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ÖZET 

• 

Bu makalenin amacı, son dönem Türk düşünürlerinden İzmirli İsmail Hakkı'nın, İkinci 
Meşrutiyet döneminde İslam tarihyazıcılığı hakkında kaleme aldığı bir yazma eseri incelemek ve 
çevrimyazısını sunarak günışığına çıkarrnaktır. İzmirli eleştirel ve geniş kapsamlı bir tarih 
anlayışına sahiptir. İslam tarihinin bir kültür tarihçiliği anlayışıyla yazılması gerektiği 

görüşündedir. İslam tarihyazıcılığı mirasını özetiediği bu eserini, yazılması planlanan bir İslam 
tarihi kitabının girişi olarak kaleme almıştır. 

Allalıtar Kelinıe{er: İzmirli İsmail Hakkı, İslam tarilıyazıctlığl, eleştirel tarihçilik 

SUMMARY 

A MANUSCRIPT OF İZMİRLİ İSMAİL HAKKI ABOUT ISLAMI C 
HISTORIOGRAPHY: EXAMINATION AND TRANSCRIPTION 

The ai m of this article is to examine and offer transcriptian of a rnanuscript about lslamic 
historiography written by İzmirli İsmail Hakkı who is one of the Turkish thinkers of the modem 
period, in the early 20th century. İzmirli has a critica i and comprehensivc perspectivc of history. 
He thinks that Islamic history should be written with a perspective of cultural historiography. He 
wrote this manuscript which summarizes the heritage of Islamic historiography as an introduction 
to an lslamic history book which was planned. 
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GİRİŞ 

İzmirli İsmail Hakkı (1 868-1 946), Osmanlı 'nın son dönemi ile 
Cumhuriyet'in başlarında birçok yüksek öğretim kurumunda eğitim ve 
idarecilik görevleri yapmış, tarih, felsefe ve İslam ilimleri ile ilgili dersler 
vermiş ve pek çok eser kaleme almış bir düşünürdür. 1 Tarih alanındaki 

İstanbul Üniversitesi ilahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyesi. 
İsmail Hakkı İzmirli hakkında bilgi için bkz: Sabri Hizmctli, İzmirli İsmail Hakkı, Kültür 
Bakanlığı, Ankara 1996; Celaleddin İzmirli, İzmirli İsmail Hakkı: Hayatı, Eserleri, Dini ve 
Felsefi İlimlerdeki Mevkii, Jiibilesi ve Vefatı, Hilmi Kitabevi, İstanbul 1946; izmirli İsmail 
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eserlerinden birinde tarih biliminin önemini ve İslam tarihi literatürünü ele 
almıştır. Biz bu yazımızda, İzmirli'nin yazma halindeki bu eserini 
değerlendirecek ve tamamının çevrimyazısını sunacağız. 

Eser ile ayuı üslubu taşıdığından dolayı İzmirli tarafından kaleme 
alındığını tahmin ettiğimiz önsözde yazar, eserin yazılı ş serüveninden kısaca 
söz ettuektedir. Burada İkinci Meşrutiyet dönemi Maarif Nazırianndan (Eğitim 
Bakanı) Emrullah Efendi'nin, "bilimsel bir İslam tarihi eseri"nin yazılması 
görevini kendilerine verdiğini belirttuektedir. Yazar, bu eserin başına tarih 
kayuakları hakkında bir bölüm konulmasının uygun görüldüğünü ifade 
etmektedir. Buradan hareketle, elimizdeki eserin, yazılması istenen İslam tarihi 
kitabına bir giriş mahiyetinde olduğu anlaşılmaktadır. Önsözde kimlerden 
oluştuğu belirtilmeden bir "heyet"ten bahsedildiği için geniş çaplı bir İslam 
tarihi yazılması planlandığı düşünülebilir. Ancak eserin geri kalan kısmının kim 
veya kimler tarafından yazılacağından söz edilmemektedir. 

Risalenin ne zaman yazıldığı ile ilgili bir kayıt bulunmamaktadır. 

Emrullah Efendi'nin MaarifNazırlığı 1910-1911 ve 1912 yıllarında iki dönem 
olduğundan 2 eserin bu yıllarda yazıldığı düşünülebilir. Dolayısıyla eser, bir 
İkinci Meşrutiyet dönemi ürünüdür. 

İzmirli 'nin tarih perspektifi oldukça kapsamlı dır. Ona göre İslam tarihi, 
müslümanların ondört asırlık zaman dilimi içinde yaşadıkları siyası, sosyal, 
kültürel ve ahlaki olayları ve değişimleri kapsamaktadır. 3 Bu bakış açısının, 
tarihi genellikle siyası olaylardan ibaret sayan geleneksel anlayıştan farklı 

olduğu açıktır. 

Tarih disiplininin 19. yüzyılda Avrupa'da gösterdiği önemli gelişmeden, 
yeni tarih metotlarından ve bunun İslam ilimlerine yansıyan yüzünü oluşturan 
oryantalist araştırınalardan İzmirli 'nin haberdar olduğu önsözdeki ifadelerinden 
anlaşılmaktadır. Ona göre yeni bir İslam tarihi, son dönemlerde gelişen analitik 
inceleme esaslarına dayanan bir metodoloji ile yazılmalıdır. Daha önceleri 
kaleme alınan eserlerin böyle bir metodoloji takip ettuemesi kusur sayılmazsa 

2 

Hakkt Senıpozyumu, haz. Mehmet Şcker-A. Bülent Baloğlu, Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara 
1996. 

Ziya Kazı cı, "Emrullah Efendi", Türkiye Diyanet Valifi İslam Ansiklopedisi. 
İsmail Hakkı İzmirli, TarUıbı Liizumu, Tarih-i İslam 'm Ehemmiyeti, E/ıl-i İslam 'm Tarihe 
Hizmetleri, Müverrilıin-i İsldmiyye, yazma, 30 s., Süleymaniye Kütüphanesi, İzmirli İsmail 
Hakkı bölümü, no. 3773, s. 6. Bu eseri, makalemizin bundan sonraki kısmında kısaca Tarihin 
Lüzunıu adıyla anacağız. 
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da yeni kitapların bu usulü esas alması gerekmektedir.4 Yeni gelişen bir bilim 
dalı olarak arkeolojinin ve arkeolojik bulgulardan fosiller (müstebasilt) ile çivi 
yazılarının, tarih öncesi dönemlerin aydınlatılmasındaki önemının de 
farkındadır. 5 Tarih araştırmaları artık belgeli (mevsük) rivayetlere dayanmalı, 
güvenilir olmayan bilgiler yeni tarih araştırmalarında kııllanılmamalıdır.6 İslam 
tarihyazıcılığına bu yönden bakan İzınirli, hadisçilerin yazdıkları tarih 
kitaplarını eleştiri metodunu en fazla kııllanan ilim adamları oldukları 

