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BİR AKADEMiK DİSİPLİN OLARAK 
isLAM TARİHİ 

Özet 

İslam Tarihi, tarih bilimi gibi geçmişte meydana gelen olaylarla ilgili doğ
ru bilgileri ortaya çıkarır ve bu bilgilere dayalı olarak doğru sonuçlara ulaşınaya 
çalışır. Söz konusu işleviyle de ilahiyatla ilgili bilim dallan için gerekli olan alt 
yapıyı hazırlar. Çalışmada genel tarihin bir parçası olan ''İslam Tarihi" nin, çok 
dikkat edilmeyen akademik yönüne değinilmi ştir. Bu yapılırken tanım, tarihçe, 
içerik, metot, problemler, diğer sosyal bilimlerle ilişki ve kaynaklar gibi açık
layıcı alt başlıklar tespit edilmiştir. Sunulan içerik İslam Tarihi'nin başlı başına 
bir akademik disiplin olarak önemini ortaya koymakta, alaru tanıma.İ\ isteyenle
re çok yönlü bilgi, literatür ve değerlendirmeler sunmaktadır. 

A nahtar sözcükler: İslam Tarihi, İslam tarihçiliği, akademik, tarihçi/ik, 

tarih yazıcılığz 

Abstract 

History of Islam as an Academic Discipline 

History of Islam, just /ike history as a discipline in general, aims at re

vealing 'true infonnation 'about the events having taken place in the pasi and 

reaching true conclusions alike. This .functionality in question prepares the 

infrastniCture for the academic disciplines required within the framewark of 

divinity. In this study, a relative Iy less focused academic aspect of 'History of 

Islam', a subsection of historyasa who/e, has been dealt with. White doing this, 

certain explanatory subheadings titled as 'definition, history, content, methodo
logy, probleins, interdisciplinary studies with other social fields, resources, ete 
have been determined. The content presented here indicates the significance of 
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History of Islam as an academic discipline and offers multisided knowledge, 
literature and evaluations to those interested 

Key Words: History of Islam, Historiography oflslam, Academia, Histori
ogr~phy, History Writing 

SUNU Ş 

İslam Tarihi, günümüz ilahiyat bilim dallan içerisinde yer alan önemli bir 

disiplindir. İlgi duyan herkesin okuma veya yazma etkinliğiyle içerisinde yer 

alabildiği bu alanın bir de akademik yüzü vardır. Bu yüz özellikle başta ilahiyat 

olmak üzere edebiyat, tarih, siyaset bilimi, hukuk, sosyol~ji ve psikoloji saha

lannda yetişen pek çok kişinin tanıması gereken bir yüzdür. Doğrudan olmasa 

da ilgilenilen konuların araştınDa safbalannda sayılan sahalar ile kimi zaman 

yolu kesişen İslam Tarihi, tanımı, tarihçesi, içeriği, metodu, problemleri, diğer 

sosyal bilirnlerle ilişkisi ve kaynaklan bakımından yeterince tanıtılmış değildir. 

İşte bu durumu gözeterek özellikle alanı tanımak isteyenlere çok yönlü bilgi, li
teratür ve değerlendirmeler sunmak amacıyla böyle bir çalışma yapmayı uygun 

bulduk. İslam tarihçiliğinde ortaya çıkan yazın türlerini aynntılı bir şekilde ele 

aldığımız çalışmayı bazı alt başlıklarla aşağıdaki şekilde sunmak mümkündür. 

I. TANIM 

Tarih, genel olarak insanlığın başından geçen olayları, söylemlerini, fa

aliyetlerini, ortaya koyduklarını zaman ve mekanla ilişkilendirerek sebep ve 

sonuçlarıyla inceleyen bir bilim dalı olarak kabul edilir. 1 Bu tanım genel tarihin 

bir parçası olan "İslam Tarihi'' ni de doğal olarak ilgilendirir ve içerisine alır. 

İslam bir din olarak, bu dinin peygamberi Hz.Muhammed(SAV)'in tebliğ 

göreviyle başlamış, o tarihten itibaren bu dinin öğretilerini benimseyen ve ha

yatlarını buna göre yaşayan insanların ·yapıp ettikleriyle de tarihi oluşmuştur. 
Dolayısıyla İslam tarihi demek Hz.Peygamber'in ve ona inanan bütün insanla

rm, toplumlann tarihi, geçmişi demektir. Ne var ki Hz.Peygamber'in dönemi 

önceki ta.rihl şartlardan soyutlanamadığı için geleneksel olarak "İslam Tarihi" 

onun içinde yaşadığı toplumun özellikleriyle/tarihiyle başlamıştır. Neticede gü

nümüze kadar uzanan· süreç "İslam Dini Tarihi''ni oluşturmuştur. Bu sürece 

İslam'ı din olarak seçen insan ve toplumlann, yani "Müslümanlann Tarihi" de-

Tarihin bu anlamdald tanımlan için bkz. Zelci Velieli Togan, Tarihte UsUl, İstanbul 1985, 
7-17; Mübahat S. Kütükoğlu. TarihAraştırmalarmda Usül, İstanbull991, 1-5. 
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mek gerektiğini savunanlar da vardır.2 Oysa din, kendisini tercih eden, diğer bir 
ifadeyle yaşatan insan ile var olan bir sistemdir. Dolayısıyla "İslam Tarihi" de
nildiğinde zaten insan ve topluluklan bunun içerisinde değerlendirdiğimiz için, 
"İslam Tarihi" şeklindeki adlandınnanın eksik veya yanlış olduğunu düşünmek 
doğru bir yaklaşım olmamaktadır. Çünkü, Kur'an'da Maide silresinin 3, Tev
be silresinin 74 ve Hucurat sfuesinin 17. ayetlerinde "İslam" ile "Müslüman" 
kavramlannın birbirlerinin yerine ve aynı anlamda ku Uanıldığını görmekteyiz. 

"İslam Tarihi" adlandınnası, öğretim sistemlerinde bir ders adı olarak yer 
almanın yanı sıra, birçok müellif tarafından eseri erine, cilt cilt yayınlanan ki
taplanna isim olarak tercih edilmiş bulunmaktadır. Günümüzde de hem İslam 
dünyasında, hem de bu dünyanın dışında, "İslam Tarihi" deyimi yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Hatta birçok üniversitede bir bilim dalı adı olarak benimsen
miş durumdadır.3 

Yapılan bütün tanım çalışmalarını dikkate alarak, "İslam Tarihi" için, İs
lam dininin 610 yılında Hz.Muhammed'e vahy edilmeye başlamasından mo
dem zamanlara kadar uzanan süreçte, İslam dinini benimseyen bölge ve top
lumlar ile bu toplumlann İslam çatısı altında ortaya koyduğu her tür düşünce ve 
etkinliği banndıran tarih koludur demek mümkündür. 

İslam tarihi denilince, en geniş anlamı ile Hz. Muhammed ile birlikte ge
lişen olaylar ve İslamiyet'in yayıldığı topraklarda, yani İslam dünyasında mey
dana gelen olaylar ile İslam kültür ve medeniyeri anlaşılmaktadır. Bu bakımdan 
"İslam Tarihi" ifadesinde, sadece İstarnı tarih veya Müslümanların tarihi yer 
almamakta, dahası'yalnızca Arap tarihi kastedilmemektedir. Çünkü İslam tarihi 
kavraıru, dini, milli ve lengüistik açılardan hem İslami tarih ve Müslümaniann 
tarihinden, hem de Arap tarihinden daha geniştir. İçerik bakımından da İslam 
tarihi, sadece islamı tarihi ve Müslümaniann tarihini değil, daha geniş anlamı 
ile İslam dünyasını ilgilendiren tarihi olayıann bütününü içine alır. 4 Bu itibarla, 
Araplann yanı sıra Müslüman olan diğer milletlerio de içinde yer aldığı döne
min olaylan ile bu dönemlerde yaşayan Müslim ve gayr-i Müslim eliğer top
lumlana tarihleri de ilişkileri açısından İslam tarihi içinde incelenir. 5 Zira İslam 

2 Bu konudaki tartışmalar için bkz. Mehmet Şeker, "Neden "Islam Tarihi"?", İSTEM, J/2. 
(2003), 69-70; Şaban Öz, İs/ôm Tarihi Metodolojisi, İstanbul 201 O, 13-15. 

3 Mehmet Şeker, "Neden "İslam Tarihi"?", 69. 

4 Mehmet Şeker, "Neden "İslam Tarihi"?", 73. 

S Harnilton A.R.Gibb, İslam Medeniye/i Üzerine Araştırmalar, çev. K.Durak-A.Özkök-H. 
Yücesoy-K.Dönmez, İstanbull991, 20 
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dünyasında, daha İslam'ın doğuşundan itibaren var olan gayr-i müslim unsur

ları dışarıda bıralan ak ve Müslüman olanların İslam' dan önceki yaşamlarını ve 

tarihlerini görmezlikten gelmek İslam tarihinin eksik kalmasına sebep olur.6 

II. TARİHÇE, METOT VE İÇERİK 

İslam tarihçiliğinin tarihl süreç içerisinde kaydettiği gelişmeler, onun me

tot ve içerik bakımından gösterdiği değişimle paralel olarak ele alınıp değerlen

dirilmek durumundadır. 

Kur'an-ı Kerim'in içeriği ile Hz.Peygamber'in hayatı, bir peygamber ola

rak şahsiyetinin arz ettiği hususlar, İslam tarihçiliği alanındaki gelişmelerin 
esasını teşkil etmiştir. Bu iki ana unsur yanında, Kur'an'ın nazil olduğu Arap 

toplumunun İslam öncesi durumu; Hz.Peygamber'den sonra İslam ümmetinde 

icma anlayışının gelişmesi; Mekke'den Medine'ye (M. 622) Hicret'in, tarih ve 

takvim başlangıcı olarak kabu1 edilmesi; Divan Teşkilatı'nın kurulması; fetih

lerle İslam devletinin kısa bir zamanda imparatorluk haline gelmesi; Müslü

manların çeşitli dini ve siyasi meselelerde görüş ayrılıkiarına düşmeleri; farklı 

medeniyetlerle temasa geçmeleri; Arap olmayan unsurların (Mevali) İslam'ı 

kabul etmeleriyle başlayan ihtilaflar ve Şuiibiye hareketi gibi hususlar müslü

man Arap dünyasında tarih yazıcılığının doğuş ve gelişmesini, gerek içerik ve 

tür, gerekse tarih felsefesi yönlerinden etkilemiş belli başlı faktörler olmuşlar
dır.7 

Belirtilen faktörlerin etkisiyle birlikte, geçmişte İslam tarihinin içeriğinin 

daha çok Müslüman yöneticilerin siyasi etkinliklerinin oluşturduğu söylene

bilir. Bu nedenle de Müslüman tarihçiler, eserlerinde genelde iç ve dış siyasi 

olaylar üzerinde durmuşlardır. Örneğin bir devletten söz edilirken, ağırlıklı ola

rak o devletin kuruluşu, hükümdarları, bu hükümdarın komşu ülkelerle daha 

çok savaş nedeniyle ortaya çıkan diplomatik ilişkileri, kısmen de iç isyanlar 
karşısındaki faaliy~tleri anlatılmıştır.8 

6 Mehmet Şeker, "Neden "islam Tarihi"?", 73. · 

7 Mustafa Fayda, "Siyer Sahasındaki ilk Telif Çalışmaları", "Uluslararası J.islôm Araştır
maları Sempozyumu Bildiri/eri, İZmir 1985, 357. Söz konusu faktörler hakkında geniş 
bilgi ve değerlendirmeler için bkz. Şevki el-Cemel, İlmu't-Tanh, Kahire 1982, 28-30; Mu
hammeğ Ab dülkerim el-Vafi, Menhecıi '/-Bahs .fi ~-Tôrih ve 't-Tedvinü 't-Ttirihf m de '1-Arab, 
Bingazi 1998,231-244. 

