vd. 

77, Taberi, a.g.e., I, 1473; \Takıdi, a.g.e. (1v1SS), s. 421- 424. 

78 Vakıdi, a.g.e. (j\fSS), s. 431-432, 436. 

79 Tabeı1, a.g.e., I, 1485; İbn Seyyidünnas, a.g.e., II, 68. 

SO Beliizüri, F11ttihu'l-biildlin, s. 283. 

81 İbn Seyyidünm\s, a.g.e., II, 74. 

82 Vakıdi, a.g.e. (MSS), s. 480-481. 

83 Taberi, a.g.e., I, 1517 vd. İbn Seyyidünnas, a.g.e., II, 387 vd. 

84 Vakıdi, a.g.e. (MSS), s. 508; İbn Seyyidünnas, a.g.e., II, 105-106. 

85 Taberi, a.g.e., I, 1529; İbn Seyyidünnas, a.g.e., II, 113. 

65 



Kureyş'e iletmesi.86 Çoğu Kureyş'li olmak üzere, gelen birçok kuryeler ~e onla

rm müslümanlar hakkındaki intibalan. Hz.· Peygamber'in diplomatik üslubu, 

amaçlannın dini olduğunu vurgulaması ve anlaşma teklif etmesi. Anlaşma mad

delerini Kureyş adına Şurahbil b. Anıt'ın müzakere etmesi -lafizlar üzerinde 

yapılan tartışmalar-, anlaşma metninin son şekli ve şahider. Yapılan anlaşmaya 

Hz. Ömer'in gösterdiği sert tepki. Kurbanların Hudeybiye'de kesilmesi husu

sunda ashabın tereddüderiyle ilgili detaylı bilgiler. Anlaşmailin önemi ve sonuç

lan hakkında Zühri'nin yorumu. 87 

17. Hayher'in fethi. Umumi şartlar ve fetbin tarihi. Yahudiler'le yapılan an

laşma ve hukuki sonuçları; daha sonra bu konuda ortaya çıkan soruna karşı Hz. 

Ebu Bekir ve Ömer'in tutumlan:88 Hayber yolunda meydana gelen bir olay.89 

Fedek arazisi ile ilgili uygulama.90 Küçükçaplı bazı seferler.91 

18. Mekke Fethi (Zühri, Huzaa'mn Hudeybiye'den sonra Hz. Peygamber'le 

yaptıkları ittifak anlaşmasına ve onların Hz. Peygamber'in müttefik:le'ri ve haber

cileri olarak92 aynadıklan role işaret eder). Savaş sebebi olarak, Bekiroğullan ve 

Kureyş'in Huzaa kabilesine saldırısı.93 Ebu Süfyan'ın aracılık yapmak üzere 

Medine'ye gitmesi ve eli boş dönmesi. Hz. Peygamber'in savaş hazırlıkları.94 
Medine'de birisini vekil bırakıp savaşı bizzat idare etmesi. Seferin tarihi ve katı-

86 Tabeô, a.g.e., I, 1531, 1537; İbn Seyyidünnas, a.g.e., II, 115; Viikıdi, a.g.e. (NISS), s. 519, 529-

530. 

87 Tabeı:i, a.g.e., I, 1549-1550; İbn Hişiim, a.g.e., s. 740- 749; İbn Seyyidünnas, a.g.e., II, 115-

119, 121-122; Vakıdi, a.g.e. (MSS), s. 565-570, 572-573. 

88 İbn Hişiim, a.g.e., s. 779; Vakıdi, a.g.e. (MSS), s. 634, 657; Belazüô, Futllhu'l-bii/dfm, s. 27; 

İbn Seyyidünnas, a.g.e., II, 136-137. 

89 Tabeô, a.g.e., I, 1575. 

90 Belazüô, Futiih., s. 59. 

91 Gazvetü'l-Kadiyye (Viikıdi, a.g.e., MSS, s. 670 vd., ortak rivayet). İbn Ebü'l-'.-\vca' es

Sülemi seriyyesi (Viikıdi, a.g.e., s. 680, her iki olayın tarihi h. 7 yılıdır). Zatü .\tlah seriyyesi 

.(h. 8) (İbn Seyyidünnas, a.g.e., II, 152). 

92 İbn Hişam, a.g.e., s. 747-749. 