gerekçesiyle diğer eseriere nazaran daha sağlıklı bulur.7 

İzmirli, Tarihin Lüzumu, Tarih-i İslam 'ın Ehemmiyeti, Ehl-i İslam 'ın 
Tarihe Hizmetleri, Müverrihin-i İslamiyye şeklinde adlandırdığı bu eserin 
önsözünde İslam dininin geldiği dönemde Arap toplumunun içinde bulunduğu 
duruma, müslüman toplumların İslam dini sayesindeki kazanımiarına 
değindikten sonra ülkedeki bilimsel gelişmelere paralel bir İslam tarihi 
çalışmasına ihtiyaç bulunduğunu, bu çalışmanın analitik olması gerektiğini 

vurgulamaktadır. Ardından oryantalistlerin İslam tarihi hakkındaki 
çalışmalarının çoğunlukla tarafgir olduğunu, bunlara bilimsel araştırmalarla 

cevap vermek gerektiğini, bunun için de Türkçe yeni bir İslam tarihi eserine 
ihtiyaç bulunduğunu belirtmektedir. Önsözde son olarak bu eserin başında İslam 
tarihi/ilinıleri hakkında literatür bilgisi içeren bir kısmın gereğinden 

bahsetınektedir. 

Eserde ilk olarak tarih biliminin konusu, faydası, başlangıcı ve gelişimi, 
bu çerçevede efsanelerin tarihe kaynaklık açısından önemi, eski Yunan, İran ve 
Fenike'nin katkıları, kııtsal kitapların tarihe kaynak olma değeri, büyük bir ivme 
kazanan arkeolojik araştırınaların tarihin aydınlanmasındaki önemi ve İslam 
öncesi Arapların tarih bilgisi kısaca ele alınmaktadır. İslam tarihinin önemi ve 
konusuna değinildikten sonra İslam tarihyazıcılığı literatürü tanıtılmaktadır. 

6 

7 

İsmail Hakkı İzmirli, Tarihin Liizumu, yazma, 2+ 7 s., Süleymaniye Kütüphanesi, İzmirli 
İsmail Hakkı bölümü, no. 3756, önsöz kısmı, s. 1. Bu nüsha, kütüphane kayıtlarına yanlışlıkla 
"Tarih-i İslam" adıyla girmiştir. 
İsmail Hakkı İzmirli, Tarihin Liizumu, Süleymaniye Kütüphanesi, İzmirli İsmail Hakkı 
bölümü, no. 3773, s. 3, dipnot. 
İsmail Hakkı İzmirli, Tarihin Lüzumu, Süleymaniye Kütüphanesi, İzmirli İsmail Hakkı 
bölümü, no. 3756, önsöz kısmı, s. 2; Celaleddin İzmirli, İzmirli İsmail Hakkı: Hayatı, Eserleri, 
Dini ve Felsefi İlimlerdeki Mevkii, Jiibilesi ve Vefatı, Hilmi Kitabevi, İstanbul 1946, s. 8-9, 
21-22. 

İsmail Hakkı İzmirli, Tarihin Lüzumu, Süleymaniye Kütüphanesi, İzmirli İsmail Hakkı 
bölümü, no. 3773, s. 19. Yazar, eserinin sonlarında yalancılıkları bilinen bazı n1v1lerin ve 
rivayet zincirlerinin bir listesini vererek yazılacak İslam tarihi kitabına bu şahısların 
rivayetlerinin alınmayacağını veya alınmaması gerektiğini söyler gibidir. 
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Müslümanlarda tarihçiliğin başlangıç dönemindeki siyer ve megazl çalışmaları, 
ilk dönem İslam fetihlerini işleyen kitaplar, farklı ilim dallarıyla ve işlerle 
uğraşanların biyografilerini içeren tabaka!, teracim ve mu' cemat kitapları, bazı 
edebiyat kitapları, dünya tarihi !üründeki kitaplar, şehir tarihleri, halifeleri ve 
müslüman devletleri ele alan tarihler, ilkleri inceleyen evi\il kitapları, özellikle 
İslam öncesi Araplar'ın yaşadıkları önemli olayların yer aldığı eyyam-ı Arab, 
soylara göre düzenlenmiş nesep kitapları, menkıbe kitapları, kronolojik sırayla 
ve devletlere göre yazılan tarihler, Farsça ve Türkçe tarih kitaplarının önemli bir 
kısmı yazadarıyla birlikte zikredilmektedir. Ardından Osmanlı tarihleri kısaca 
ele alınmaktadır. Son olarak tarihin de içinde yeraldığı İslam ilimlerinin 
kaynağını oluşturan rivayetlerin değeri konusu incelenerek müslümanların bu 
konudaki titizliği vurgulanmıştır. 8 

Tarihin Lüzumu'nun iki yazma nüshası Süleymaniye Kütüphanesi 'nde 
bulunmaktadır. İzmirli İsmail Hakkı bölümü, 3 773 no 'lu nüshanın, yazarın 
kendi el yazısı olduğunu tahmin ediyoruz. Zira müsvedde halindeki bu nüshada 
yazarın düzeltmeleri ve üstünü çizerek metinden çıkardığı bazı cümleler 
bulunmaktadır. İzmirli İsmail Hakkı bölümü, 3756 no'lu nüshanın ise hattı çok 
düzgün bir rik'adır ve bir hattat tarafından temize çekildiği anlaşılmaktadır. 
Bununla beraber ikinci nüshada yazım hataları bulumnakta, ınüsvedde nüsha ile 
karşılaştırıldığında birkaç cümle ve dipnotun atlandığı görülmektedir. Bundan 
dolayı daha sağlıklı olan birinci nüshayı esas aldık. İkinci nüshanın başında yine 
İzmirli'ye ait olduğu anlaşılan ve birinci nüshada bulunmayan bir önsöz yer 
almaktadır. Bu lcısmı eserin başına koydulc. 

Önsözün dili biraz ağdalı olmakla birlikte metnin asıl kısmı sade ve ilmi 
bir üslupla kaleme alındığından hafif bir transkripsiyonla sadeleştirmeden 

sunınayı uygun bulduk. Başlıklara yazarın amacına uygun şekilde harfler ve 
numaralar verdik. Yazarın bazı konuların içinde yıldızlarla yaptığı ayrımları da 
muhafaza ettik. 