8 İbrahim Sançarn-Mehmet Özdemir, lslôm Tarihine Giriş, Yayınlanmaıruş Ders notlan, 1. 
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Müslüman tarihçiler, eserlerinde yer yer askeri ve siyasi olaylar dışında 
bilgiler aktarmış olmalarına rağmen, hanedan ve devlet tarihlerini anlatırken 
müstakil olarak onların ekonomik, sosyal ve kültürel anlamdaki yapılannı iş
lememişlerdir. Soo birkaç yüzyıl içerisinde ise bu anlayış değişmiş, dünyanın 
değişik bölgelerindeki Müslüman toplumların gündelik yaşamına ve kültür bi
rikimlerine ışık tutan, ekonomik, sosyal ve kültürel konular İslam tarihi eserle
rinde yer almaya başlamıştır. 

Tarih, yazılış tarzıanna göre genel olarak rivayetçi, öğretici, araştırıcı ve 
sosyolojik olmak üzere dört grupta değerlendirilir: 

1. Rivayetçi/Hikayeci tarih yazımı: Olayların olduğu gibi nakline daya
nır. Olayları tetkikle ve sistemleştirmekle uğraşmaz. Sebep-sonuç iliş
kisi üzerinde durmaz. Bu şekilde tarih yazımı her millette tarih yazımı
nın en eski şeklidir. 

2. Öğretici (Pragmatik) tarih yazımı: Geçmiş olaylardan ders almak, ge
leceği doğru çizebilmek, okuyucuya ahlaki duygular aşılayabilmek 
amacıyla yazılır. 

3. Araştırıcı (neden-nasılcı) tarih yazımı: Olayların anlatımı .yanında çı
kış sebep lerini, olayları hazırlayan etkeni eri, sebep ve soouÇları arasın
daki bağıntıyı araştırır. 

4. Sosyolojik tarih·yazımı: Olayların arkasında gizlenmiş tarihi kanunları 
ortaya çıkarma yönüne önem verir. Marksist ve materyalist tarihçiler 
bu son metodu benimsemişlerdir.9 

İlk dönem İslam ~çileri metot olarak genellikle rivayetçi tarzı benim
semişlerdir. Bu metoda bağlı olarak, olaylarla ilgili bilgileri çok f3.zla yorum
lamadan, yıllara göre düzenleme ve aktarma yoluna gitmişlerdir. Ortaçağda İs
lam dünyasında yazılan genel İslam tarihi eserlerinin çoğu böyledir. Taberi'nin 
Tarihu 'l.:ümem ve 'l-müluk (Milletler ve Hükümdarlar Tarihi) adlı eseri bu tar

zın en güzel ömeğidir.10 Rivayetçi tarzda, Müslümanların Hz.Peygamber'in 
sözlerinin sağlamlığını tespit amacıyla meydana getirdikleri hadis usulü za
manla etkili olmaya başlamıştır. Bu sayede İslam dünyasında rivayetleri tenkit 
usUlü gelişmiştir. Hadis rivayetlerinde kullanılan sened usOlü, çoğu tarihçinin 

9 T~ yazım ~arıyla ilgili yaklaşımlar için bk:4- ~ki Vetidi Togan, Tarihle UsOI, 2-4; 
Mubahat S. Kutükoğlu, Tarih Araştırmalarında Usul, 5-9. 

10 İbrahim Sarıçarn-Mehmet Özdeınir,lslôm Tarihine Giriş, 1; Geniş bilgi için bkz. Hasan 
Kurt, "Taberi'nin Tarih Anlayışı",ls/ômi Ilimler Dergisi, 2008, C. Ill, S. 2, s. 89-103. 
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rivayet sistemi üzerinde etkili olmuştur. Bununla birlikte, günümüzdeki neden

nasılcı tarih anlayışıyla büyük ölçüde örtüşen yaklaşım tarzlan da gelişmiştir. 

İbn Miskeveyh, İbn hald~ Kafiyeci ve Sebavi'nin bu hususta dikkate değer 

görüşleri vardır. 

İbn Miskeveyh (ö. 1 030) Tecaribü 'l-ümem ve Tecikubu 'l-himem adlı eseri

nin önsözünde ve mulıtevasında, rasyonalist kritik düşüncesini hakim kılmıştır. 

Koyu İran milliyetçisi olduğu için B üveyboğulannın (932-1 062) tarihteki rolü

nü büyütmüş ise de, efasane ve hurafelerin düşmanı olduğundan, tarihi olaylan 

izahta tecrübe ve mu.kayeseye dayalı laitik usı1lünü benimsemiştir. Devlet ida

resi, milletierin yükselme ve çöküş sebepleri üzerinde durmuş, yer yer bunlan 

aydınlatmaya çalış!Dlştır. Ona göre tarih bir nakil değil, yorumdur. Tarihçilikte 

amaç geçmiş olaylan doğru tespit etmek, bunlan sebepleriyle açıklamak, niha

yet bu olaylara dayanarak gelecek için varsayımlar üretmektir. Tabiatta olduğu 

gibi tarihte de tesadüfe yer yoktur. Tarih, milletierin sebepler zincirine dayanan 

belgesidir. Bu belge yorumlanırken dönemin ahlak, ekonomi ve toplum psiko

lojisiyle ilişkileri kurulmalıdır. 11 

İbn HaldOn (ö. 1406) tarih felsefesini ve usulünü müstakil bir konu olarak 

ele alıp inceleyen İslam a:Jimi ve tarih yazandır. Unvanu 'l-İber adlı genel tarih 
eserinde rivayetçi olmaktan kurtulamamış olsa da, bu eserin mukaddimesinde 

üzerinde durduğu felsefi ve sosyolojik konularda olaylar arasında sebep-sonuç 

ilişkisini ara!Dlş ve tarihte kritik üzerinde durmuştur. O, metodoloji meselesin

de özellikle şu iki esas üzerinde durmuştur. Birincisi; kaynakların tenkidi ki, 

bu yolla doğru yalandan ayut edilmiş ve haberlerin gerçeğe uygun olup olma

dıklan tespit edilmiş olur. İkincisi; sebep-sonuç bakımından olaylar arasındaki 

ilişkilerin tespitidir. 12 

Bergamalı Kafiyeci (ö. 1474) el-Mıthtasarfi ilmi't-tcirfh adlı eserinde tam 

anla!Dlyla tarih metodolojisini tedvin etme konusunu ortaya koymuştur. O, 

tarihi bir ilim olarak kabul etmiş ve kendinden öncekilerin bu ilmin kural ve 

usUlünü belirleme iŞini yapma!Dlş olmalanm eleştirmeyi bir tarafa bırakmayı 
önermiş tir. Çünkü ona göre zaman hayli ilerlemiş, çok zengin bir haber yığını 

ve bunlara ilişkin eserler ortaya çıkmış, uydurmacılık ve sahtecilik çok ilerle-

ll İbrahim Sançarn-Mehmet Özdemir, lslôm Tarihine Giriş, 2; Geniş bilgi için bkz. İlyas 
Akyüzoğlu, İbn-i Miskeveyh ~ Tarih Anlayışı, Ankara Ün. Sosyal Bilimler Enst İslam 
Tarihi ve Sanatlan (İslam Tarihi) Anabilim Dalı, Yayınlanmaınış Yüksek Lisans Tezi, 
Ankara 2003, 57-72. 

12 İbrahim Sançaıp-Mehmet Özdemir, ls/am Tarihine Giriş, 2; Geniş bilgi için bkz. İbn Hal
dun, Kitôbü '1-İber, Beyrut 2006, I, 9-35. 
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miştir. Bu şerefli ilim üzerinde çalışırken gelişigüzel hareket etmeniıı. gecele

yin yaş ve kurusunu ayırmadan odun toplayan adam gibi yalan-yanlış haberleri 

toplamanın tarih ilmine yakışmadığını belirten K.afiyeci, Fıkıh, fıkıh usUlü ve 

nahlv için usuller ve kurallar tespit edildiği gibi, tarih için de kural ve usuller 

tespit edilmesi gerektiği üzerinde durınuştur.13 

Sebavi (ö. 1499), İslam ilimleri açısından tarih ve tarihçiliğin önemini 

ortaya koymak amacıyla kaleme aldığı eserinde, taribin tanımını, amacım ve 

önemini kaydetmiştir. Taribe bir hadisçi bakış açısıyla ve daha çok, hadislerin 

sıbbatini tespit amacıyla yaklaşmıştır. Modem tarih usUlü yönünden başantı 

tanımlamalar yapmıştır. Taribin savaş ve fetihlere dair rivayetlerden ibaret ol

madığım, insan topluluklarmın düşünce hayatı tarib.i.ni içine alması gerektiğini 

anlatmış, tarihte kritik meselesini izah etmek üzere bazı örnekler vermiştir. Bu 

örneklerden birinde, Halife Kaim Biemrillab zamanında 1055 yılında Bağdat'ta 

Yahudilerin, başvezir Ebu'I-Kasım Ali'ye müracaat ederek Hz.Mubammed'in 

Hayher'in fethinde kendilerini cizyeden muaf tuttuğunu ve bir berat verdiğini 

belirtmesinden bahsetmiştir. Yahudiler söylediklerini teyid için güya birçok sa

habe tarafından imzalanıp tasdik edilen bir şebadetname arz ederler. Sebavi bu

rada, konuyla ilgili bilirkişi olarak tayin edilen ünlü tarihçi Hatib el-B.ağdadi'nin 

vesikadaki imzalar arasında daha Hayher'in fethinde henüz Müslühıan olma

mış Muaviye'niıı. ayrıca Hayher'in fethinden önce vefat etmiş bulunan Sa'd 

b. Muaz'ın da bulunduğunu ifade ederek şebadetnamenin sahte olduğunu ispat 
etmesine dikkat çekmiştir. 14 

Günümüz İslam tarihi çalışmalarında artık ağırlıklı olarak araştırıcı(neden
nasılcı) tarihçiliğin yöntemleri kullanılmaktadır. Araştırmacı tarihçiliğe göre 

hareket eden İslam tarihçisi, sırf olaylarla ilgili bilgileri kaydetmekle yetinmez. 