93 Tabeô, a.g.e., I, 1620; İbn Seyyidünnas, a.g.e., II, 120. 

94 Viikıdi, a.g.e. (i\ISS), s. 731. 
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lan asker sayısı:95 I<:a'be'nin putlardan temizlenmesi. Alınan diğer kararlar ve 

fetihten sonra Mekke'de kaç gün kalındığı.96 

19. Son savaşlar. Hevazin seferi (Ga=?}'esi), müslümaniann sayılanna güven

):Ileleri. Yolda karşılaşılan ve putperestlik döneminden beri kutsal sayılagelen bir 

ağaçla (Zatii Enva~ ilgili ilginç bir anekdot.97 Savaşta müslümanların geçirdiği 
sarsıntı, Hz. Peygamber'in Ensar'ı yardıma çağırması ve onların icabeti. Savaşın 

en kritik safhası. Resulullah'ın duası ve zafer.98 Ganimetierin bölüştürülmesi.99 
Tebuk seferi (ortak rivayet).100 Münferit ayrıntılar.101 Eyle, Ezruh, Ezri'at,102 

Tebrue ve Cureş103 halkına cizye yükümlülüğü getirilmesi. Dumetü'l-Cendel'e 

düzenlenen sefer ve yapılan cizye antlaşması.l 04 

20. Mektuplar ve heyeti er: I<inde hey~tinin ziyaretine dair bir. rivayet. ı OS 

Hz. Peygamber'in Diliye b. Halife el-Kelbi vasıtasıyla Bizans İmparatoru 

Herakleios'a gönderdiği mektup. Buna ilave olarak Zühri, Herakleios'un rüyası, 

gizlediği olumlu kanaari "?"e görüşünü almak üzere bir piskoposa başvurmasıyla 

ilgili bir anekdot106 nakletmektedir. 

I<isra'ya gönderilen mektup ve Hz. Peygamber'in, mektubunun parçalan

masına gösterdiği tepki. ı 07 I<isra'run Yemen valisi Bazan'dan Hz. Peygamber'i, 

davadan dönünceye veya öldürüneeye kadar takip etmesini istemesi. Çeşitli 

iletişimler ve I<isra'nın sonu hakkında Hz. Peygamber'in verdiği haberin doğru 

95 Tabeı:i, a.g.e., I, 1628; İbn Hişam, a.g.e., s. 810; Vakıdi, a.g.e. (l\ISS), s. 818 (Vakıdi feth.in 

tarihini vermektedir). 

96 Taberi, a.g.e., I, 1565, 1566; Vakıdi, a.g.e. (l\ISS), s. 766, 795, krş.s. 765, 766. 

97 İbn Hişam, a.g.e., s. 844; Vakıdi, a.g.c. (l\1SS), s. 818-819; İbn Seyyidünnas, a.g.e., II, 191-
192. 

98 Tabeı:i, a.g.e., I, 1661, 1662; Vakıdi, a.g.e. (iVISS), s. 826- 829. 

99 Vakıdi, a.g.e. (l\ISS), s. 869, 870. 

100 Tabeı:i, a.g.e., I, 1692. 

101 İbn Hişam, a.g.e., s. 798; İbn Seyyidi.innas, a.g.e., II, 218. 
102 Beıazüı:i, F11t1ihu '1-bii/dôn, s. 68. 
103B ı· .. . 59 e azun, a.g.e., s. . 
104 B ı· .. . 63 e azurı, a.g.e., s. . 
105 Taberi, a.g.e., I, 1739. 

106 Taberi, a.g.e., I, 1565-1566. 
107 Taberi, a.g.e., I, 1572. 
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çıkması üzerine Bazan'ın, yanındaki İranlılar'la (ebna) birlikte İslam'ı kabul etme
si) OS 

21. Bazı asayişsizlik belirtileri. Halid b. Velid'in Necran'lı Beni Haris kabile

sine gönderilmesi ve müslüman olmalari.109 Zekat vermeyi reddeden Temim 

kabilesinin itaat altına alınması ve bir Temim heyetinin Medine'ye gelişi.l 10 

22. Hz. Peygamber'in kişiliğiyle ilgili aynntılar; evliliklerilll ve isimlerinden 

bazılan.112 

23. Veda haccı ve bazı aynntılar.l 13 Üsame b. Zeyd kamutasında yapılan 
sefer hazırlıldan.114 

24. Hz. Peygamber'in son hastalığı. Son günlerini yaşadığını hissederek, 

minherden yaptığı bir konuşmayla bunu ima etmesi ve Üsame ordusunun gön

derilmesi hususundaki ısran. Hz. Abbas'ın Hz. Ali'ye, kendisinden sonra Iilinin 

halife olması gerektiğini sormak üzere, birlikte Hz. Peygamber'e gitmeyi teklif 

etmesi ve Ali'nin bundan kaçınması. Diğer detaylar) lS Vefat günü Hz. Pey

gamber'in, mescitteki müslümanlara son kez bakması ve Hz. Ebu Bekir'i na

mazda imamlık yapmak üzere görevlendiımesi.116 Hz. Peygamber'in son sözle

ri ve vefatı. V efat tarihi, yaşı 117 ve defnedilmesi.118 

Bu ~uhtasar inşadan kolaylıkla anlaşılmaktadır ki, Zühd, ilk olarak Sryere 

belirli bir çerçeve çizerek oluş sırasına göre ana konulan açık bir şekilde vermiş, 

geriye sauece detayların işlenmesi kalmış ar. Onun lv1egd:{j (veya Sryet) pianı muh

temelen soy kütüğü de dahil, Hz. Peygamber'in İslam öncesi hayatıyla ilgili bil

gilerle başlamaktadır) 19 Bir peygamberin gönderileceğini gösteren bazı işaret: 

108 .b Hi ' fk'"oL:_) I -9 I n şam, a.g.e. ,.~ı=e , , 1 . 