Müellifın bugün bilinen isimlerini tam olarak vermediği kitapların 
isimlerini tam olarak tesbit etmeye çalıştık. Bunun için Türldye Diyanet Vakfı 

İzmirli, Tarihin Liizumu'ndan birkaç yıl sonra yayınlanan Siyer-i Cel1le-i Nebeviyye (İstanbul 
1332/1914; sadeleştirerek aynı isimle tekrar yayınlayan: İsmail Hakkı Uca, Esra Yayınları, 
İstanbul 1996) adlı eserinin baş kısımlarında da İslam tarihyazıcılığı ile ilgili bir özet 
yapmıştır. Ancak bu eserde, Tarihin Lüzumu'ndaki konuların bir kısmı yer almamış, 

tekrarlanan bazı konularda da yazar tarafından eklerneler ve çıkarmalar yapılmıştır. Ardından 
hadis usulüyle ilgili bazı bilgiler, güvenilir olmayan raviler, rivayet zincirleri, kitaplar ve 
yazılması planlanan Hz. Muhammed'in hayatl konusuna ait ~ahih olmayan rivayetler konusu 
ele alınmış, böylece eser, yeni bir kitap hüviyetine bürünmüştür. Ancak İzmirli, bildiğimiz 
kadarıyla eserin devamını yazamamıştır. 
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İslam Ansiklopedisi, Ramazan Şeşen 'in Müslümanlarda Tarih-CoğrafYa 
Y azıcılığı: Başlangıçtan XIX. Yüzyılın Sonuna Kadar (İSAR Vakfı, İstanbul 
1998), özellikle yazmalar için Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 
Kütüphanesi Veri tabanı, Keşfil 'z-Zunün ve zeyllerine müracaat ettik. 

İzmirli, Arapça kitap ve müellif isimlerini bazan Arapça, bazan Farsça 
terkip şeklinde vermektedir. Yazarın üslubuna müdahale etmemeyi uygnn 
bulduk. Aynca İzmirli, müelliflerin çoğunun hicr1 ölüm tarihlerini kaydetmiştir. 
Biz hicrl tarihierin yanına miladi tarihleri de ekledik. Vefat tarihi verilmemiş 
olan bazı müelliflerinkini de ilave ettik. Metinde Arapça olarak verilen ayet, şiir 
ve vecizelerin tercümesini dipnotlarda sunduk. 

Bize ait dipnotların sonuna, yazarın dipnotlarından ayırmak için "haz." 
(hazırlayan) kaydını, İzmirli 'ye ait dipnotların sonnna "müellif notu" ibaresini 
koyduk. "Müstehiisat" (fosiller) gibi metinde önemli yer tutan birkaç kelimenin 
anlamını köşeli parantez içinde verdik. 

Çalışmamıza esas aldığımız Süleymaniye Kütüphanesi İzmirli İsmail 
Hakkı bölümü 3773 no'lu nüshanın sayfa numaralarını metin içinde köşeli 
parantezle verdik. Ayrıca birkaç yerde konunun akışını devam ettirmek için 
paragraf başlarını kaldırdık Noktalama işaretlerinde de bugünkü kullanımı esas 
aldık. 

Yazma nüshaların okunınası ile ilgili problemierin çözümündeki 
yardımları ve değerli tavsiyeleri için mesai arkadaşım Okulman Musa Alak'a 
teşekkür ederim. 
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TARİRİN LÜZUMU, TARİH-İ İSLAM'IN EHEMMİYYETİ, EHL-İ 
İSLAM'IN TARİHE HİZMETLERİ, MÜVERRİH'iN-İ İSLAMİYYE 

[Mukaddime] 

Bismi!Hlhirrahmanirrahim. 

El-hamdü li'llahi hakka hamdih. Ve's-salatü ve's-selamü 'ala men la 
nebiyye min ba'dih ve 'ala alihl ve sahbihi ecma'1n. 

Kurun-ı vustada, envar-ı medeniyyetin hemen her yerde muntafi, haziiin-i 
ilim ve ma'rifetin metrCık ve muhtefi, ahval-i ictima'iyyenin şah-rah-ı 

tekiimülden adeta müteba'id ve mütereddi, bir çok hurarat-ı evveliyyenin 
i'tikiidat-ı beşeriyyeye müstevll olduğu bir sırada idi ki, o zamanlar alem-i 
beşeriyyetçe pek az malum olan bir kıt'adan yani Ceziretü'l-Arab'dan bir kavm
i kişver-küşiinın, bir dln-i zi-kemal ve bir medeniyyet-i 'ali'l-'al [pek yüksek] 
ile sahne-i illernde birdenbire zuhur ve i'tilası ve tezelzül-i na-peZır bir satvet ve 
vahdet ile bir çok kıt' alara istllası müşahede olundu. 

Cihan-ı beşeriyyetin bir gi\şe-i nisyanında kalmış gibi olan bu kavm-i 
nev-tali'in o zamana kadar alıval-i siyasiyye ve ictimaiyye ve medeniyyesi pek 
basit, mevcudiyyeti müteaddit kabllelere münkasim, beynierindeki münasebat 
adeta hurCıb ve kıtale münhasır iken bir mevhibe-i ilahi, bir kanun-ı müeyyed, 
bir şer'-i müvecceh [muteber] bunları ümmet-i vahide etmiş, ve her nevi 
safahat-ı hayatiyyelerinde kemal-i sa'adeti mütekeffıl bir çok tehavvülat ve 
inkılabata mazhar eylemiş idi. 

Bu ümmet-i vahide şu sfuetle iktisab eylediideri sa'adet-i eellle ve 
medeniyyet-i azimenin aklar-ı cihana da teşmll ve tevsi'ini der-uhde ederek 
beriit-ı sa'adetleri olan kelime-i hakikat-i cami'a ile müveşşah [süslü] rayat-ı 
galibelerini pek az bir zamanda memalik-i ma'lümenin bir kısm-ı azimine isa! 
ettiler. Keyfıyyet ve kemmiyyeti itibariyle akıllara hayret veren bu flitühiit-ı 
mütevaliye, nüfUz-ı hakimiyyete yeni yeni zeminler bulmak, yeryüzünde hakim
i müteferrid ve cihangir olmak gibi makasıddan pek 'ari ve 'all idi. Bu aslıab-ı 
zafer ve nusretin bütün maksatları ve emelleri, bi'l-cümle ümem ve akvamın 
sa'adet-i 'acile ve acilesini ve insanların her türlü meniifi'-i hakikiyyesini kafi! 
olan kanün-ı müeyyed-i ilahinin, dm-i fıtr1nin n(}şir ve ta'm1ınine, i'lay-ı 

kelimetullaha inhisar ediyordu. 
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ihtisasat-ı kavrniyye, 'asabiyyet-i rnilliyye, ternayülat-ı ırsıyye gibi 
hasaisin kaffesi bu maksad-ı ulvinin te'sirat-ı kudsiyyesi tahtında la-şey 

hükmünde kalmış ve bu kanün-ı akdes, hiçbir dine rnüyesser olmayan bir sür'at 
ile te'arnrnüın ve intişar ederek işbu ümmet-i vahidenin rnüsavat-ı karnileye 
mazhar olan efrfıdı az bir zamanda milyonlara bfıliğ olmuştu. 