Her şeyden önce bilgi kaynaklarım (kitap, risale, şiir divanı, resı:nl yazılar; kap 

kacak, çanak çömlek, para, heyket gibi müzelik malzeme vs.) eleştirel bir gözle 

inceler. Örneğin; Abbasileri konu edinen bir kaynak kitap eline geçtiğinde, bu 

kaynağın yazarının kimliğini, tarafsız biri olup olmadığını, dini eğilimlerini, 

Abbasilere bakışını öğrenmeye çalışır. Çünkü yazarın bazı özelliklerinin kay

nağa yansıma olasılığı her zaman vardır. Bu nedenle kaynağı daha iyi tanımak 

için mutlaka yazarını da iyi bilmek gerekir. Ardından İslam tarihçisi; kitaptaki 

bilgileri doğru ve tarafsız olup olmaması açısından değerlendirir. Elindeki diğer 

13 Geniş bilgi için bkz. Kasım Şulul. Kqfiyeci'de Tarih Usulü, 1staııbu12003 . 

14 Muhammed b. Abdwrahman es-Sehavi, el-l'lan bH-tevbih li-men zemme ehle 't-larih, thk. 
M. Osman el-Huşt, Kahire 1989,24-25. 
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kaynaklada ilgili olarak da benzer bir yol izler. Bundan sonra olayıann neden

lerini, oluş şeklini ve sonuçlannı saptamaya çalışır. Bütün bu aşamalarda İslam 

tarihçisi, bilimsel tarafsızlık ilkesine bağlı kalrr.15 

Gerek ilk dönemlerde gerekse sonralan İslam tarihçilerine göre bir tarihçi-

de bulunması gereken özellikler ise şöyle srralanabilir: 

1. Veri kullanımında seçici olmalı, rivayetedeneve içeriğe dikkat etmeli

dir, 

2. Veriyi ideolojik amaçlar için kullanmamalıdır, 

3. Donanımlı olmalıdır, 

4. Tarafsız olmalıdır, 

5. Doğru sözlü olmalıdır, 

6. işlediği konuya hakim olmalıdır, 

7. Bilim diline sahip olmalıdır}6 

İslam tarihçiliğinde içerik oluşumu ve gelişimi, süreç içerisinde ortaya çık

mış yazın türleri ile takip edilebilmektedir ve başlıcalan şunlardır: 

ı. Siyer-Megazi Türü: Hz.Peygamber'in sözlerine, hareketlerine, ferdin 

yaşayışma örnek olan hayatına gösterilmiş olan ilgi neticesinde onun hayatı, 

megazi (askeri seferler) adını taşıyan bir dizi eserde ele alınmıştrr. 17 Bu tür eser

ler nedeniyle, İslam tarihçiliğinde bilimsel tarihçiliğin başlangıcı, biyografik 

tarzda olmuştur denilebilir. Ek olarak hadislerin toplanması ve tedvininde göz 

önünde bulundurulan isnad (bir hadis veya haberi söyleyenine nispet etmek) 

kullanımı, Araplar arasında tarihi bilgilerin niteliğinde ve eleştirel bütünlüğün

de önemli bir değişimin yaşandığını göstermiştir. Söz konusu durum, tarihi 

yöntem üzerinde kalıcı bir etkide bulunan hadis ile tarih bilimlerinin ilişkisini 
net olarak ortaya koymuştur. 

15 İbrahim Sançaro-Mehmet Özdemir, İslam Tarihine Giriş, 2. 

16 Bu özelliklerin aynntılı açıklamalan için bkz. Mahfuz Söylemez, "Klasik Dönem İslam 
Tarihçilerinin Tarih Anlayışı", İsliimi İlimler Dergisi, C. III, Yıl: 3, S. 2, Güz 2008, 25-27. 

17 G. Levi Della Vida, "Sire", İA, İstanbul 1967, X, 700; Nihad M. Çetin, "Arap (Edebiyat)", 
DİA, İstanbul1991, III, 298-299. Bu konuda geniş bilgi için aynca bkz. Joseph Horovitz, 
el-Meğılzi'l-U!a ve Müel/ijüha, t~rc. Hüseyin Nassar, Mısır 1949, 2-36; J.C. Hearnsbaw, 
İ/mu ~-Tarih, çev. Abdülhaınid el-Abblidi, Mısır 1937, 53-54; Abdiliaziz ed-Dı1ri, Bahsün 
fi Neş'eti İlmi't-Tarfh ınde'l-Arab, Riyad 2000, 21-37; N.A.Faruqi, Early Muslim Histori
ography, Delhi 1979, 24-28; Şevki el-Cemel, İlmu't-Tarih, 28-31; Mustafa Fayda, "Siyer 
Sahasındaki İlk TelifÇalışmalan", 357-367; Faruk Hamlide, Mestidiru 's-Sire, Rahat 19~9, 
66-72. 
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Zamanla Hz.Peygamber'in hal tercümesi için kullanılan "siyer" ıstıla

hıyla birlikte anılan megazi tarzı eserlerin18, başına diğer peygamberler hak

kındaki bilgiler, sonuna da ilk halifelere dair kısımlar eklenmiştir. Böylece 

Hz.Peygamber'in hayatından ve İslam'ın ilk asnndan bahseden bu eserler, 

derinlik ve devamhlık kazanan birer tarih eseri hüviyetine bürünmüşlerdir. 

Bunlardan ilki İbn İshak (ö.768)'ın Kitabü'l-Megazf'sidir. İbn İshak, selefve 

çağdaşlanndan daha kapsamlı bir anlayışla eserini üç kısma bölmüş, ilk kıs

mı Hz.Adem'den itibaren diğer nebilere ayırarak Hz.Peygamber'in hayatını 
son iki bölümde, uzun bir nebiler zincirinde son ve en önemli halka olarak 

ele almıştır. 19 İbn İshak'ın, rivayetleri seçme ve birbirleriyle olan farklılıklarını 

ilişkilendirmede özel çaba sarfetmesi de onu öne çıkaran özelliklerindendir.20 

Dolayısıyla sistemli siyer-megazi yazıcılığının İbn İshak ile başlamış olduğunu 
söyleyebiliriz. 

2. Tabakat ve Teriicim Türü: İslam tarihçiliğinde "tabakat-t~racim" türü 

olarak adlandırılan bu çalışmalar müstakil olarak muhaddisler, müfessirler, na

hivciler, şairler, filozoflar ve tabipler gibi çeşitli meslek ve zümrelere mensup 

kişilerin hayat hikayelerini ele almışlardır. Bu eserlerde, siyasi ve askeri olay

lara ancak söz konusu alanlardaki meşhur kişilerin hayat hikayele~de yer yer 

değinilmiştir. İlk örnekleri sahabe ve tabiine ait olanlardır ve si yer-megazi eser

lerinin yazılmasının hemen akabinde telif edilmeye başlanmışlardır.21 

3. Genel Tarih Türü: Siyer-megazi yazıcılığı içerisinde bahsettiğimiz İbn 
İshak'ın eseri, her ne kadar megazi türünde olsa da, bahsettiğimiz özelliğiy

le sonraki kuşaklarda tarih çalışmalannın alanının genişleyeceğinin işaretini 

vermiştir. Zira onun en ünlü halefi Muhammed b. Ömer el-Vakıdi (ö.822) de 

eserinin adı Kitabü'l-Megtizf olmasına rağmen, Hz.Peygamber'in seferlerinin 

yanısıra, daha sonra İslam tarihinde meydana gelen olaylan Harun Reşid'in 

halifeliğine kadar getirerek selefi gibi genel tarih kitaplannın fikıi ve ilmi alt

yapısını oluştıırmuştur.22 Aynca Kitabü'l-Meğtizi'sinin başında en çok rivayet 

18 Della Vida, "Sire", lA. X, 699. 

ı 9 Ib n İshak, Siretü lbn İshak el-Müsemma bi /(jtôbi 'l-Mübtede' ve '1-Meb 'as ve '1-Megôzi, 
tbk. Muhammed Hamidullah, Konya 1981. Yazar ve eser hakkında geniş bilgi için bkz. 
Musıafa Fayda, "l:bn İshak", DİA, İstanbul ı999, XX, 93-96; J. Horovitz, el-Megözi'l-Oia 
ve Müellifiilıô, 84-87; Gholam R.asul, The Origin and Development of Muslim Historiog
raphy, Dbaka 1984, 11-14; Faruk Ham5de, Mesadiru's-Sire, 72-74. 

20 J. Horoviı:z. el-Megözi'l-Ülô ve Müe/lijülıa. 94-95. 

21 I.Goldziher, KlasikArap Literotürii, çev. Azmi Yüksei-R.ahmi Er, Ankara 1993, 136. 

22 Gibb,ls/cim Medeniyen Üzerine Araştırmalar, ı 30. 
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aldığı 25 kişinin adını sıralaması, sened kaygısım ve inandıncılık endişesini 

taşıdığını gösteren önemli bir husustur.23 Geniş bir şekilde tüm olaylan ihtiva 

eden ve daha önceki eserlerden istifade edilerek hazırlanan genel tarih k:itapla

n, Hicri n. asırdan itibaren telif edilmeye başlan.ı:IllŞ, m. asırda ise artık daha 

geniş anlamda, yani sire, me gazi, ensab şecereleri, hadis ve tarihi rivayetlerden 

oluşan n;ıalzemeler üzerine kurulu olarak yazılan eserler vücuda gelmiştir. Ör

neğin eserlerinde sağlam bir tenkit zihniyetini aksettiren Belazun (ö.892) idari 

teşkilata, sosyal şartlara, kültür ve medeniyet tarihi unsıırlanna da yer vermiştir. 

Yakubi (ö.905) ve Mes'udi (ö.956) gibi bilgilerini uzun seyahatlerle toplamış 

olanlar, tarihle coğrafya arasında, an'anesi Osmanlı müelliflerine kadar devam 

edecek bir bağ kurmuşlardır. 

Aynı yüzyılda Taberi (ö.923), kendisinden önce İbn Kuteybe (ö.890) ve 

Dineveri (ö.895) gibi olayları yıl yıl anlatan genel tarih yazarlan bulunmakla 

birlikte, kendi zamanından önceki devirler hakkında temel kaynak olacak meş

hur eserini vücuda getirmiştir. Olaylan hicretten itibaren yıl yıl sıralayan genel 

tarih niteliğindeki büyük eseri, daha sonraki tarihçiler için klasik bir tarih numu

nesi olmuştur. İbn Miskeveyh (ö.421/1030) ve İbnü'I-Esir de hicri IV. (m. X) 

yüzyıldan önceki devirler için tarihi malzemeyi büyük ölçüde Ta beri' den özet

leyerek almışlardır. Daha sonra vekayiname tarzmda genel tarih yazan İbnü'l
Cevzi (ö.597/1200), Sıbt İbnü'l-Cevzi (ö.654/1257), Ebü'l-Fida (ö.732/1331), 

İbnü'l-Verdi (ö.749/1348), İbn Kesir (ö.774/1373), İbn Haldun (ö.808/1406), 

Ayni (ö.855/1451) gibi pek çok tarihçi de birbirini takip etmiştir.24 

Bu durum aynı zamanda, Ta beri' den sonraki hiçbir tarih yazarının, İslam' m 

ilk dönemi için farklı materyaller araştırmak ve toplamak gayretine girmemiş 

olduklan anlamına gelmektedir. Zira onlar, materyallerini ya Belazun'den ve 

Taberi'den çıkarmışlar ya da eserlerine Taberi'nin bıraktığı yerden başlamış
lardır.25 

4. Vefeyat Türü: Tabakat-teracim eserleriyle içerik olarak kısmi benzer

lik arzeden vefeyat ·kitaplarında, meşhur kişilerin hayat hikayelerinden bahse

dilmekle beraber, esas nokta kişilerin vefat tarihlerini vermektir. Bu türdeki 

en önemli eserler de İbn Hallikan (ö.681/1~82)'m Vefeyôtü'I-A'ytin, İbn Şilir 

23 V3kıdi, Ki ttibii '1-Meğtizf, thk. Marsden Jones, Beyrut 1984, I, 1-2 ; J .Horovitz, el-Meğtizi 'I-
Ola ve Müellifülıti, 120. • 

24 J.C. Hearnsbaw, //mu ~-Tôrih, 67-68; Gb o lam Rasul, Tlıe Origin and Development of Mus
lim Historiography, 30-41; Faruk Hamade, Mesôdiru's-Sire, 111- 123; Nihad M. Çetin, 
"Arap (Edebiyat)", m, 299. 