109 İbn Seyyidünnas, a.g.e., II, 244, 245. 

110 \'akıcli, a.g.e. (lvfSS), s. 896-903. 

lll Taberi, a.g.e., I, 1776. 

112 Taberi, a.g.e., I, 1788; krş. İbn Seyyidünnas, a.g.e., I, 30. 

113 Vakıcli, a.g.e. (.MSS), s. 1001, 1005 vd. 

114 Vakıcli, a.ge., s. 1025. 

115 Taberi, a.g.e., I, 1809, 1810; İbn Seyyidünnas, a.g.e., II, 336-337. 

116 Taberi, a.g.e., I, 1813; İbn Hişam, a.g.e., s. 1010. 

117 Taberi, a.g.e., I, 1814, 1834, 1835. 

118 Taberi, a.g.e., I, 1831. 

119 krş. Taberi, a.g.e., I, 1116, ayrıca bk. bu makale s. 15. 
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lerden sonra, ilk v~hyin gelişine geçilrnektedir. Hz. Peygambe~'in tebliğ faaliyeti, 

Mekke'nin genel durumu, hicret, günün şartlarına ışık tutucu bazı bilgilerle be

raber Medine dönemindeki savaşlar, diğer faaliyetler (el<;iler ve heyetler) ve' son 

olarak Hz. Peygamber'in rahatsızlığı ve vefan gibi konular işle~ektedir. 

Zühri'nin, eserinde, olayların kronolojik sırasına genelde dikkat ettiği gö

rülmektedir. O, mesela hicret gibi hadiselerin ve yine muhtemelen Bedir, Uhud, 

Hendek savaşlarımn (ortak rivayetler); Kararatü'l-Küdr, Beni Salim, Beni 

Kaynuka, Beni Nadir seferlerinin; Hayher ve Mekke fetihlerinin; !<inde heyeti

nin gelişi ve Hz. Peygamber'in vefatı gibi olayların tarihlerini vermiştir.120 0- . 

layların tarihine gösterdiği dikka~, Zühri'nin, Sryeri önemli ölçüde sabit bir çer-

. çeveye oturtmasına yardırncı olmuştur. 

Zühri temelde bir hadisçi yaklaşırm sergilemiştir.121 Onun merakı, tarihi 

olayları da içeren rivayetleri veya 'ilmi elde etmekti. Ona göre ilim, kulluğun bir 

unsuru olarak değerli olmasımn yanında, bir sosyal veya dini ihtiyaçla da bütün

leşir122 ve sonuçta insana şeref ve sosyal itibar kazandırır.123 

Zühri, rivayerin doğruluğunu tahkik için isnada (rivayet zinciri) başvurur. 

Ona gÖre bir rivayetin, zamanının silca bir ravisind~n veya bir tabiidm gelmiş 
olması bazen yeterlidir ve taıi.hle ilgili rivayetlerde biraz daha esnek davranmak 

mümkündür. Zühri, aynı konuda birçok kişi tarafından nakledilmiş çeşitli riva

yetleri biraraya getirerek 'ortak ıi.vayet (the collective tradition)' metodunu baş

latmakla, tarihsel rivayetlerin bir bütün haline getirilmesine önemli ölçüde kat

kıda bulunmuştur.124 Bundan başka Zühri, Kur'an ayetlerine de sık sık anflar 

yapmaktadır.125 Halcikaten Vakıdi'nin Zühri'den naklettiği rivayetler açıkça 

göstermektedir ki, Kur'an üzeıi.nde yapılan çalışmalar, bazı ayetlerin 

120 bk. Bu makale, s. 7 vd. 

121 k,rş. İbn Kesir, a.g.e., IX, 343; Fischer (Zehebi), ZDlvJG, XLIV, 1890,431. 

122 Zehebi, a.g.e., s. 72. Zühri, "Kw:tuluş Sünnete sarılmakla mümkündür" demektedir. "-\yrıca 
bk. Zehebi, a.g.e., s. 78; krş. İbn Hişam, a.g.e. (I<:ahire), I, 79. 

123 B h. • I'T ") u arı, a.g.e., v, .:ı~. 

124 bk. Taberi, a.g.e., I, 1517; İbn Seyyidünnas, a.g.e., II, 96. 