İşte şu suretle sekene-i arzın daima bir mikdar-ı rnühirnrnini teşkil eden 
akvarn-ı rnüslirnenin bizzat mazhar olageldikleri ve bi't-te'sir ümern-i sairede 
hudusa getirdilderi tehavvülat-ı rnedeniyye, tekarnülat-ı fıkriyye ve inkılabat-ı 
siyasiyyenin yegane arnil ve rnüessiri, - erbab-ı insfıfın her zaman rnüsellerni 
olduğu vechile- desatir-i diniyyenin 'ulviyyet ve kudsiyyetinden başka bir şey 
değildi. Binaberrn, bu din-i ınübinin hakayık-ı 'aliyesi ve asar-ı [a'sar-ı olmalı] 
rnütetabi'a zarfındaki safahat-ı rnütevaliyesi şark ve garbın rnüntesibln-i hikmet 
ve erbfıb-ı basiretince her zaman kemal-i ehernrniyyetle takib ve tedkik edilerek 
bu yüzden din-i eelil-i İslam'ın tarihine rnüte'allık pek çok ınücelledat vücuda 
getirilmiştir. 

Fasl-ı rnahsüsunda ber-tafsll serd ve ityan kılındığı vechile eslfıf-ı 
'ulernay-ı İslam'ın tarih hususundaki hidernat-ı 'aliyeleri, hayret-balış-ı 'ukül 
olacak bir derece-i karnilededir. Hayat-ı din ile pek ziyade alaka ve irtibatı 

bulunan safahat-ı tarihiyye, rnüşarün ileyhirn canibinden usul ve kava'ide 
taınaıniyle evfak ve cidden her türlü takdirata ehak suretierde zabt ve 
cem' olunarak ahlfıfa halcikaten minnet ve malımedet-i azlıneyi rnüstelzirn bir 
çok yadigar-ı asar ithfıf olunmuştur. 

Ancak işbu hiınernat-ı tarihiyye yalnız !isan-ı Arabi ve Farisi'ye hasr ve 
kasrediimiş ve !isan-ı Osman!' de mevcut olan telif ve tercümeler dahi bazı ufak 
tefek asardan ibaret bulunmuş olduğundan mernleketirnizin, terakleiyat-ı 

ilrniyyesiyle rnütenasip bir tarih-i islam'a ihtiyacı aşikar idi. 

Husüsiyle tedkiki ve tah1111 usulde tarih yazılması, kurun-ı ahire 
rnuhtere'atından olmak hasebiyle esiaf-ı kirarn eserlerinin bu sürette olmaması 
onlar için hiçbir vechile nakisa 'addedilemezse de bu usulde bir tarih-i İslam'ın 
vücuda getirilmesi ahlfıfın zirnınetine müterettib bir vazife olduğu da bi 't
tab' teslim olunur. 

Avrupa lisanlarında tarih-i İslam' a dair yazılan asara gelince; vakıa 
bunların bir kısmı ciddi tetebbu'at-ı ilmiyye ve mütala'at-ı bl-tarafilııe netayici 
olmak itibariyle takdirat-ı vefireyi müstelzim ise de kısm-ı a'zamı eleseriyil bir 
fikir ve malesada rnebnl pek çok tahrifilt ve rnüftereyat ile imla edilmiş asardan 
ibaret olup bunlarda hadisat ve vekayi'ini menabi'-i ınevsükadan 
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intiza' eylemek ve işbu hadisatı b1-garazane tahkik ve muhakeme etmek gibi 
hasilis ve insaf aramak beyhudedir. 

Ruhu ve vahiy ve ilhamı münkir olan tarlk-i felsefe silliklerinin eserleri 
de yalnız diyanet-i İslamiyyenin değil, bi'l-umum edyan-ı semaviyyenin daima 
aleyhinde bir çok ta'r1zatı muhtev1 olduğu müstağni-i tafs11 ve izahtır. İşte bu 
kab11 asar-ı garbiyye ile hakayık-ı islamiyyeye karşı vaki olan ta'r1zat-ı gayr-ı 
muhikkanın, ecvibe-i mukni'a ve mantıkiyye ityan ve şu'fın-ı İslamiyye- ke-ma 
hiye hakkuha- tafs11 ve beyan kılınmak suretiyle der ve reddi lüzum ve vücubu, 
Türkçe yeni bir tarih-i İslam'ın vücudu hakkında billada serd edilen ihtiyacı 
te'yid ve teşdid eylemekle idi. 

Şu hakilyıkı bilhassa nazar-ı dikkat ve itibara alan Maarif Nazın fiizıl-ı 
muhterem Emrullab Efendi canibinden tedkiki ve tahl1li bir tarih-i İslam'ın 
vücuda getirilmesi uhdemize tefv1z buyurolmasıyla müsta 'inen bi-tevfikihi 
Te'ala ifiiy-ı vazife-i mevdu'aya müsara'at kılındı. 

Telif edilecek olan tarih-i İslam, mevzuunun kıyınet ve kııdsiyyeti ve el
yevm cihan-ı İslamiyyet'te ıneşhüd-ı bilsıra-i ibtihac olan devre-i mübeccele-i 
intibah ile işbu eserin nisbet ve ehemıniyyeti ve terakkiyal-ı ilmiyye ve 
fenniyyenin tekemmülat-ı hazırası itibariyle tedkik ve tevsik-i nıa'lumat 
hususundaki ciddiyeti bi't-tab' ve bi'l-etriif hey'etiınizce nazar-ı im'an ve 
ibtisara alınarak din-i Muhammedinin hakikati ile zamanıınıza kadar güzeran 
olan safahatını gösteren işbu eserde islikıtah-ı hakayık için bi'l-cüınle meahiz-i 
mevsukaya müracaatta ve usul ve kava'id-i tarihiyye ve ilıniyyeye tevfik-ı 

harekette vüs' -ı beşer dahilinde bezl-i mechud-ı tam olunmuştur. 