25 Gibb, Isitim Medenfyeti Ozerine Araştırmalar. 135. 
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el-Kütbi (ö.764/1362)'nin Feviitü'l-Vefeyiit ve Safedi (ö.764/1362)'nin el-Viifi 

bi'/-Vefeyiit adlı eserleridir. 

Burada yeri gelmişken belirtilmesinde yarar olan bir husus vardır. Daha 

önce ifade edildiği üzere Araplann ensaba olan ilgileri, tabakat-teracim ve 

vefeyat türlerinde müstakil eserler kaleme alınmasına etki etmekle kalmamış, 

bu eserlerde bulunan bilgiler zamanla genel taribierin içerisinde de yer almış

lardır. Örneğin İbnü'l-Cevzi (ö.579/1183), İbnü'l-Esir (ö.630/1232), Zehebi 

(ö.748/1347), İbn Kesir (ö.773/1372) gibi pek Çok genel tarih yazan, olaylarını 
anlattıklan her yılın sonunda, o yılda vefat eden kişilerden babsetmişlerdir.26 

5. Neseb Türü: Yukarıda belirtildiği üzere Araplar, İslam öncesinde ya

şanan kabileler arası rekabet nedeniyle neseb ilmine çok önem vermişler, bu 

bilgileri şitahi (sözlü) olarak nesilden nesile aktarmışlardır. Hz. Ömer zamanın
da kurulan Divan'a müslümanlann kaydedilmesi görevi de bu nedenle neseb 

ilmine vakıfKureyşli Nessablara verilmiştir. Dolayısıyla divanın teşekkülüyle 

neseb şecereleri ve bilgileri yazılı hale gelmişlerdir.27 

Aynca evlilik, mlıas, vakıf ve hukuk gibi konularda, özellikle de 

Hz.Peygamber'in soyunu tanımada neseb bilgisine ihtiyaç vardır. J;3u gibi ih

tiyaçlann karşılanmasının yanı sıra, sayılan gittikçe artan şahsiyetierin doğru 
teşhisini ve mütemadiyen yığılan hal tercümesi malzemesinden kolaylıkla is

tifadeyi sağlamak için lakaplara göre alfabetik olarak tertip edilmiş çalışma

lara ihtiyaç duyıılmuştur. Bu fi.kr1 temelden hareketle vücuda getirilmiş neseb 

kitapları, şecereleri verilen şabıslarla ilgili bilgileri ihtiva ederler. Bu bakırn

dan neseb ilmi ve bu alandaki eserler İslam tarihi araştırmaları i9in son derece 

önemlidirler. 

6. Futruıat Türü: Hz.Peygamber döneminden sonra fetbedilen yerler, fe

tihlerin nasıl gerçekleştiği, fetbeden kumandanın tutumu, yaşanan diplomatik 

olaylar, fetbedilen yerin coğrafi durumu gibi pek çok bilginin yer aldığı kitap

lardır. 

7. Bölge ve Şehir Tarihi Türü: Müslümanlann şehir ve bölge tarihleriyle 

ilgileri, İslam'ın ilk dönemlerine kadar ulaşmaktadır. Bilinen ilk eser de Hasan 

el-Basri (ö.l10/728)'nin Fazfletü '1-Mücavere .fi Mekketi'l-Mükerreme adlı ese-

26 Sahavi, el-l'lcin bi?-Tevbih /imen Zemme~-T6rilı, 179-185; M.A. el-Vati, Menlıecü'I-Bahs 
JH-Tôrilı, 293, 299-302. 

27 N.A.Faruq1, Early Muslim Historiograplıy, 49-51. 
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ridir. Tarih yazıcılığı içerisinde önemli bir yere sahip olan bu tür eserlerde, bir 

şehir veya bölgenin siyasi, sosyal, iktisadi ve ilmi alanlarda geçirdiği evreler, 

gelinen nokta itibariyle önemi, orada yetişen önemli şahsiyetlerin İcraatları ile 

bölgenin fiziki şartlan ve imkanlan konu edilmiştir. Bu eserlerin kaleme alınış

lannda kabilecililc ve bölgeeilik taassubunun·da etkili olduğu belirtilmesi gere

ken bir husustur.28 Özellikle siyasi otoritenin merkezi olma veya olarnama gibi 

çekişmelerin, bazı müellifleri yaşadıkları bölge veya şehrin siyasi, dini, içtimat 

ve coğrafi birtakım özelliklerini öne çıkarma düşüncesine sevk etmesi söz ko

nusudur. Ancak neticede bu müellifler bulduklan hemen her rivayeti toplama 

ve eserlerine kaydetme çabasına girmişlerdir ki, bu çaba zaten var olan metin 

tenkidi eksikliğinin, hissi anlatımın, aşın övmenin ve hatta uydurma bilgilerin 

bu tür eserlerde.fazlaca bulunmasına sebep olmuştur. 

İslam tarihçiliğinde zikre değer önemli şehir ve bölge tarihi eserleri Ezraki 

(ö.222/83 7) 'nin Ahbtiru Mekke, İbn Şe b be ( ö.262/87 6) 'nin Tarfhu '1-Medfneti '1-

Münevvere, Ezd1 (ö.334/945)'nin Tarfhu'l-Mevszl, Bağdadi (ö.463/1070)'nin 

Tarflnt Bağdad, İbn Hayyan (ö.469/1076)'m Kitabü'l-Muktebes fi Tôrfh-i 

Riccili'l-Endelus, İbn As§.kir (ö.571/1175)'in Tôrfhu Dımeşk ve İbnü'l-Acüm 
(ö.660/1262)'in Buğyetü~-Taleb'i ve yine yazarın kendi yaptığı ihtisarı olan 

Zübdetü 'l-Haleb min Tcirfhi '1-Haleb adlı eserleridir.29 

Yukarıda sıralanan yedi madde dışıılda fihrist, fiten ve melahiın kitaplan,30 

harac ve emval kitaplan/1 coğrafya kitapları, rıble (seyahat) kitap lan, şernail ve 

delailü'n-nübüvve kitaplan,32 cahiliye dönemi Arap şairlerinin hayatlarından, 

Arap geleneklerinden bahseden edebiyat kitaplan gibi zengin tarihi bilgiler ve 

malzemeler içeren eserler de mevcuttur. Doğrudan olmasa da tarih yazıcılığı 

içerisinde değerlendirilebilecek olan bu yazın türlerinde, günümüze kadar şüp

hesiz çok sayıda eser kaleme alınmıştır. 

28 Şevki ei-Cemel,llmıı~-Tôrih, 4445. Aynca bkz. Şa.Jcir Mustafa, et-Tôrihu'I-Arabf ve'/
Müerrihıin, Beyrut 1983, I, 355-365. 

29 SaMvi, el-1'/ôn, 150-170 ; I.Goldziher, Klasik Arap Literatürii, 139-141. 

30 Fiten ve Melahim kitapları, gelecekte ortaya çıkacak sosyal kargaşa, iç savaş gibi önemli 
olaylar ve kıyamet alametlerine dair bilgileri içeren kitaplardır. Geniş bilgi için bkz. İlyas 
Çelebi, ''Fiten ve Melab.im", DİA, İstanbul 1996, XIII, 149-153. 

31 Mali ve ekonomik uygulamalann Çeşitli şekillerini, Beytülmal'in, fey, humus ve zekattan 
oluşan gelirlerini, bunların harcama yerlerini ele alan eserlerdir. 

32 Peygamberlik müessesesini, özellikle Hz.Muhammed'in peygamberliğini ispatlamale ama
cıyla yazılmış eserlerin ortak adıdır. Geniş bilgi için bkz. Faruk Hamade, Mesddiru :S-Sfre, 
57-65; Yusuf Şevki Yavuz, ''Delailü 'n-Nübüvve", DİA, İstanbul 1994, IX, 115-117 
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Netice itibariyle, İslam tarihçiliğinin başlangıç ve gelişme dönemlerine 

ilişkin şunlar söylenebilir: 

a. Hemen her toplumda olduğu gibi, ilk dönem İslam toplumunda da sözlü 

rivayetler yazılı tarihçiliğin ilk malzemeleri olmuşlardır. Bu itibar la başta şiirler 

olmak üzere, ensab ve eyyama ait kabilevi ve hamast bilgiler, gerek genel tarih 

eserlerinde gerekse bunlara ait müst3.k.iı eserlerde önemli yer tutmuşlardır. 

Hz.Peygamber'in vefatı sonrası hilafet odaklı tartışmalar neticesinde çe

şitli itikad.i mezhepterin ortaya çıkmasında da yine büyük oranda kabilecililc ta

assubu önemli rol oynamıştır. Dolayısıyla mezhebi yani siyast aynşmalar hem 

tür hem de içerik olarak tarih yazıcılığına etki eden unsurlardan olmuşlardır. 

Emeviler ve Abbasiler dönemlerinde söz konusu faktörün etkilerinin bariz bir 

şekilde görüldüğü tarih eserleri yazılmıştır. 

b. Sözlü geleneğin etkisiyle, ilk tarih üıünlerinin yazımında yalın ve hi

kayemsi bir anlatım olmakla beraber çok fazla miktarda şiir kullanıldığı görül

müştür. 

c. Tarih, henüz olaylan tarihlendiriDe anlamı taşımadığı için İşlam tarih

çiliğindeki ilk üıünlerde tarih zikri yok denecek kadar azdır. Ta.rih zikrinin 

Vakıd.i (ö.207/822)'den itibaren artmaya başladığı görülür. 

d. Hz.Peygamber'in hayatına dair bilgilerin yazılı, dolayısıyla kalıcı hale 

getirilmesi ihtiyacı ve inancı, ilk ürünlerin dar kapsamlı biyografiler olması so

nucunu doğurmuştur. 

e. Hicri m. yüzyılın ikinci yansına kadar Müslüman Araplard~ tarih eser

leri siyer-meğazi, tabakat-teracim ve futubat türlerinden ibarettir. İbn İshak 

(ö.l51/768)'1a birlikte dünya tarihiyle , kaynaşma çabası hissedilmeye başlan

mış olsa da genel tarih yazıcılığında Y akubi ilk kabul edilir. Bu türdeki eserler

le Hz.Peygamber'in hayatı artık müstakil değil, söz konusu eserler içerisinde 

yer alan bir bölüm halini almıştır. 

f. İlk tarih ürünlerinin yazarlannın hemen hepsinin hadisçi olmasma bağ

lı olarak, ilk tarih çalışmalannda tarihi rivayetlerin alınması hususunda hadis 

ravileri için uygulanan cerh ve ta' dil uygulanmış, verilen haberlerin isoadı be

lirtilmeye çalışılmıştır. Hadis rivayetlerine gösterilen titizlikte olmasa da, söz 

konusu metot İslam tarihçiliğinde uzun süren kalıcı bir etki bıralanıştır. Bu du

ruma paralel olarak rivayet edilen haberlerin içeriğinin araştınlması da, genel 
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olarak tarihçiler tarafından inceleme konusu içinde görülmemiş, dolayısıyla 

bunlar üzerinde kanaat belirtme, nedensel ilişki kurma gibi bir sorumluluk ta

şındığı düşünülmemiştir. 

g. Taribi rivayetlerin alınmasında isnad kullanımı da zamanla zayıflamaya 

başlamış, hatta İbn Kuteybe (ö.276/889), EbU Hanife ed-Dineveıi (ö.282/895), 

Yakubi (ö.292/905) gibi bazı tarihçilerce hemen hemen hiç kullanılmaz hale 

gelmiştir. Bu yöntem Taberi (ö.3 1 0/922) ile tekrar canlandırılmış tır. Zira Tabeıi, 

her olayın aslını yazarken bir görgü tanığına veya en azından kesintisiz bir ravi 

zinciriyle rivayetini elde ettiği bir çağdaşa isnad etme yolunu benimsemiştir. 