125 \7akıdi, a.g.e. (MSS), s. 562-570, 156, 157; İbn Seyyidünnas, a.g.e., II, 96 vd., 121. 
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müslümanların Medine'deki durumuna işaret etmesi dolayısıyla, tarih çalışmala

rını~ artmasında önemli bir motivasyon unsuıu olmuştur.126 
Zühri'den özellikle savaşlarla ilgili olarak nakledilen ayrıntılı haberlerde, ila

hi ve beşeri faktörlerin bir arada akıp gitti~ini görürüz.127 İnsan iradesini devre 

dışı bırakan kader anlayışı, henüz tamameri hakim bir durumda değildir. Bunun

la birlikte, Zühri'nin Hudeybiye ile ilgili değerlendirmesi, o an için tamamen 

isteksiz olarak kabullenilen bir olayın doğruluğunu açıklamaktan ibarettir.128 

Zühri'den gelen rivayetler genellikle sade bir üslupla nakleclilmiş, olaylara 

.dayalı, oldukça tarafsız129 özet rivayetlerdir. Bunun yanında, daha sonra yazılan 
tarih kaynaklannda sıkça görülen abartılı anlatırnlara az da olsa yer verilmekte

dir. Bu rivayetler mübalağalı anlatırnın ilk örnekleri olması bakımından dikkat 

çekicidir.130 

Zühri'nin bir bütün olarak tarih bilgisi, sağlam rivayetlerden (traditions) 

kaynaklanmaktadır. O, popüler rivayetleri, eğlendirici ve dinlendicici özelliği 

olan zayıf malzeme olarak göımekteydi.131 

Öyle görülüyor ki, Zühri'nin tarih malzemesine, sınırlı da olsa başka unsur

lar karışmıştır. Bunların varlığı bize, sonraki gelişmeler hakkında bir fikir ver

mektedir. Herakleios'un yeni dine karşı tutumu,132 K.isra'nın önceden uyarıl

ması,133 cini tarafından bilgilendirilen Kalıin hikayesi134 ve Suraka olayındaki 

ayrıntılarda 135 olduğu gibi populer anlatımlar da yer yer kendısini hissettirmek

tedir. Zühri'nin önceki peygamberler ve Elıl-iKitapla, ilgili rivayetleri,136 Kitab-ı 

126 Vakıdi, a.g.e. (I\1SS), s. 562-573; krş. İbn Seyyidünnas, a.g.e., I, 222. 
127 bk. Taberi, a.g.e., I, 1473; Vakıcli, a.g.e. (lviSS), s. 421, 422. 
128 Taberi, a.g.e., I, 1594. 
129 bk. İbn Hişam, a.g.e., s. 894 (Zatü Envat). 

130 bk. Taberi, a.g.e., I, 1154, 1485, 1360. 

131 Zehebi, a.g.e., s. 74; İbn Kesir, a.g.e., IX, 343. 

132 Taberi, a.g.e., I, 1565, 1566. 
133 Taberi, a.g.e., I, 1014. 

134 Taberi, a.g.e., I, 1145. 

135 İbn Hişam, a.g.e., s. 331-332. 

136 İbnü'l-Cevzi, a.g.e., II, 78; İbn Kesir, a.g.e., IX, 342; Ebu Nuaym, Hi!J'e, III, 362. 
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Mukaddes hikayelerinin bir tür yansıması görünümündedir ve bu rivayetlerin 

kaynağı olarak K.a'bü'l-Ahbar dikkat çekmektedir.137 

Zühri'nin rivayetlerinde ara sıra şiiriere de rastlanmaktadır.138 O dönemde 

şiirin yaygın ve aynı zamanda vazgeçilmez bir kültür unsuru olduğu dikkate 

alındığında, bunu anlamak zor değildir. İbn Şihab ez-Zühri şiirle de ilgileniyor

du139 ve onun bu alandaki geniş bilgisi herkesçe bilinmekteydi.140 Bununla 

beraber Megdztsinde şiirler çok az bir yer tutmakta ve ryydm tarzından hiçbir iz 

taşımamaktadır. 

Zühri'nin tarihle ilgisi Megd:if ile sınırlı kalmamakta, ensab ilmi ve İslam ta

rihinin ilk dönemini de içermektedir. Onun neseb konusundaki geniş bilgisin

den takdirle bahsedilmektedir.141 Halid b. Abdullah el-Kasri'nin isteği üzerine 

Araplar'ın soy kütüğünü yazmaya Mudar kabilesinden (Kuzey Arapları) başla

mış, fakat bitirememiştir.142 Mus'ab ez-Zübeyri, Nesebii Kıtrryr adlı eserinde143 

Kureyş'in soyuyla ilgili bilgileı-i, Zühri'ye dayanarak vermektedir. Bu durum 

onun, kendi kabilesi K.ureyş'in nesebiyle ilgili bir eser yazdığım belirten Kurra b. 