Şu eser, hadd-i zatında din-i mübin-i İslam'ın tarihi olmak itibariyle 
mevzu'u yalnız hadisat-ı diniyyeye inhisar eylemek tabii ise de tarih-i din-i 
İslam'a ait ıne'hazlerin kemmiyyet ve keyfıyyeti ve derece-i vüsuk ve 
ehemmiyyeti hakkında bir mebhasin vücudu da ınevzu haricinde 
addedilmeyerek o suretle ilavesi tensib edildiği gibi muhilkenıilt-ı tarihiyyenin 
tenvir ve tavzihine medar-ı küll1si olacağı cihetle 'ale'l-ıtlak edyanın ve 
hususiyle din-i ce111-i İslam'ın hakayılana ait bazı mebahisin de derci lilzimeden 
görüldüğünden bu hususta dahi bir miktar taMl-i makili edilmiş olmasıyla 

mukaddime-i kitapta tarihe ve ed yana birer nazar olmak üzere ... 9 

9 Önsöz başlığını attığımız buraya kadarki kısım 3756 no'lu nüshada bulunmakta, 3773 no'lu 
nüshada yer almamaktadır. Risalenin başlığı bundan sonra atılmıştır. Önsözün ikinci 
sayfasının buradan sonraki kısmı koparılmış vaziyettedir. Koparılan kısım yaklaşık olarak 
sayfanın üçte biri kadardır. Ancak anlaşıldığı kadarıyla İzmirli'nin ifadeleri yanın satır daha 
devam etmektedir. (haz.) 
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A- Tarihin Lüzumu 

Tarih, milel ve akvamın hayatlarını teşkil eden veki\yi'i bildirir. 
Vukil'at-ı maziyeyi tedkik eder. Mehi\sin ve fezi\ile iınrendirir; fezi\yih ve 
reziliiden tenfir eder. Akvamın esbi\b-ı ikbi\1 ve idbi\rını öğretir. Tarih 
bilmeyenin kuvve-i temy!ziyye ve hakimesi ni\kıs olur. 

"Leyse bi-insanin ve Iii 'dkilin 

Men Iii ye 'i't-tiirihafi kalbihi"10 

Tarih bir me'i\d-ı [geçmişe dönüş] manevidir ki geçmiş asırlan geriye 
döndürür; mevti\yı ihyi\ eder. Tarih bilen kimsenin ömrü çok olur; aklı artar. 
Çünki esli\fın teracim-i ahvalini mütalaa eden kimse gfıya eslafın mui\sırı olmuş 
olur. Veki\yi' ve havi\dis-i ci\riyenin 'avakıbına muttali' olan kimsenin tecrübe 
ve ihtiyi\tı tezayüd eder. [s. 1] Tarih en müfid bir ilimdir. Tarihten her sınıfhalk 
istifade eder. Tarihin celalet-i kadrine "Ve ce 'a/niiküm şu 'uben ve kabdile li
te 'iirafu" 11 nazm-ı cellli de şahid-i adildir. 'Uluvv-i şi\nına, lasas ve alıbilr-ı 
Kur'i\niyye bir burhan-ı bi\hirdir. Kur'an-ı mec!d, seyyidü'l-meva'iz ve 
efsahu'l-keli\mdır. Bundan ibret almak lazımdır: "İnne j'i zatike le-zikrii li-men 
kiine lehu kalbun ev e/kd 's-sem 'a ve huve şehüf'12 

* * * 
İnsanlar birçok zamanlar tarih yazmamışlar idi. Kiti\bet bilmezlerdi. 

Ma'!şetleri gayet basit olduğundan tedv!n-i kütüb gibi 'ali\im-i medeniyyete 
meyl etmezlerdi. Yalnız ihtiyacat-ı hayata sarf-ı himmetederler ve tfıfi\n, harp 
ve kaht gibi ma'!şet-i beşeriyyeye tesir eden veki\yi'i hatıriarında tutarlar idi. 

Tabiat-ı beşer, garaib-i vukil'atı dinlemekten pek ziyade lezzet aldığından, 
devr-i tarihe kadar güzeri\n olan vekayi' -i kad!me, hakayıktan ziyade hurafi\ta 
benziyor idi. Esatir-i evvelln böylece zuhfır etmiştir. 

10 Beyit şöyle tercüme edilebilir: "Ne insandır, ne akıl sahibi, 
Kalbinde tarih şuuru olmayan" (haz.) 

11 "Birbirinizle ilişki kunnanız için sizi kavimlereve kabilelere ayırdık." (Hucurat sGresi, 37). 
(haz.) 

12 "Bunda, kafası çalışan, duymasını ve görmesini bilen herkes için unutulmayacak dersler 
vardır." (Kafsuresi, 37). (haz.) 
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Akvam-ı kadlmenin hikayat-ı garlbe1erinde her halde bir asl-ı tarih! vardır. 
Fakat bu asl-ı tarih!, murür-ı eyyam ile teza'uf etmiş ve birtakım hayalat-ı 
hamasiyye ile [s. 2) başka bir renk alnuştır. 

Esatir-i Iraniyye ve Yunaniyye'den çoğunun ve 'Ad ve Semi\d ve Tasm 
ve Cedls gibi Arab-ı bii.ideye ait hikayat-ı mevhümenin her halde tarihen bir aslı 
olacaktır. Ma'a rnii.fih, bütün bütün hayatin ihtira' ettiği hikayat da eksik değildir. 

• * * 
Tarih devrine kadar geçen vuki\'atın külüb-i mukaddeseden başka bir 

me'hazi yoktur. 13 Akvam-ı kadimeden Fenikeliler'in fenn-i kitiibeti Icad 
ettikleri zamana kadar fenn-i tarih henüz doğmamış idi. Fenn-i kitabet güya 
tarihin kabilesi [ ebe ) oldu. 

Hicret-i seniyyeden onbeş asır mukaddem tevellüd eden Yunanlı meşhur 
Homeros'un eş'arıyla tarih tevellüd etti. Ve kable'l-mllad 406 tarihinde vefat 
eden Hemdot en evvel kendi namıyla be-nam olan tarihini tahrir etti ( 431 
kable'l-m!lad). [s. 3) 

* * * 
Kavm-i Arab, ba'de !-İslam tarihe vakıf değiller idi. Fakat ensab-ı Arab 

ile birtakım ahbar ve huraflltı ve kendileriyle münasebatta bulunan akvanun 
ahvalini pek iyi bilirler idi. Nilr-ı nevvar-ı İslam'ın tulü'undan sonra kavm-ı 
neclb-i Arab, fütühat-ı cellleyi ba'de'l-ikmal, ulum-ı İslamiyyeyi14 vaz' ettikleri 
sırada fenn-i eelll-i tarihi de vaz' etınişlerdir. [s. 4) 

13 Fakat müsteh1is1it [fosiller] ile 8.s1ir-ı 'atikanın teharriyiit ve tetebbü'iltı ve hurfif-ı kadimenin 
kıraatı sayesinde ezmine-i kable't-tarihiyye hakkında el-yevm ma'lfimat-ı tarihiyye istihsal 
edilebilmektedir. Edvfir-ı maziyenin muzJim kalan cih§.tı, işbu tedkikfit ve keşfiyyfit yüzünden 
yevmen fe-yevmen kat'i sUretierde te'ayyün edeceği şüphesizdir. (Müeilifnotu) 