Anlattıklarını çeşitli kaynaklara dayandınrken, her zaman değişik ravi zincirini 

dikkatlice aktararak aynı olayın farklı, hatta çoğu yerde çelişkili aniatılarında 

tarafsız kalmıştır. Onun bu tarafsızlığı, okuyucuya aynı olayları değişik bakış 

ve açılardan öğrenebilme ve bu olaylar hakkında mümkün olduğunca doğru 

fikir edinme imkanı sağlamıştır. Söz konusu metot çok sonraları Taceddln es

Sübki (ö.77211370), İbn Haldun (ö.808/1406), Makrizi (ö.845/1441) ve Salıavi 

(ö.902/1496) tarafından tarihçinin uygulamasının zorunlu olduğu hususlar ara

sında sayılmıştır.33 

b. Aynca, metin tenkidi yapılmaması, yani rivayetlerin içerdiği bilginin 

sıbhatinin sorgulanmaması ya da başka rivayetlerle mukayese edilerek en doğ

ruya ulaşma çabası güdülmemesi, İslam tarihçiliğinin ·asırlarca devam eden 

görüntüsünün metodolojik sorunudur. Yukanda isimlerini saydığımız Sübki, 

İbn Haldun ve Sabav1 gibi birkaç önemli müellife kadar, tarih ilminin disipline 

edilmesi söz konusu olmamış ve tarih yazıcılığında herhangi bir sistem ve ilke

ler bütünü benimsenmemiştir. 

ı. Taceddin es-Sübki (ö.772/1370),34 İbn Haldun (ö.808/1406),35 Makrizi 

(ö.845/1441)36 ve Salıavi (ö.902/1496)37 gibi müelliflerin ortaya koydukları fi

kirlerin sonucu olarak, o zamana kadar sadece taribi rivayetleri ve farklı haber

leri toplamaktan ibaret olarak algılanmış olan tarih yazıcılığı, bu görüntüden 

33 M.A. e1-Vafi, Menhecü'I-Bahs.fi't-Tôrih, 240-243. 

34 Sübki, Tabalcôtü 'ş..Şô.fiiyye, thk. Abdülfettah Muhammed e1-Halevi-Mahmud Muhammed 
et-Tenab.i, (?) 1964, II, 22-25. 

35 İbn Haldun, Mukaddime, Beyrut 1998,2145. 

36 Malcrizi, el-Mevôiz ve'l-İ'tibar fi Zikri'I-Hıtat ve'I-Asôr; tb.k. Emin Fuad Seyyid, London 
1995,4-5. 

37 SaMvi, Kitôbu~-Tıbrul-Mesbiikfi Zeyli:S-Süliik, Kahire (ty), 1-5; e1-f'18n, 19-94. 
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sıynlarak artık temeli, şartları, kendine özgü bir metod ve felsefesi olan, kültür 
ve medeniyet içerikli, sonuçları sebepleriyle nisbeten ilişkilendirilebilen ürün

lerin verildiği bir ilim özelliği taşır hale gelmiştir.38 

ID. DiGER SOSYAL BİLİMLERLE İLİŞKİSİ 

İslam tarihçisi, kendi alanında bir araştırma yaparken sa~lıklı değerlen
dirmeler yapabilmek için kronoloji (takvim ilmi}, meskOkat (Nünıizmatik-pa
ra), arkeoloji, coğrafya-topografya, etnoğrafya, filoloji, paleografi (eski yazı), 
epigrafi (kitabelerin okunması), geneoloji, felsefe, sosyoloji, psikoloji, dinler 
tarihi ve sanat tarihi gibi sosyal bilimlerin verilerinden ve sonuçlarından mutla
ka yararlanmak durumundadır. Örneğin; sosyoloji, toplumu, toplumdaki sosyal 
grupları, toplumsal yapıda meydana gelen değişmeleri inceleyen bir bilim dalı
dır. Tarih gibi, geleceği değil geçmişi ve o anı inceler. Bu içeriğiyle sosyoloji, 
İslam tarihine önemli katkılar sağlayan bir bilim dalıdır. Bir başka önemli örnek 
filolojidir. Bir toplumun dili bilinmeden tarihinin bilinmesi mümkün değildir. 
Bu nedenle örneğin Hz.Peygamber dönemini araştıran bir İslam tarihçisinin, bu 
dönemle ilgili dil ve edebiyat çalışmalarından da yararlanma gerekliliği vardır. 

Bazı sosyal bilimlerin İslam tarihine katkıları olduğu gibi İslam taribinin de 
bunlara önemli katkılan vardır. İslam tarihinin öncelikli görevi, geçiiiişte mey
dana gelen olaylarla ilgili doğru bilgileri ortaya çıkarmak ve bu bilgilere dayalı 
olarak doğru sonuçlara ulaşmaktır. Bu işleviyle İslam Tarihi; ilahiyada ilgili 
bilim dalları için gerekli olan alt yapıyı hazırlamaktadır. Örneğin din sosyolojisi 
geçmiş Müslüman toplumları incelerken bunu ancak İslam Tarihi'nin sunduğu 
verilerden hareketle yapabilir. Mezhepler tarihi, mezhepterin ortaya · çı)oşmda 

rol oynayan siyasi, sosyal, kültürel etkenleri belirlerken İslam Tarihi'nin veri-

38 Buradaki çıkarunlar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. F.Rosenthal, 1/mu~-Tarih mde'I
Müslimfn, terc. Salih Ahmed el-illi, Beynıt 1993; Şevki ei-Cemel, llmu~-Tôn1ı, 55-61; 
J.Horovitz, ei-Meğôzi '1-(!la ve Müellifohô; Gibb, Islam Medeniye/i Ozerlne Araştırmalar; 
Gholam Rasul, The Origin and Development of Muslim Historiography. 1 0-54; Clemeot 
Huart, Arap ve islam Edebiyatı, çev. Cemal Sezgin, Ankara (ty), 174-216, 333-359; 
I.Goldziher, Klasik Arap Literatürli; N.A.Faruql, Early Muslim Historiography, 37-41, 
49-77, 214-281; Faruk Hamade, Mesiidiru's-Sire, 39-143; D.S. Margoliouth. Lectures 
on Arabic Historians, Delhl 1977, 41-58, 82 vd.; Şaıcir Mustafa, et-Tôrihu '1-Arabi ve '1-
Müerrihün; Z.Velidi Togan, Tarihte UsUl, İstanbul 1985, 145-174; M.Şemsedğjn Günal
tay, lsliim Tarihinin Kaynak/an, haz. Yüksel Kaoar, İstanbul 1991, 17-25; Mustafa Fayda, 
"Siyer Sahasındaki İlk TelifÇalışmalan"; Sabri Hizmetli, islam TarilıÇiliği Ozerine; 37-
141; Ahmet Arslan, ibn Haldun, Ankara 1997; İrfan Aycan-M.Mahfuz Söylemez, Ideolo-

jik Tarih Okumaları, Ankara 1998. 
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lerine muhtaçtır. Aynı şekilde tefsir bilimi ayetterin iniş nedenlerini belirlerken 

siyer ve meğazi kitaplarından yarar1anmaktadır.39 

IV. ALANIN PROBLEMLERİ 

A. KA YNAKLARLA İLGİLİ PROBLEMLER: 

Her ili.ıJ:ı dalında olduğu gibi, İslam Tarihi alanının da birçok sorunu var

dır. Bunların en önemlileri kaynaklar la ilgili olanıdır ve bunları aşağıdaki baş

lıklar la özetlemek mümkündür. 

ı. Kaynakların Tespiti ve Tasnifi Sorunu: 

Verdikleri bilgilerin niteliği konusunda aynı şey · söylenemese de, İslam 

Tarihi 'nin siyasi tarih kaynaklannın sayısı oldukça fazladır. Kültür, medeniyet, 

sosyal ve ekonomik hayat gibi, yeni araştırma alanlarıyla birlikte, yeni türden 

eserlerin kaynaklar arasına ~esi, sayısı zaten oldukça fazla olan İslam Taribi 
kaynaklannın çokluğu ve çeşitliliği probleminin yükünü iyice ağırlaştırmakta
dır.4o 

2. Mevcut Kaynakları Kullanarak Siyasi Tarih Dışında Çalışma Yapma

nın Zorluğu Problemi: 

İslam Tarihi kaynakları, tıpkı dönemin diğer ülkelerindeki tarih eserlerin

de olduğu gıbi, hakim unsurların siyasi tarihine önem vermişlerdir. Çünkü on

lara göre, tarihin öznesi büyük kişiler, kahramanlar, hallfeler, sultanlar vb.dir. 

Bu sebeple, tarih olarak bize aktarılan malzeme genel olarak söz konusu kişi 

ve h!nedanların taribini anlatır. Halkın ve sıradan insanın, yığınların tarihinden 

bizi pek haberdar etmemişlerdir. Kör sokakların. kayıp bedenierin ve bizzat 

kaybedenierin tarihi bu kaynaklarda yer almamıştır. Halkın, hayata, ölüme, 

dine, olaylara ilişkin düşünceleri, yaşantıları, giyimi, kuşamı, eğlencesi, kısaca

sı, gündelik hayatına fazla itıbar edilmemiştir.41 

3. İslam Tarihi Kaynaklannın Günümüz Bilimsel Eleştiri Standartlarına 

Göre Değerlendirilmesi Problemi: 

a. Apokrif(uydurma) Tarih Y azıcılığı Problemi: 

39 İbrahim Sançam-Mehmet Özdemir,lslôm Tarihine Giriş, 17-18. 

40 İbrahim Sançaııı. "İ.slam Tarih.i.nin Kaynaklanyla İlgili Problemler ve Çözümüne İ.lişk.in 
Bazı Düşünceler",lslami !!im/erde Metodo/oji (Usul) Mes 'e/esi, İstanbul2005, II, 892. 