Abdurrahman'ın kanaatini desteklemektedir.144 

İbn Şihab ez-Zühri, Hulefa-i Raşidin dönemi ile de ilgilenmiştir. Ümmetin 

gelişmesi için hayati ehemmiyet taşıyan önemli olaylara ve aynı şekilde;yaşanan 

bir hayat tarzı olarak Medineliler'ii::ı arneline (yaşayan Sünnet) büyük değer ver

miştir. Zühri, Hz. Ebu Bekir'in halife seçilmesiyle ilgili detaylı bilgiler vermiş ve 

bu konuda oluşan imajı yansıtmaya çalışmıştır.145 Zühri, Ebu Bekir'in seçim 

sonrası halka yaptığı konuşmayı nakleder ve onun bir halife olarak davranışları 

137 krş. Tabeci, a.g.e., I, 112, 200, 201, 293. Bununla beraber öyle görülüyor ki bu tür rivayetler 

onun Megazlsinde yer almamaktaydı. 

13Ş bk. Vakıdi, a.g.e .. s. 94 ve MSS, s. 569, 570; Tabeci, Tarih, I, 1652-1653. 
139 z ı b' -"·I·b ı.r • rx· "43 e 1e ı, a.g.e., s. 1 :ı, n '>.esır, a.g.e., " , :ı . 

140 krş. Ebü'l-Ferec el-İsfehani, a.g.e., IV, 49. 

141 krş. İbn Hişam, a.g.e. (Kahire), I, 8. 
142 Eb .. '! F ır· c h' · x-Ix- 59 u - erec e - sıe aru, a.g.e., " , . 
143 Nesebii Kıtr~·ş, s. 3. 
144 Zehebi, a.g.e., s. 68. . 

145 Tabeci, a.g.e., I, 1820-1824; İbn Hişam, a.g.e., s. 683-686. Hz. Peygamber'in vefatı sonrasın
daki kanşıklıklar için bk. Tabed, a.g.e., I, 1816, 1817. 
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hakkında fikir verir.146 Hz. Ali'nin bu seçime karşı tutumu,ve daha sonraki 

bt/atı ile Hz. Fatma'nın Fedek topraklarından miras istemesi o,layına yer ve

rir.147 Hz. Ömer dönemiyle ilgili olarak askerlerin isimlerini ve alacaklarıatiyye 
miktarını gösteren divan teşkilatının kurulmasına148 ve büyük ihtimalle Şura 

konusuna değinir.149 Bu arada Hz. Ömer'in yaşından ve bazı konuşmalarından 
bahseder.150 Hz. Osman dönemine ilk olarak, Kur'an'ın çoğaltılması (istinsah) 

konusuyla başlar.151 Sonra Fitne ile ilgili karmaşık detaylara girer. (Onun riva

yerleri, konuyla ilgili nakillerin Medine versiyonunu göstermesi bakımından 

önemlidir.) Bu rivayetlere göre Osman, ilk altı yıl süresince oldukça büyük halk 

desteğine sahiptir; daha sonra yakınmalar başlar ve artarak devam eder.152 

Zühd, Osman'a yöneltilen tenkitler,153 halifenin muhaliflerle toplantı yapma 

girişimleri,154 Merv-an'ın kötü etkisi,155 Medine'de görülen tehlikeli kaınplaş
malar,156 şehre çöken karanlık bulutlar ve Osman'ın sonu,157 Medine ileri 

gelenlerinin tepkisi ve nihayet Hz. Ali'nin halife seçilmesiyle ilgilil58 ayrıntılı 

bilgiler verir. Bundan sonra Hz. Talha ve Zübeyr'in yeni halifeye karşı tutumları, 

Hz. Ayşe ile görüşüp beraberce Basra'ya doğru yola çıkmaları, burada Hz. Ali ile 

yapılan müzakereler ve sonunda meydana gelen Cemel Savaşı159 hakkında 
nakillerde bulunur. Bundan başka Ali-Muaviye mücadelesi, Sıffin savaşı ve ha

kem olayı ile Muaviye'nin lVIısır fethinden de bahseder.160 Nihayet, Hz. H~san-

146 Taberi, a.g.e., I, 2142, 2143, 1828, 1829. 

147 Taberi, a.g.e., I, 1825-1827. Hz. Ebu Bekir'in vefatı, a.g.e., I, 2128. 

148 Belazüı:i, Ft~tlihu'l-biildiitı, s. 450 vd., 455. 

149 Belazüı:i, Ensiib, \', 21. 

150 Taberi, a.g.e., I, 2731, 2757,2758, bk. a.g.e., I, 2798. 

151 İbnü'n-Nedlm, a.g.e., s. 24. 

152 Belazüı:i, Fıttiihıt'l-biildiin, s. 462; Ensiib, V, 25. 

153 Belazüri, EnsJb, V, 26, 27, 38, 39, 88, 89. 

154 Belazüı:i, a.g.e., s. 26, 67 vd., 89. 
155 B ı! ·· • 6? 67 69 eıazun, a.g.e., s. -, - . 
156 bk. Belazüri, a.g.e., s. 26, 88-90. 