14 UlUm-ı İsliimiyye: İsliimiyyet'in ve medeniyyet-i İsHimiyyenin iktizii ettiği ilimlerdir. Başlıca 
iki kısma münkasimdir. Biri ulUm-ı '§.liye, diğeri de ulUm-ı iiliyyedir. UlUm-ı 'iiliye bizzat 
maksUd olan ilimlerdir ki ulUm-ı şer'iyyeden ibarettir. UlUm-ı iiliyye bizzat maksUd olmayan 
ilimlerdir ve başlıca iki kısma münkasimdir. Biri ulUm-ı muhtassa, diğeri ulUm-ı müşterekedir. 
UlUm-ı muhtassa: Ehl-i İslam'a mahsus olan ve bilhassa chl-i İslam tarafından vaz' olunan 
ilimler olup ulUm-ı Arabiyye'den ibarettir. Ulı.1m-ı müştereke: Ehl-i İslam'a mahsus olmayıp 
ancak nusUs-ı şer'iyyede beyan huyurulan emiiki n ve ahviil ile siyaset, ticaret, cihad, hariic ve 
cizye gibi umOr için aynca ehl-i İslam tarafından vaz' olunan ilimlerdir. Bu da tarih ile 
coğrafyadır. Tarih, ulUm-ı müştereke-i İsliimiyyedendir. İlk tarih yazanlar Urve b. ez-Zübeyr 
(941713) ile Vehb b. Münebbih (1 14/732), İbnü'ş-Şihilb ez-Zühr! (122/740) [124/742] ve ilk 
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Araplar ba'de'l-İslam fusaha, hutaba, şu'ara ve şüce'anın alıbarını nakl ve 
istima'a pek ziyaderağbet ederlerdi. Bazı mülük-i Emeviyye, geceleri ba'de'l
'işa' sülüs-i leyle kadar aslıab-ı ahbiir ile musahabet eder ve kavm-i Aralı'ın 
vekayi'ini, mülük-i Acem'in siyasetini, mülük-i sairenin hurüb ve mekayidini 
tatlı tatlı istima' eylerdi. 

Meşhur Ebu'I-Kasım Hammad er-Raviye (155/772), mülük-i Ümeyye'ye 
eyyam-ı Arab nakl ederdi. El-Mansur (158/775) da daima alıbar ve 
ve kil yi' isıima' ederdi. 

Evail-i İslam' da tarih, ulüm-ı mülükten idi. Hatta " 'İ/mü '1-müliik, en
nesebü ve'l-haber"15 kavli, emsal-i şayi'adandır. [s. 5] 

B- Tarih-i İslam'ın Ehemmiyyeti 

Araplar kable'l-İslam hal-i bedeviyyette idiler. Zuhür-ı İslam ile, liva-yı 
ittihad-ı İslam altında toplandılar. Kabiiil-i müteşettite halinde iken ümmet-i 
vahide oldular. Yek-diğerlerinin düşmanı iken bir nefsin müte'addit a'zası 

şeklini aldılar. Kitapsız ve kanunsuz iken bütün ümmetin saadet ve hayat-ı 
medeniyyesinin kemalini ve insaniyyetin her türlü te'nı'in-i menafi'ini zamin 
olan bir kanun-ı müeyyed-i İlahi'ye nail ve tabi', ve bir maksada hadim oldular. 
Az müddet zarfında en büyük ve en mütemeddin olan Kayasıra ve Ekasire 
devletlerini zabt ve istila ile, evvel ve ahir hiçbirinin nail olamadığı fiitühata 
mazhar oldular. Kable'l-İslam, Rum ve Fürs'e fevkalade ta'z!m ederler ve 
onlardan pek ziyade korkarlar iken fıiyüziit-ı İslamiyye sayesinde her ikisine 
birden meydan okudular, onları hiçe saydılar. Paraları, kaleleri olmadığı halde, 
paraları ve kaleleri olan akvama galebe ettiler. Şehadeti hayata tercih eylediler. 

Bir asırdan az bir zaman zarfında büyük, gayet büyük bir inkılaba nail 
olan ehl-i İslam'ın ondört asır zarfındaki siyasi, medeni, ictima1 ve ahiilki 
vukü'at ve inkılabiitından bahs eden bir tarihin, tarih-i İslam'ın tarih-i alemdeki 
ehemıniyyeti de o nisbette büyüktür. Bu babda söz söylemek zaittir. [s. 6] 

coğrafya yazanlar Asma'\ (216/83 I) ilc Sekiln\ [bu müellifi tesbitedemedik (haz.)] idi. Bunlar 
zamanında henüz ulOrn-ı Yunaniyye, ehl-i İslam'a geçmemiş idi. Yunanller'in yazmış olduğu 
coğrafya daba sonra Sabit b. Kurre es-Sabi\ (288/901) tarafından nakl edildi. (Müellifnotu) 

15 "Sultanlann ilmi, nesep ve haber bilgisidir." (haz.) 
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C- Ehl-i İslam'ın Tarihe Hizmetleri 

Ehl-i İslam, fenn-i tarihe pek ziyade hizmet ve itina ettiler. Siyer ve 
megazl ve alıbar-ı füti'ıhtan başlayarak tabakat ve teracim ve mu'cemat, tarih-i 
umumi, tarih-i düvel-i İslamiyye, tarih-i medain, ensab-ı Arab, eyyam-ı Arab, 
evail, menalab gibi fenn-i tarihin her kısmına dair müte'addit asar-ı her-güzlde 
meydana koydular. 

1. Siyer ve Megazi 

Asr-ı evvel-i hicrlnin nihayetlerine doğru siyer-i cel11e-i nebeviyye 
cem'ine mübaşeret edildi. Siyer-i nebl, hadls-i nebl gibi bir müddet ağızdan 
ağıza nakl olunduktan sonra zabt ve tedvln olundu." [s. 7] 

Evvelasiyer-i nebl cem edenler kibar-ı tabiinden ve fukahii-yı seb'adanı7 

'Urve b. ez-Zübeyr" (94/713) ile İbnü'ş-Şihiib ez-Zührl (122/740/9
, Vehb b. 

Münebbih (114/732), Musa b. 'Ukbe 20 (141/758), Muhammed b. İshak el
Muttalib121 (151/768)'dir. 