41 İbrahim Sançam, '1slfun Tari.b.iniıı Kaynaklanyla İlgili Problemler ve Çözümüne İ.lişk.in 
Bazı Düşünceler", II, 893. 
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le mi 

İslam Tarihi kaynaklan günümÜZ eleştiri ölçütleriyle yeniden de
ğerlendirilmeli ve ihtiva ettikleri malzeme, bu ölçütlerden geçiril
dikten sonra kullanılmalıdır. Çünkü, İslam Tarihi kaynaklarında 
birçok uydurma malzeme bulunmasının yanında, tamamen sahte 
tarihl bilgilerle yazılmış eseriere de rastlanmaktadır.42 

b. En Salıili Nüshayı Tespit Etme Problemi: 

İslam tarihi kaynaklarıyla ilgili yapılacak öncelikli işlerden birisi 
edisyon kritik olup, böylece kullanılacak malzemenin en sahibini 
elde etme yolunda önemli bir adım atılmış olur.43 

c. Bazı Kaynaklann Kime Ait Olduğunun Belirlenmesi Problemi: 

Kaynaklarla ilgili karşı karşıya bulunduğumuz sorunlardan biri de, 
bazı eserlerin kime ait olduğu, daha doğrusu belirtilen yazara ait 

olup olmadığı sorunudur. Özellikle günümÜZe tek nüshası geldiği 
zannedilen eserlerde bu sorun daha ciddi olarak görülmektedir.44 

4. Müslümaniann Tarihe, Tarihi Rivayet! ere ve Tarih İlmine Bakış Prob-

5. İslam Tarihi Kaynaklannın ve ~üelliflerinin Yanlılığıfraraflılığı 
Problemi: 

Bu problem, yazarın yaşadığı dönemi, mensup olduğu fukayı, grubu, ai
leyi, ideolojiyi bilmekle yakından ilgilidir. Ancak sadece bu hususiyetleri bil
mekle problem halledilemez. Çünkü yanlı davranmak, kökü çok daha derinlerde 
olan bir husustur, yani doğrudan insan olmakla ilgilidir. Öyleyse her tarihçi gibi, 
her tarih kitabı da bir nebze yanlıdır. İnsan olmaktan kaynaklanan bu problem 
pek çözillebilecek cinsten değildir. Ama bu tarihl bilginin hepten yanlı ve işe 
yaramaz olduğu anlamına gelmez.45 

İslam Tarihi kaynakları ve yazarlannın yanlılığı genel problemiyle il
gili bir dizi problem ise şunlardır: 

42 İrfan Aycan, "İslam Tarih.iııin Kaynaklanyla İlgili Problemler ve Çözümüne İlişkin Bazı 
Düşünceler", İslami himlerde Metodo/oj i (Usul) Mes 'e/esi, İstanbul 2005, II, 878. 

43 İrfan Aycan, 'islam Tarih.iııin Kaynaklanyla İlgili Problemler ve Çözümüne İlişkin Bazı 
Düşünceler", II, 878-879. 

44 İrfan Aycan, "İslam Tarih.iııin Kaynaklanyla İlgili Problemler ve Çözüm~ İlişkin Bazı 
Düşünceler", II, 879. 

45 İrfan Aycan, "İslam Tarihinin Kaynaklanyla İlgili Problemler ve Çözümüne İlişkin Bazı 
Düşünceler", II, 881. 
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a. İlk dönem İslam tarihi ile ilgili daha sonra yazılan kaynaklann ta

raflılığı problemi 

b. Yaşanan olaylara yanlı bakış, yanlı tarih yazımını da gündeme ge

tirmektedir 

c. Şehir tarihleriyle ilgili eserlerde meosübiyet duygusunun tarihçiyi 

yanlı davranmaya itmesi problemi 

d. Olanı değil, olması gerekeni yazma girişimleri 

6. İslam Tarihi ile İlgili Müslümanların Dışındaki Kültür, Din ve Ülkeye 

Mensup Çağdaş Tarihçilerce Y azılm.ış Kaynakların Kullanılmaması Problemi: 

Bir dönemin tarihi araştırılırken Müslümanların yazdıklarının yanında, di
ğer dinlerden, hatta diğer devletlerden çağdaş tarihçilerio yazdıklarının da, birer 

İslam Tarihi kaynağı olarak gözden geçirilmesi gerekmektedir. Böylece, tarih 
kaynaklarında yer alabilen dini, ırki vb. birtakım ön yargıların tespiti mümkün 

olabileceği gibi, aynı olaya karşı tarafın balaşı görülmek suretiyle, tarihi şartlar

da hangi bilginin gerçeğe daha yakın olduğunu tespit etmek kolaylaşaca.ktır.46 

7. Kaynakların Kaynaklarını Tespit Etme Problemi: 

İlk dönem İslam Tarihi ile ilgili günümüze ulaşan eserlerin çoğu, ana kay

naklar degil, ana kaynaklardan faydalanılarak yazılıruş eserlerdir. Şüphesiz, ilk 

dönemle ilgili olaylara şahit olanların yazdığı ya da şahit olanlara dayanılarak 

yazılan ana kaynaklara sahip olmak, bu kaynaklardan faydalanılarak yazılan 

ikinci el kaynaklara sahip olmaktan, tarihi bilginin güvenirliği ve sıhhati açısın

dan daha önemlidir.47 

8. Kaynaklar Konusunda, Modem Teknolojiden Faydalan.ma Problemi: 

CD, DVD veya internet aracılığıyla ulaşılabileo İslam tarihi kaynakları 

zamandan tasarruf saglamakta; kaynağı, herhangi bir kelimeyi daha detaylı ta

rama imkanı vermektedir. Bunların kimi zaman orijinal balleriyle aynen aktarı

lamamış olma ihtimali bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla di
jital malzemeyi, eserlerin kütüphanelerdeki basılı oüshalarıyla karşılaştırmak 

gerekebilir. 

46 İıfan Aycan. ''İslam Tarihinin Kaynaklanyla İlgili Problemler ve Çözümüne İlişkin Bazı 
Düşünceler", n. 886. 

47 İrfan Aycan, "İslam Tarihinin Kaynaklanyla İlgili Problemler ve Çözümüne lLişkin Bazı 
Düşünceler'', n, 887. . 
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B. YÖNTEMLE İLGİLİ PROBLEMLER: 

1. İslam Tarihçisinin Metot Bilgisi Kaynaklanna İlişkin Problemi: 

İslam tarihçileri metot bilgisi açısından esas itibariyle genel tarihe dair 

metodoloji kitaplanndan beslenmektedirler. Bu sorunu aşıp İslam tarihçiliğine 

özgü metotlan geliştirmelidirler.48 

2. Metodoloji Çalışmalanna İlgi Azlığı Problemi: 

Alanın yöntemle ilgili çok daha fazla katkıya ihtiyacı bulunmaktadır. 

İslam tarihçilerinin metot/yöntem çalışmalanna daha fazla ilgi göstermeleri el
zemdir.49 

3. İslam Tarihi Çalışmalannda Tarihi PerspektifBelirleme Problemi: 

İslam tarihçilerinin çalışmalarını esas itibariyle tasviri ( deskriptif) yazım 
tarzının egemen olduğıı belge-bilgi tarihçiliği olarak değerlendirmekyanlış ol

maz. Bu tarzın en önemli özelliği, bir olay ya da olaylarla ilgili kaynaklardaki 

işlenınemiş malzemeyi tarih tenkidinin süzgecinden geçirdikten sonra, mekan 

ve zaman bağlantısını kurmak suretiyle belli bir düzen içinde işlenmiş olarak 

sunmak ve tasvirini yapmaktır. Oysa İslam Tarihi ile uğraşanlar, "Taİihl çalış
malarımızla neyi hedetliyoruz? Yalnızca tasviıi belge-bilgi tarihçiliği mi yap

malıyız yoksa bununla birlikte yorumlayıcı bir tarihçilik de perspektifimiz için

de olmalı mıdır? Yorumlayıcı tarih anlayışını kabul edersek, toplumsal değişi

min seyri ile ilgili kurarnlara nasıl yaklaşmamız gerekir? Daha genel çerçevede 

kuram-tarih ilişkisini nasıl değerlendirebiliriz?" şeklindeki soruları kendilerine 

mutlaka sormalı ve yapacakları çalışmalar için birperspektifbelirlem~lidirler.50 

4. Kaynak Kritiği Yöntemindeki Eksiklikler: 

Bu husustaki eksiklik bazen ça.lışmaoın dayanabiieceği kaynak çeşitlerin

den habersiz olmak, bazen kaynaktan haberi olduğu halde aynı şeyler tekrar 

ediliyor diyerek kullaomamak, bazen de haberleri ve kaynaklarını karşılaştır

malı olarak değerlendirmeye tabi tutmadan seçmeci bir yaklaşım sergilemek 

şeklinde kendisini göstermektedir. Daha da müessif olan husus, kimi çalışma-

48 Mehmet Özdemir, "İslam Taribi Araştırmalannda Yöntemle İlgili Bazı Mülabazalar", ls-
lamiİlimlerde Metodoloji (Usul) Mes'elesi, İstanbu12005, n, 914. _ 

49 Mehmet Özdemir, "İslam Tarihi Araştırmalannda Yöntemle İlgili Biızı Mülahazalar", IL 916. 

50 Mehmet Özdemir, "İslam Tarihi Araştırmalannda Yöntemle İlgili Bazı Mülabazalar", n, 
916-917. 
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larda, yer yer temel kaynaklara müracaat yerine ikinci el kaynaklara veya araş

tırmalara müracaatla yetinilıniş olmasıdır.s ı 

5. İslam Tarihi Araştırma Alanının Sınırlan Problemi: 

Diğer İslam bilimleri ile İslam Tarihi 'nin araştırma alanlan arasında kimi 

zaman tedahül sorunu ortaya çıkmaktadır. Bunun için alanın sınırlannın tespiti 

önem arz etmektedir.52 

V. ALANA İLİŞKİN DÖNEMLENDİRME 

İslam Tarihi, tarihi süreç içerisinde aşağıdaki şekilde geleneksel bir dö

nemlendirme şekli kazanmıştır: 

1. Hz. Peygamber Dönemi 

2. Dört Halife Dönemi 

3. Emevi Hanedam Dönemi 

4. a. Abbasi Hanedam Dönemi 

b. Diğer Müslüman (Berberi, Fars, Türk, Moğol vd.) Hanedanlar D.ö-

nemi 

Yukanda belirtilen ilk dört dönem Müslüman Arapların siyasi varlıklan 

konu edildiğinde ilk etapta dile getirilen sıralamadır. 4-b olarak ifade edilen Di

ğer Müslüman Hanedanlar Dönemi ise, esasında Abbasi Hanedaw Dönemi'nde 

İslam Tarihi'nin içerisinde yer almaya başlamış (İdrisiler, Ağlebiler, Tahiriler, 

Samaniler, İdil Bulgar Türk Hanlığı, Karahanlılar, Gazneliler, Selçuklular, 

EyyObiler gibi), 1258 yılmda Abbasiler Devleti'nin son bulmasıyla -bazıları

o dönemden bağımsızlaşmıştır denilebilir. Söz konusu hanedanlar ve sonraki

ler (Altın Orda, İlhanlılar, Timurlular, Memluklular, Osmanlılar, Babürlüler, 

Safeviler, Karakayonlular, Akkoyunlular gibi) dünyanın çeşitli bölgelerinde 

İslami kimiilderiyle varlıklarını çeşitli tarih aralıklannda devam ettirmişlerdir. 

Bugün de İslam alemini oluşturan çağdaş devletlerin yakın tarihi geçmişinde 

bunlar bulunmaktadır. 