157 Belazüri, a.g.e., s. 62,67-70,85,91, 97; Taberi, a.g.e., I, 2871 ve 305-312. 

158 Belazüı:i, Ensiib, Y, 69-71, 91, 92. 
159 Taberi, a.g.e., I, 3069, 3102, 3103, 3185-3187. 

160 Tabed, a.g.e., I, 3241,3242, 3341-3343,3390-3392. 
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'ın KCıfeliler'le ilişkileri, Muaviye ile müzakereleri ve halifelikten feragati gibi . 

konularla dönem sona erer.161 

Öyle anlaşılıyor ki, Zühri, Emeviler dönemiyle ilgilenmemiştir. Bununla be

ra,ber I. V elid'in, kendisinden (Emevi) halifelerinin yaşlanyla ilgili bilgi istedi

ği162 ve yine kendisinin dedesine (Emevi) halifelerinin yaşlan ve saltanat süre

lerini yazarak bildirdiği163 rivayet edilmektedir. Taberi, I. Velid döneminin 

sonunda Zühri'den gelen bir rivayeri nakletmektedir (Tabe.ri'nin Zühri'den nak

lettiği son rivayet).164 

Zühri'nin bu tür çalışmalan bize, tarih yazıcılığında önemli bir eliğer moti

vasyonu, O mmet tecrübelerinin sağladığını göstermektedir, İmıanın temeli, siyasi 

gruplann ortaya çıkışı ve bunlann geçmişte yaşanan olaylar hakkındaki ~artışına

lan önemliydi. Özellikle Fitm (veya ilk iç savaş) olayı ve bilaferin seçimle mi 

yoksa veraset sistemiyle mi hak edileceği; -vergi toplama 165 ve divan!am1 taksimi 

başta olmak üzere bazı olayların tarih tarafından aydınlatılması gerekiyordu. İbn 

Şihab ez-Zühri, Medine rivayetlerini açık bir şekilde nakletmektedir. Onun riva

yetleri genelde toplumun (Ümmet) doğru yolda olduğunu göstermektedir. Hz. 

Peygamber Ümmetin yönetimi için hiçbir aday tayin etmemiş ve bilaferin veraset 

yoluyla değil, seçimle belirlenmesi kararlaştırılmıştır. Ebu Bekir Ümmet taraftn

dan seçilmişti ve Ali başlangıçta razı olmamakla birlikte, sonunda gönüllü olarak 

bey'at etmişti. Ebu Bekir ve Ömer, iyi halifelerin zirve örnekleri idiler. Fitne 

problemi daha karmaşıktır. Osman karşıtı ayaklanma -kendisi başka rivayetlere 

oranla daha az kusurlu bulunmakla birlikte- uygulamalanndan bir kısmı dikkate 

alındığında, bazı haklı sebeplere dayanmaktadır. 1:'/tne döneminde Medine, açık 

bir şekilde bölünmüştü. Hz. Ali, başlangıçta uzlaştırıcı bir tavır takınmış, kanşık

lık safhasında ise mesafeli durmaya çalışmıştır; fakat Hz. Osman'ın öldürülme

siyle şok olmuştur. Bundan sonra kesin bir aday olarak Hz. Ali seçilmişti. Talha 

ve Zübeyr'le mücadelesinde Hz. Ali haklıydı ve karşıtlarını hafiften bir gölge 

bürümüştü. Ali-Muaviye mücadelesinde, Muaviye daha zeki gösterilmekle bir-

161 . . Taben, a.g.e., II, 1, 5-7. 
162 Taberi, a.g.e., II, 149. 
163 Taberi, a.g.e., II, 428. 
164 Taberi, a.g.e., II, 1269. 
165 Belazüri, Futılhu'l-büfdan, s. 19, 20, 59, 68, 80, 384. 
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lik:te, illi'nin ileri sürdüğü neden daha makuldü. Zühri'ye göre, Hz. Hasan'ın 

hilafetten Muaviye lehine feragat etillesi, onun konumunu meşrulaştırmış ol

maktadır. Bu noktalar, Zühri'nin siyasi guruplardanetkilenmediğini ve Medine'

de görüldüğü gibi tarafsız bir rivayeri vermeye çalıştığım göstermektedir. Bu

nunla beraber Zühri'nin Emeviler'le münasebederi166 konusunun, tartışılmaya 

muhtaç olduğunu burada belirtmeliyiz. 