Fakat Siyer-i İbn İshak'tan mil-'adası zamanıımza kadar viisıl olmamıştır. 
[s. 8] Zamanımıza kadar viisıl olan siyerin akdemi, reis-i ehlü'l-megazl 
Muhammed b. İshak el-Muttalibl'nin siyeridir. Bu siyer de ayrıca mazbüt 

16 ÇOnki asr-ı ris§.Jette ii.yiit-ı Kur'iiniyye ile ebiidis-i şerlfe yek-diğerine karışmamak için ashiib-ı 
kirfun tarafından yalnız iiyfit-ı Kur'iiniyye yazılıyor idi. Eh§.dls-i şerife ağızdan ağıza nakl 
edi !irdi. Ancak hazret-i Ali b. Ebi Tiilib ve Abdullah b. Ömer gibi bazı ecille-i ashiib, bii-izn-i 
Neb'i, ii.y§.t-ı Kur'iiniyye ile beraber ebiidis-i şerife de yazmışlardı. Şu kadar ki, fiyiit-ı 

Kur'iiniyye ve ebiidis-i şerlfe, ayn ayrı sahifelere yazılmıştı. İrtihiil-i Neb'i'yi müteiikib zuhfir 
eden Yemiime Muharebesi'nde yetmiş kadar kurrii şehid olmakla bir gfin§. ihtilafve tahrife 
dOçiir olmamak için FiirOk'ı a'zamın ihtarıyla ceniib-ı Sıddik-ı ekber, Kur'iin-ı Kerlrn'i, kıta'-ı 
müteferrikadan sebt-i saMlif ettirdi. Sonraları Kur'iin-ı Kerim, cühhiil-i 'Urbiin yedierinde 
tediivül ve kıraat olunduğundan, ber-rnuktazii-yı elhiin tağyir ve tağllt vukfia gelmernek için 
istinsiih-ı rnesiihife lüzfim-ı kavi hiss olundu. Ve hazret-i Zi'n-nfireyn zamanmda istinsiih-ı 
mesiibif vukı1 buldu. Hamele-i Kur'iin'ın çogalması, mesiihif-i şerife nüshalarının artması 
üzerine artık iltibas ve tahrif korkuları ziiil oldu. Kitiibu'llah'dan sonra asıl olan sünnetin 
z§.yi' olmaması taht-ı vücı1bda olduğundan ebiidis-i şerlfe ve §.sfir-ı şeriyyenin cem'ine ve bu 
rneyanda si yer-i eel'lie-i nebeviyyenin zabtına mübfişeret edildi. (Müellifnotu) 

17 Medine-i Münevvere'de en çok fetva veren yedi zattır ki cümlesi de tfibiindendir. (Müellif 
notu) 

18 'Urve b. ez-Zübeyr, Meğdz/ResıUillalı. (haz.) 
19 124/742. 
20 Musa b. 'Ukbe, el-Meğdzi. (haz.) 
21 Muhammed b. İshak, es-Siretü'n-Nebeviyye. (haz.) 
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değildir. Abdülmelik b. Hişam (213/828) tarafından yazılan si yerde 22 metin 
olarak mündericdir. 

İbn İshak ile velclyi' arasında ravller az olduğundan rivayatta hata 
ihtimali de azdır. Muhammed b. Ömer ei-Vakıdi (207/822)'nin ei-Meğazi'se' 
de zamanımıza kadar vasıl olmuştur. Kadı 'İyaz el-Yahsubi (544/1149)'nin 
Şifa'sı24, Ebu'l-Ferec b. Cevzi'nin (597/1201) Vefa'sı25 ve Ahmed el-Kastallani 
(923/15 1 7)'nin Mevahib-i Ledünniyye'si 26 en güzel siyerlerdendir. Siyer-i 
Halebi 27 [1044/1635] ile Siyer-i Zeyni Dalılan 28 [1304/1886] da şayan-ı 
mütalaadır. 

2. Alıbiir-ı Fütfth 

Siyer ve megaziye ait kitaplar yazıldıktan sonra ftitüha ait kilapiara da 
lüzum hissedildi. Çünki harac vaz' ı için bir beldenin 'anveten veya sulhen veya 
emanen feth olunduğunu bilmek iktiza ediyordu. 

Bazı bilad-ı meftOhanın silret-i fethinde ihtilaf Msı! olduğundan alıbar-ı 
fethi de zabt ve tedvine mecbur oldular. 

Salifti'l-ism Vakıdi'nin Fütiihu'ş-Şam'ı, İbn Abctilhakem (257/871)'in 
Fütuhu Mısr ve Mağrib'i 29 

, Ahmed b. Yahya el-Bağdadi ei-Belazilri 
(279/892)'nin Fütuhu '1-Büldan'ı, alıbar-ı ftitübun meşhurlarındandır. [s. 9] 

3. Tabakat 

Siyer ve megazi ve fütüh kitapları yazıldığı sırada tabakata ait kitaplar da 
yazılıyor idi. Ehadis-i şerifenin vaz' ve tahrifden salim olması için de esanide 
pek çok ehemmiyyet verildi. Bunun neticesi olarak ilm-i nakd-i rica! tulü' etti. 
748/1347 tarihinde vefat eden Hafız Zehebi'nin Mizanü '1-İ'tidal'i, 85211449 
tarihinde vefat eden İbn Hacer el-' Askaliini'nin Takribü 't-Tezhib'i, 923/1517'de 

22 İbn Hişam, es-S'iretü 'n-Nebeviyye. İbn İshak'ın eserinin ayrı baskılan yapılmıştır. (haz.) 
23 Muhammed b. Ömer el-Vilkıd1, el-Meğôzi. (haz.) 
24 Kadı 'İ yaz ei-Yahsub1, eş-Şifa bi-Ta 'ri[ıHuld1ki '1-Mustafii. (haz.) 
25 Ebu'l-Ferec İbnü'l-Cevzı, ei-Vefii bi-Aiıviili'l- Mustafii. (haz.) 
26 Ahmed el-Kastalliinl, el-Meviihibü '/- Ledünniyye. (haz.) 
27 Halebf, es-Siretü '1-Halebiyye (İnsiinü '/- 'Uyıin). (haz.) 
28 Zeyni Dahlfin, es-Siretü 'n-Nebeviyye ve Asiiru '1-Muhammediyye, el-Fethu '1-Mübln fi 

Feziiili '1-Hu/efai 'r-Raşidin. (haz.) 
29 Eser, FütUhu Mısr ve Ahb/iruhô. adıyla da bilinmektedir. (haz.) 
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vefat eden Safıyyüddin Ahmed b. Abdullah el-Hazrec1 el-Ensar1'nin Hulasa-i 
Tezhib-i Kemal'i 30

, 303/915 tarihinde vefat eden N esai 3 ı ile 'Ukayli'nin 
[322/934] Kitabü 'z-Zu 'afa'ları bu babda yazılan asiinn enafısindendir. 