51 Mehmet Özdemir, "İslam Tarihi .Araştımıalan.oda Yöntemle İlgili Bazı Mülahazalar",II, 931. 

52 Bu hususta geniş bilgi ve değerlendirmeler için bkz. Mehmet Özdemir, "İslam Tarihi Aı:aş
bnnalannda Yöntemle İlgili Bazı Mülahazalar",II, 941-944. 
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VI. İSLAM TARİHİ'NİN KAYNAKLARI 

İslam tarihinin kaynaklan ilalll ve beşeri olmak üzere temelde ikiye ay

rılır. İlahl kaynak, Allah'ın vahyettikleri ve çeşitli peygamberleri aracılığıyla 

irisanlığa duyduklandır. Peygamberlere verilen Sahifelerde, Zebur, Tevrat, İn
cil ve Kur'an'da insanlık tarihinin genel panoraması sunulmaktadır. Bunlardan 

başta Kur'an-ı Kerlı:n, Hz. Muhammed'den önceki peygamberler zamanında 

meydana gelen hadiseleri evrenin ve insanlığın gidişatı ile ilgili tüm önemli 

gelişmeleri genel çerçevede ihtiva etmektedir. Beşeri kaynak ise, insan eksenli 

olup nebevi haberler ve insanların eserleri şeklinde ikiye aynlır.53 Bu ayrıma 

göre İslam Tarihi'nin kaynaklannı aşağıdaki şekilde tespit etmek mümkündür: 

ı. Kur'an-ıKerim 

2. Hadis 

3. Siyer-Meğazi kitapları 

4. Genel Tarih kitapları 

5. Tabakat ve Teracim kitapları 

6. Vefeyat Kitapları 

7. Edebiyat lG tapları 

8. Neseb Kitapları 

9. FutUh Kitapları 

ı O. Şehir-Bölge Tarihleri 

ı 1. Harac ve Emval Kitapları 

ı2. Coğrafya-Bölge Kitapları 

13.Fiten ve Mela.b.im Kitapları 

14.Delailü'n-Nübüvve Kitapları 

15. Şernail Kitapları 

16.Lugatler 

Sıralamada yer alan kaynaklarm hangi yönlerden alana ilişkin malzeme 

içerdikleri ve örnekleri ise ana hatlarıyla şöyledir: 

ı. Kur'an-ı Kerim: 

Geçmiş millet ve peygamberlerin taribine ek olarak, Hz. Peygamb_er dev

rindeki birçok olayın sırnna, Kur'an'ın ilgili ayetlerine ve tefsirlerine müracaat 

53 Sabri Hizmetli,ls/am Tarihi, Ankara 2001,37. 
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etmekle vakıf olunabilmektedir. Enfal sfuesinde Bedir, AI-i İmran sılresu;de 
Uhud, Abzab sılresinde Hendek barpleri; Tevbe sılresinde Tebük seferi ve Fetih 

silresinde Hudeybiye Antiaşması ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. Ek olarak, 

Arapların İslam'dan önceki inanç ve adetleri hakkında bilgiler edinilmektedir. 

2. Hadis: 

Hadisler de, Hz. Peygamber'in yaşadığı devir için doğrudan kaynaktır. Bu

nun yanında İslam 'ın ilk iki asn için de başlıca kaynaklardandrr. Hadis kiilliyatı 
pek çok tarihi olayı ve Hz.Peygamber'in gazveleriyle ilgili bölümleri içerir. 

Bunun yanında, İslam tarihçiliğinin teşekkülünde ve Siyer-Meğazi ve Tabakat 

kitaplannın yazilişında hadis tedvinin önemi büyüktür. Zaten ilk siyer-meğ~ 
müellitlerinin tamamına yakını muhaddistir. 

3. Siyer-Meğa.zl kitaptan: 

Siyer, Hz.Peygamber'in hayatını her yönüyle konu edinen bilimin adıdır. 

Sünnet, yol, davramş, hal tercümesi anlamlarına gelen "sire"nin çoğulu olan 

"siyer", çoğu zaman Hz.Peygamber'in din uğruna yaptığı savaşlan ifade eden 

"Gazve(Gazevat)" kelimesiyle eş anlamlı olan "Meğazi (el-mağza'nın çoğulu)" 

ile birlikte kullanılır. Bu tür eserlerin yazımı hadislerin yazılmasıyla birlikte 

gelişmiştir. Sistemli Siyer-Meğazi yazıcılığı İbn İshak ile başlamıştır. 

Başlıca Siyer-Meğazi Kitapları: 

- İbn İshak (ö. 1511768), Siretu İbn lshiik 

- Yakldl (ö. 207/822), Kitiibu 'l-Meğôzf 

- İbn Hişam (ö.218/833), es-Siretu'n-Nebeviyye 

- İbn Hibban (ö. 354/965), es-Siretu 'n-Nebeviyye veAhbôru '1-Hulefd 

- İbn Hazm (ö. 456/1064), Cewimiu 's-Sire 

4. Genel Tarih Kitapları: 

Genel Tarih eserleri, Hz.Adem'in yaratılışından başlayarak, çeşitli millet

Ierin tarihini kaydettikten sonra, Hz .. Peygamber'in hayatından, Hule!a-i Raşidin 

döneminden ve daha sonra da İslam devletlerinden, halifelerden ve müellifin 

yaşadığı zamana kadarki İslam tarihinderi bahseden eserlerdir. 

Başlıca Genel Tarih Kitaplan: 

- Halife b. Hayyat (Ö. 240/854), Tarih 

- İbn Kuteybe (ö. 276/889), el-Maarif 

- Dirreveri (ö. 282/895), Ahbiiru ~-Tıviil 
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- Ya~kubi (ö. 292/905), Tarih 

- Taberi (ö. 3101922), Tarihu'l-Ümem ve'l-Mü/Ok 

- Mes'iidi (ö.349/956-7), Mürocu'z-Zeheb 

- İbnü'l-Cev:zl (ö. 59711200), el-Muntazam 

- İbnü '1-Esir (ö. 630/123?) • . e/-Kômil fi ~-Tôrfh 

- İbn Kesir (ö. 77411372), el-Bidtiye ve 'n-Nihtiye 

- İbn Haldfuı (ö. 808/1405), Unvônu '1-İber 

5. Tabakat ve Teracim kitaplan: 

Her ilim dalında şöhrete ulaşmış bilginleri.n, saha be, tabiin, tebeu 't

tabiin'in, şairleri.n, ediplerin, tabiblerin, nahiv ulemasının, fakihlerin ve mu

tasavvıflann hayat hikayelerinin yer aldığı eserlerdir. Bu tür kaynaklann ilk 

örnekleri sahabe ve tabiine ilişicin olanlardır ve ilk siyer-meğa:zl eserlerinin ya

zılmasının hemen akabinde telif edilmeye başlanmışlardır. 

Baslıca Tabakafve Teracim Kitaplan: 

- İbn Sa'd (ö. 230/844), et-Tabakatu'l-Kübrô 

Halife b. Hayat (ö. 240/854), Kitôbu ~-Tabakat 

İbn Kuteybe (ö. 276/889), Tabakatu'ş-Şuarô 

- İbn Hibban (ö. 354/965), Tarihu 's-Sahabe 

- İbn Abdi'l-Berr (ö. 463/1071), e/-İstfôb jf Ma 'rifeti'l-Ashab 

- İbnü'l-Esir (ö.630/1232), Üsdü '1-Gôbe fi Ma 'rifeti 's-Sahabe 

- Zehebi (ö. 748/1347), Siyeru A '/am i 'n-Nübe/a 

- İbn Hacer (ö. 852/1448), el-İsôbe fi Temyizi 's-Sahabe 

6. Vefeyat Kitaplan: 

Meşhur şahıstann ölüm tarihlerini, bazan da ölüm tarihleriyle birlikte ta

yin, nakil ve azil (görevden alınma) tarihlerini ve kısa hayat hikayelerini ihtiva 

eden eserlerdir. 

Baslıca Vefeyat Kitaptan: 

- İbn Hallikan (ö. 68111282), Vefeyôtü'l-A 'yan 

- Kütbi (ö. 764/1363), Fevôtü 'l-Vefeyôt 

- Safedi (ö. 764/1363), el-Viifi bi'l-Vefeyôt 
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7. Edebiyat Kitaplan: 

Bir nevi kültür tarihi niteliğinde olan Edebiyat kitaplan, hutbeler, mektup
lar, atasözleri, meşhur şahısiann vasiyetleri, şiirler vs. ihtiva ederler. Eyyamu '1-
Arab, şairler, meşhur şahıslar ve olaylar hakkında bilgi verirler. 

Baslıca Vefeyat K.itaplan: 

- Cabız (ö. 255/869), el-Beyan ve~-Tebyfn 

- Müberred (ö. 285/898), el-Kamil fi '1-luğa ve '1-Edeb 

- İbn Düreyd (ö. 321/933), el-İştikôk 

- İbn Abdirabbih (ö. 327/939), el-Ikdu'l-Ferfd 

- Isfaham (ö. 356/957), el-Ağanf 

- Y§kut el-Hamevi (ö. 626/1229), Mu'cemu'l-Üdeba 

- İbn Ebi'l-Hadid (ö. 655/1257), Şerhu Nehci'l-Belağa 

- Nüveyri (ö. 732/1332), Nihayetu '1-Ereb fi Fununi '1-Edeb 

8. Neseb Kitaplan: 

Araplann neseb ilmine (soy dizimi bilgisi) çok büyük önem verdikleri bi

linmektedir. Herkesin kendi ecdadını bilmesi yanında, Arap soyunun Adnan'a 
ve Kahtan'a kadar bütün fertleriiii sayabilecek "Nessabeler" bulunmaktaydı. 
Şeretle övünme, bu ilme olan rağbeti artıran hususlann başında gelmektedir. 

Hz. Ömer'in, müslümanların divana kaydedilmesi işini neseb ilmine çok 

vakıf olan Kureyş Nessablanna tevdi etmiş olması önemli bir husustur. 

Bunun dışında sıla-i rahim, evlilik, miras, vakıf vs. konularda ve Hz. 
Peygamber'in soyunu tanımada neseb bilgisine ihtiyaç vardır. 

Baslıca Neseb K.itaplan: 

- es-Sedı1s1 (ö. 195/811), Hazjin minNesebi Kureyş 

- İbnü'l-Kelbi (ö. 204/820), Cemmheretü'n-Neseb 

- Mus'ab ez-Zübeyr! (ö. 236/850), Kitabu Nesebi Kureyş 

- Belazun (ö. 279/892), Ensabu '/-Eşraf 

- Müberred (285/898), Nesebu Adnan ve Kahtan 

- İbn Hazm (ö. 45611063), Cemheretu Ensabi'l-Arab 

9. Futı1h Kitaplan: 

İslam Tarihi literatüründe fetihleri anlatan kitaplardır. Hz.Peygamber dö

neminden sonra fetbedilen yerler, fetihlerin nasıl gerçekleştiği, fatihlerin duru-
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mu, diplomatik olaylar, fetbedilen yerlerin coğrafi durumu gibi pek çok bilginin 
yer aldığı futO.h kitap!~ İslam tarihçiliğinin ilk ürünleri arasmda sayılırlar. 