Ya'kılbi, Halife Abdülmelik'in, Abdullah b Zübeyr'le mücadelesi sırasında 

SuriyeWer'e hacca gitmeyi yasaklama girişimini, Zühri'nin rivayet ettiği ve hac 

için Mescid-i Aksa'ya da gidilebileceğini belirten hadise dayanarak yaptığını ifade 

etmektedir)67 Bu hadisin kendisi şüphelidir. Ayrıca Zühri, o yıllarda (72-73 h.) 

oldukça gençti ve henüz tamnmıyordu. Zühri Şam'a gitmiş ve hukuki bir prob

lemle ilgilenmekte olan Abdülmelik'le tesadüfen görüştürülmüştü. Zühri'yi daha 

~, önce tarumayan halife, görüşme sırasında onun bilgi ve zekasının derin etkisio

de kalmış, borçlarım ödemiş~ hediyeler vermiş ve çalışmalarına devam etmesini 

istemiştir. Zühri bu görüşmeden sonra Medine'ye döomüştür.168 Bu rivayet 

Zühri'nin henüz genç bir ali.rri olduğunu ve halife için önemliyse, tavsiyenin iç 

savaş sırasında yapıldığını göstermektedir. Diğer taraftan Zühri'den gelen bir 

rivayet onun, Abdullah b. Zübeyr'le mücadelesi sırasında Abdüfmelik'i tenkid 

eden birisi olduğunu göstermektedir)69 O~un için bu il1timali ortadan kaldır
mak ve Zühri'nin "İbnü'l-Eş'as isyaru sırasında (yaklaşık olarak h. 80-81 yılları, 

İbn Zübeyr'in öldürülmesinden yedi-sekiz yıl sonra) Dımaşk'a geldim"170 şek

lindeki ifadesini kabul etı11ek. durumundayız. 

Zühri ara sıra Emevi sarayını ziyaret etmekle birlikte, çalışmalan dolayısıyla, 

muhtemelen uzun bir süre Medine'de kalımştır. Daha sonra Filistin'in güneyin

de, Hicaz sınırına yakın bir yerde bulunan Edame'ye taşıninlş; bu arada ilin1 

166 Zehehl, a.g.e., s. 72. Goldziher oldukça ağır eleştirilerde bulunmaktadır. (lvfuhammedanische 

St11die~~, II, 35-38, 40). 
167 Yalmbi, Tiirih, II, 311. 

168 İbn Kesir, a.g.e., IX, 340, 341; Zehebi, a.g.e., s. 70; İbn Kuteybe, a.g.e., s. 239. İbn Kesir, 

isteği üzerine Zühri'ye, halife tarafindan maaş bağlandığıru da ilave etmektedir. krş. İbn 
Sa'd, et-Tabakiit, VII, 157; İbn Kuteybe, a.g.e., s. 228. 

169 Belazüri, E11sdb (ed'"-\hlwardt), s. 163. 
170 B h' • 93 u an, a.g.e., s. . 

74 



adamı olarak (li- 'ilmihı) Hicaz'a ve Emevi sarayına yaptlğı ziyaretlerini sürdür

müştür.171 Ömer b. Abdiliaziz ona oldukça samimi davranmaktaydı.172 Zühri 

büyük ihtimalle, II. Y ezid ve Hişam dönemlerinde Şam'a yerleş:miştir. IL Y ezid 

tarafından kadı tayin edilmiş ve Hişam'la çok yakın ilişkisi sonucu, çocuklarının 

özel hocası olmuştur. Bu durum aynı zamanda Emev.iler döneminde İslfuni 

eğilimin artmaya başladığına bir işarettir. Hişam, Zühri'den, çocuklarına hadisle

ri yazdırmasım istemiş, 173 daha sonra iki memurunu onun derslerine katllıp 
rivayetlerini yazıya geçirmek üzere görevlendirmiştir Bu durum bir yıl boyunca 

devam etmiştir.17 4 Zikredilen hususlar, Zühri'nin Emevi arşivlerinde yer alan 

çalışmalarının hacmi hakla.nda temel bir fikir verebilir. Bununla beraber, 

Hişam'la yaptlğı sert bir tartlşma, Zühri'nin Emevi etkisinden uzak olduğunu 

göstermektedir. Hişam'ın bir ayetle ilgili sorusunu cevaplarken Zühri, ayette 

Abdullah b. Ubeyy'in kastedildiğini belirtir; Hişam ise Hz. Ali'nin kastedildiğini 

söyler. Zühri'nin kanaatinde ısrarı karşısında Hişam, "yalan söylüyorsun" deyin-

. ce, onun şu cevabıyla karşılaşır: "Ben yalan söylüyorum öyle mi! Yazıklar olsun! 