Başlıca FutO.h Kitapları: 

- Vakıdi (ö. 207/822), Futfihu 'ş-Şam 

- İbn Abctilhakem (ö. 257/8_71), Futühu Mısr ve Ahbaruha 

- Belazun (ö. 279/892), Futühu '/-Buldan 

- İbn A'sem el-Küfi (ö. 314/926), KitabCt'l-FutCth 

- Ezdi (ö. 334/945), FutCthu 'ş-Şam 

1 O. Şehir-Bölge Tarihleri: 

Bu eserlerde genellikle şehir veya bölgelerin coğrafi durumları, fetih şart
larının ve buralarda yaşayan sahabi ve tabiin başta olmak üzere çeşitli ilim dal
larmda yetişmiş şahsiyetler ele alınır. Bu bakımdan şehir tarihleri siyasi, askeri, 
ictimai, iktisadi ve ilmi sahalarda olduğu gibi; yollar, köprüler, kuyular, setler, 
kaleler, saraylar, konaklar ve mescidler gibi eserler için de çok zengin malze
meyi içerir. 

Başlıca Şehir Tarihleri: 

- Hasan el-Basri (ö. 1101728), Faziletü'l-Müciivere fi Mekketi'l-

Mükerreme 

- Ezraki (ö. 222/837), Ahbaru Mekke 

- İbn Şebbe (ö. 262/876), Tarfhu'l-Medfneti'l-Münevvere 

- Ezdi (ö. 334/945), Tarfhu '1-Mevsıl 

- Narşabi (ö. 348/959), Tarihu Buhara 

- Hatib el-Bağdadi (ö. 463/ 1070), Tarihu Bağdad 

- İbn Hayyan (ö.469/1076), Kitabü'l-Muktebes fi Ttirih-i Ricali'l-
Endelus, 

- İbn Asakir (ö. 571/1 175), Tarihu Dımeşk 

- İbnü'l-Adim (ö.660/1262), Zübdetü'l-Haleb min Tarihi'I-Ha/eb 
(Buğyetü't-Taleb'in muhtasarı) 

ll. Harac ve Emvaı Kitapları 

Bu gruptaki eserler, Hadis, Tabak.at, Siyer-Meğazi, Fıkıh, Tarih, futulıat, 
Şehir tarihi ve Coğrafya kitaplarmda bir araya getirilmemiş olan, ilk devir İs

lam tarihine dair çok geniş bilgiler ihtiva ederler. Mali ve ekonomik tatbikatm 
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çeşitli şekillerini, Beytülmalin, Fey, H~us ve Zekat'dan oluşan gelirlerini ve 

bunlann sarf yerlerini, yani giderlerini ele almaktadır lar. 

. Baslıca Harac ve Emval Kitaplan: 

- Ebu Yusuf(ö. 182/798), Kitabu'l-Harac 

- Yahya b. Adem (ö. 203/818), Kitabu'l-Harac 

- Kasım b. Sellam (ö. 224/839), K.itabu '1-Emval 

- İbn Zenceveyh (ö. 251/865), Ki ta bu '1-Emval 

- Kudame b. Cafer (ö. 310/922), Kitabu'l-Harac 

12. Coğrafya Kitaplan 

Coğrafya kitaplan sadece yer adlan ve mekantarla ilgili değil tarihi ko

nularda da orijinal bilgiler içerirler ve tarih kitaplannın olayiann mekanlanyla 

ilgili verdikleri bilgilerin eksikliklerini tamamlarlar. İslam dünyasında coğrafi 

eserler ilk olarak Arap yanınadasına dair bilgileri verir şekilde telif edilmişler

dir. Şehirleri birbirine bağlayan yollan öğrenmek ve hac yollarını tespit etmek 

gibi pratik ihtiyaçlar bunda etkili olmuştur. Bu tür eserler zamanla fethedilen 

ülkelerle ilgili bilgileri de aktararak içerik balamından zenginleşmişler ve so

nunda İran, Hint ve Yunan kaynaklanndan X ve XI. yüzyıllarda yapılan tercü

melerle zirveye ulaşmışlardtr . . 

Başlıca Coğrafya Kitaptan: 

- İbn Hurdazbih (ö. 280/893), el-Mesalikve'l-Memalik 

İbn Havkal (ö.287/900), Suretü'l-Arz 

- Ya'kubi (ö. 292/905), el-Buldan 

- İbnü'l-Fa.klh(ö. 289/902), Kitabu '!-Buldan 

- Istahri (ö. IV/X. Yy.), el-Mesalikve'l-Memalik 

- Hemedam (ö. 334/945), Sifatu Cezfreti'l-Arab 

- Bekıi (ö. 487/1094), Mu'cem Mesta'cem 

- Yakutel-Hamevi (ö. 626/1229), Mu 'cemu '/-Buldan 

13.Fiten ve MelahimKitaplan 

FİTEN, İslam toplumunda çeşitli siyasi ve dini sebeplerle ortaya çıkan 

sosyal kargaşa, anarşi ve iç savaş gibi ümmetin bütünlüğünü yıkan her türlü 

yılacı faaliyet için kullanılagelmiştir. 
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:MELAHiM, kıyametten önce zuhur etmesi beklenen alametler demektir. 

Bu durumda Fiten ve Metahim kitaplannı, gelecekte ortaya çıkacak sosyal 

kargaşa, iç savaş vs. gibi önemli olaylar ve kıyamet alametlerine dair haberler 
içeren kitaplar olarak belirlemek mümkündür 

Örnekler; 

- Nuaym b. Hammad (ö.228/843), Kitabu 'l-Fiten 

- İbn Kesir (ö. 774/1372), Kitabu'n-Nihayefi'l-.fiten ve'l-Meldhim 

14.Delailü'n-Nübüvve Kitapları 

Peygamberlik müessesesini, özellikle Hz.Muhammed'in peygamberliğini 

ispatlamak amacıyla yazılan eserlerin ortak adıdır. 

Örnekler; 

Cabız (ö. 255/869), Hucecu 'n-Nübüvve 

- Ebu Nuaym el-Isfahaw (ö. 430/I038)j)elôilü'n-Nübüwe 

- Maverdi (ö. 450/1 058), A 'lamü 'n-Niibüwe 

Beyhaki (ö. 458/1 066), Delôilü 'n-Nübüvve 

15.Şemail Kitapları 

Hz.Peygamber'in fiziki özelliklerini anlatan kitaplara Şemail-i Nebf; ta
vır, hareket ve güzel ahlakını anlatan kitaplara da Hi/ye-i Nebf adı verilir. Bazı 

şernail kitapları ise onun bem ahlakını bem de fiziki özelliklerini konu edin

miştir. Bu tür kitaplarda Hz. Ali, Hz.Aişe, Ebu Hureyre, Enes b. Malik, Bera 

b. Azib, Cabir b. Abdullah ve Abdullah b. Abbas gibi Hz.Peygamber-'e yakın 
kişilerden haberler aktarılır. 

Başlıca Şernail Kitaplan: 

- · Tirmizi (ö.279/892), eş-Şemailü '1-Muhammediyye 

- Hüseyin b. Mes'ud el-Begavi (ö.516/1122), ·el-Envôr fi şemôili'n-
nebiyyi '1-muhtôr 

- Ebü'l-Fida İbn Kesir (ö.774/1373), Şemail'ür-Resul 

- Muhammed b. Ahmed Bacurl (ö.l277/1860), Mevôhibü'l-

ledünniyye ale 'ş-Şemôili 'l-Muhammediyye 

- Yusuf Şafii Nebbaw (ö.1350/1932), Vesôilü'l-usU/ ilô şemôili'r
ResUI 
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16. Lugatler 

Arap dili sözlüğü sadece dilsel ifadelere ait olmayıp coğrafi, tarihi, ilml 

ame~ ve sanatsal bilgileri de bir araya getirir. Özellikle cahiliye hayatı için 

önemli kaynaklardır. 

Başlıca Lugatler: 

- İbn Manzilr (ö. 71 111311), Lisanu'l-Arab 

- F"ınızabacü (ö.817/1415), el-Kamusu'I-Muhft 

- Murtaza ez-Zebidi (ö. 1205/1790), Tôcu'l-Aros min cevôhiri 'l-
kamus. 

Bunlardan başka edebiyat, coğrafya, tarih ve sosyoloji gibi alanlara gire
rek kelimeler ile diğer lugavi malumatı bir araya getiren kitaplar da vardır. 

- Ebu'I-Abbas el-Müberred (ö. 286/899), el-Kômil.fi'l-Luğa 

- Ebu İsmail Ali b. Muhammed el-Kali (ö. 356/960), Emôlf fi 
Luğati '1-Arab 

- Suyılti (ö. 91 111505), e/-Müzhir fi Ulumi'l-Luğa ve envôihô 

- Abdulk:adir el-Bağdadi (ö. 1093/ 1682), Hizônetü'l-edeb ve lübbu 
lübôbi lisôni'l-Arab54 

SONUÇ: 

İslam Tarihi alanı, başlangıçtan itibaren siyasi, askeri, ilmi, dini, ekono
mik, kültürel, sosyal ve sanatsal pek çok gelişmenin etkisinde şekillenen bir 
alan olmuştur. Bir akademik disiplin olarak gelişimi ise "tarih"in bilim hüy:i
yeti kazanma serüve~e paralellilik arz etmiştir. Neticede sosyal bilimler ve 
temel ilahiyat bilimleri içerisinde önemli bir yer edinmiştir. Kendine özgü bir 

metodolojisi ve felsefesi de alanın uzmanlannca belirlenmeye çalışılmaktadır. 
Alanın doğrudan veya dolaylı binlerce ciltten müteşekkil temel kaynaklan bu
lunmaktadır. Bunlann içerik ve şekli yönden kullanımı başlı başına bir uzman

lık gerektirmektedir. Özellikle İslam'a müntesip farklı toplumlann kendi dille

rinde oluşturduldan literatür alana dil çeşitliliği katmıştır. 

54 KaynakJarla ilgili bkz. Faruk Hamade, Mesôdiru s-Sire, 51-65; Yusuf Şevki Yavuz, 
"DeHiilü'n-Nübüvve", DİA, İstanbul ı 994, IX. ı 15-117; Sahavi, el-/'Ian bH-Tevbfh limen 
amme ~-Tôrih, 150-170 ; LGoldziher, Klasik Arap Literatürü, 139- ı 4 ı; tl yas Çelebi, "Fi
teo ve Meldhim", DİA, İstanbul 1996, xm, 149- 153; N.A.Faruqi, Early Muslim Histori
ograplry, 49-51; M.A. eı-Vatı, MenlıecO 'l-Balısfit-Tôrilı, 293, 299-302; Şevki el-Cemel, 
li mu 1-Tdrilı, 44-45; Şllir Mustafa, et-Tôrilıu '1-Arabi ve 'l-Mı7errilıfin, I, 355-365 
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Bazı sosyal bilimlerin İslam tarihine katkılan olduğu gibi İslam taribinin 

de bunlara önemli katkılan vardır. İslam tarihinin öncelikli görevi> geçmişte 

meydana gelen olaylarla ilgili doğru bilgileri ortaya çıkarmak ve bu bilgilere 

dayalı olarak doğru sonuçlara ulaşmaktır. Bu işleviyle İslam Tarihi; ilahiyatla 

ilgili bilim dallan için gerekli olan alt yapıyı hazırlamaktadır. 

Bütün akademik alanların olduğu gibi İslam Tarihi 'nin de kaynak ve 

yöntemlere ilişkin çeşitli problemleri vardır. Bu problemierin ortaya çıkardığı 

olumsuzluklan aşmak her İslam tarihçisinin önemli bir sorumluluk ve yetkinlik 
alanıdır. 
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