:V allahi, cennetten bir haberci gelip Allah'ın yalanı mubah kıldığını söylese ben 

yine yalan söylemem".175 İşte Zühri, böyle bir ilim adamıydı. 
Zühri'nin katkılan sadece, İslam'ın ilk dönemiyle ilgili olarak yaptlğı çalış

malarla sınırlı değildir. O, rivayetlerini yazıya aktarmak suretiyle, taril1 çalışmala

rıoda da büyük hizmetler görmüştür. Evinde, etrafı kitaplarla çevriliydi.17 6 

Emevi arşivlerinde, Hişam döneminde Zühri tarafından yazılmış bir yığın ça

lışma bulunmaktaydı.177 Ona atfedilen "Hükümdarlar (Sı!ltan) bizi zorl:ıyıncaya 
kadar, hadisleri yazmayı uygun görmüyorduk. Daha sonra ise, hadisleri kayde

denleri engellemenin doğru olmadığım anladık''178 şeklindeki söz, daha sonraki 

muhaddislerin kanaatlerini yansıtmaktadır. Vakıa şudur ki, Zühri, daha talebeli-

17l İbn Kesir, a.g.e., IX, 341, 342; İbnü'l-Cevzi, a.g.e., II, 79. 

172 İbnü'l-Cevzl, a.g.e., II, 78; İbn Abdülhakem, FutJihu M ur (ed. Torrey), s. 104. 
173 Zehebi, a.g.e., s. 70,71; İbn Kesir, a.g.e., IX, 342. 
174 Ebu Nuaym, a.g.e., III, 361. 
175 z ı b" 7? e 1e 1, a.g.e., s. -· 

176 Yafii, a.g.e., I, 261; İbn Kuteybe, a.g.e., s. 260, 261. 
177 Zehebi, a.g.e., s. 72; İbn Kesir, a.g.e., IX, 344; Ebu Nuaym, a.g.e., III, 361,363. 

178 Zehebi, a.g.e., s. 69. İbn Kesir, a.g.e., IX, 341; Ebu Nuaym, a.g.e., III, 363. 
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ğinde rivayetleri yazıyor ve bazı notlar alıyordu.179 Bir çağdaşından nakledilen 

aşağıdaki rivayet, onün kitaplar yazdığım kesin bir şekilde göstermektedir. Leys, 

Zühri'ye: "Keşki, kitaplarını halkın ulaşabileceği hale getirsen, bütün bilgilerini 

yazıya aktarsan ve diğer çalışmalanna öyle devam etsen!" deyince, Zühri: "Hiç 

kimse bu i/111i benden daha çok yayrruş ve kolay ulaşılır hale getirmiş değil

dir"l80 cevabını vermiştir. Zühri "bir ilimin kitabından okuyarak bilgi edin

mek, onu bizzat dinlemekle aynı derecededir"181 sözüyle de yazılı rivayetlere 

büyük önem kazanclırmıştır. Abdullah b. Ömer, Zühri'nin ilim için kendisine 

gelenlere kitabını verdiğini ve işi fazla sıkı tutmadan içindekileri rivayet etmesine 

müsaade ettiğini ifade etmektedir.182 Milik b. Enes: "Zühri, ilmi yazıya aktaran 

ilk kişidir"183 derken, onun fonksiyonunu layıkıyla ifade etmiş olmaktaclır. 

Zühri'nin, rivayetleri yazıya aktarması, başkalarına da ışık tutmuştur. 

Sonuçta açık olarak anlaşılmaktaclı.i ki, Zühri, S!J,erin temel konularını belir

leyip ana çerçevesini çizmiş ve Medine rivayetlerini tesbit etmiştir. Urve, tarih 

yazıcılığının öncüsü ise, Zühri de Medine tarih ekolünün kurucusudur. 

Megaif'nin temel yapısını biz, V ehb b. Münebbih gibi lıilciyecilerin çizgisinde 

değil, İbn Şihab ez-Zühri'nin değerli ve ciddi çalışmasında bulmaktayız. 

Zühri'nin çalışmasını özellikle Musa b. Ukbe ve İbn İshak gibi öğrencileri itina 

ile işlcn:ıişlerdir. Her ne kadar İbn İshak, kendi aleylıine olarak eserine, popüler 

anlatımlar ve lsraıJıyat katmışsa da Zühri, merkezde kalmaya devam etmiştir. 

Zühri, Ümmet tecrübelerine verilen önemin, tarih yazıcılığını motive eden 

bir diğer unsur olduğunu açıkça göstermiş ve bu alanda Urve'nin başlattığı kü.,_ 

çük çaplı çalışmalar, kendisi tarafından geliştirilmiştir. 

Son olarak şunu söyleyebiliriz ki, İbn Şihab ez-Zühri'nin yazıya başvurması, 

tarih çalışmalarını sağlam bir temele oturtmuş ve ilk döneme ait bazı tarihi riva

yetlerin korunmasını sağlamıştır. 

179 bk. Bu makale, s. 3. 

180 Zehebi, a.g.e., s. 72, 73. 

181 İbn Kesir, a.g.e., IX, 344. 

182 Zehebi, a.g.e., 69, 70. 

183 İbnü'I-Cevz!, a.g.e., II, 78. 
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