* * * 
Ebiidis-i şerifede kabul edilen bu isnad tariki, tarih, nahiv, edebiyat gibi 

fününa da teşmil edildi. Hatta ulum-ı İslaıniyyenin çoğunda bu isnad-ı müselsel 
tariki tetebbu' olundu. Bu tarik-ı salim, ne bilad-ı sairede, ve ne ümern-i sabıka 
ve bi\zırada sabıku'l-emsal değildir. Rivayat-ı kaviyyeyi rivayilt-ı za'ifeden ve 
alevill-i [s. 10] sahlhayı aleviH-i vilhiyeden tefrik ve temyiz etmek mutlaka 
ruviltın terilcimini ve sika ve ildil ve mat'ün ve merdüd olanlarını bilmeye 
mütevakkıftır. 

Binilberin, her bir fennin ruvatı birtakım tabakalara ayrıldı. Böylece 
tabakat-ı müfessirin, tabakat-ı muhaddisin, tabakat-ı huffi\z, tabakat-ı fukahil, 
tabakat-ı mütekellimin, tabakat-ı lugaviyyin, tabakat-ı üdebil, tabakat-ı şu'aril, 
tabakat-ı etıbba, tabakat-ı nahviyyin, tabakat-ı nessabin hatta tabakat-ı 

muğannin gibi binlerce kitaplar eyadi-i istifadeye vaz' olundu. Zamanımıza 
kadar viisıl olan tabakatın akdemi, "kiltib-i Vakıdi" demekle meşhur olan 
Muhammed b. Sa'd'ın (vefatı 230/845) tabakat-ı sahilbesidir 32 

• 276/889 
tarihinde vefat eden İbn Kuteybe ed-Dineveri'nin Tabakat-ı Şu 'ara'sı33 , İbn Ebi 
Usaybi'a'nın [668/1270] Tabakat-ı Etıbbd 'sı34 , 406/1015 tarihinde vefat eden 
İbn Fürek'in Tabakat-ı Mütekellimin'i 35 

, 52111127 tarihinde vefat eden 
Muhammed b. Abdülmelik e1-Hemedani'nin Tabaka tü '1-Fukahd'sı ve 
771/1370'de vefat eden Taceddin es-Sübld'nin fukaha-yı Şafıiyye'nin teriicim-i 
alıvalinden bilhis olan Tabakat-ı Kübra'sı 36 , 748/1347'de vefat eden Hafız 
Zehebi'nin Tabakatü'l-Huffaz'ı37 , [s. ll] 833/1429'da vefat eden Ebu'l-Hayr 

30 Ahmed b. Abdullah el-Hazreci, Hu/Jsatu Tezhfb-i Telızihi '/- Kemiıl fi Esmdi'r-Ricdl. (haz.) 
31 Ebu Abdirrahman Ahmed b. Ali en-Nesil!, ed-Du 'afli ve'l-MetrUkin. (haz.) 
32 Muhammed b. Sa'd, Kitdbü 't-Tabakdti'l-Kebir (et-Tabakdtü'l-Kübrti). (haz.) 
33 İbn Kuteybe ed-Dlneveri'nin bu konuda eş-Şi 'r ve 'ş-Şu 'ard adlı bir eseri bulunmaktadır. 

(haz.) 
34 Ebu'I-Abbas Ahmed b. Kasım İbn Ebi Usaybi'a, 'Uyünu'l-Enba'fi Tabakuti'/-Etıbba. (haz.) 
35 Ebu Bekr Muhammed b. el-Hasen İbn Fiirek, Tabakdtii'l-Mütekellim1n. (haz.) 
36 Taceddin es-Sübk!, Tabakaiii 'ş-Şafi 'iyyeti '1-Kübra. (haz.) 
37 Zehebi'nin bu konuda Tezkiretü'l-Huj]liz adlı bir eseri bulunmaktadır. (haz.) 
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Şemseddin el-Cezer!'nin Tabakiitü '1-Kurrii'sı 38 kütüb-i tabaki\tın en 
meşhurlanndandır. 

4. Teracim ve Mu'cemat 

Ulemii-yı İslamiyyenin teracim-i ahvali, bidii.yet-i emrde tabakat itibariyle 
tahrir olunurdu. Sonraları hurüf-ı hecii. tertibi üzere yazılmaya başlandı. Huruf-ı 
heca itibariyle yazılan kısırnlara teracim ve mu'cemat denildi. Kütüb-i terilcimin 
eşheri, 681/1282 tarihinde vefat eden İbn Hallikii.n'ın Vefeyiitü'l-A 'ydn'ıdır. 
764/!363'te vefat eden Salii.huddin el-Kütübl'nin Fevdtü'l-Vefeydt'ı39 ve yine 
tarih-i mezburda vefat eden Salihuddin es-Safedl'nin el-Vdfifi{bi]'l-Vefeydt'ı40 

dahi meşhur kütüb-i teriicimdendir. 

Ma'rifet-i sahii.be hakkında 48341 tarihinde vefat eden İbn Abdilberr'in el
İstf'db'ı, 630/1233 tarihinde vefat eden İbnü'l-Eslr el-Cezerl'nin Üsdü'l
Gdbe'si, salifü'l-ism İbn Hacer-i Askalii.nl'nin el-İsdbe'si, mu'cemii.t-ı 
tarihiyyenin en müfidlerindendir. [s. 12] 571/1176 tarihinde vefat eden İbn 
'Asii.kir'in seksen cilt üzerine mürettep olan Tarilı-i Dımaşk'ında42 , 463/1071 
tarihinde vefat eden Hatib-i Bağdildi'nin Tarih-i Bağddd'ında43 pek çok teracim 
vardır. 

el-Eğdnı'4, İkdü '1-Ferid", Keşkuf', Mustazra/1
, el-Beydn ve 't- Tebyin48

, 

Emiili-i Seyyid Murtaza49 gibi kütüb-i edebde de terikim ve ahbii.r-ı ti\rihiyye 
pek ziyadedir. 

38 Ebu'l-Hayr Şemseddin el-Cezeri, Giiyetü'n-Nihilyefi Tabalaili 'l-Kurrd. (haz.) 
39 Salahuddin İbn Şakir ei-Kütübi, Fevatii'l-Vefeyiit. (haz.) 
40 Salahuddin es-Safedi, el-Viifi bi'l-Vefeyiit. (haz.) 
41 Doğrusu 46311071. (haz.) 
42 İbn 'Asiikir, Tarlhu Medineti Dımaşk (haz.) 
43 Hatib el-Bağdadi, Tarihu Bağdad. (haz.) 
44 Ebu'I-Ferec el-İsfahani (356/967), e/-Eğiini. (haz.) 
45 İbn Abdürabbih el-Kurtubi (328/940), el-Ikdü 'l-Ferid. (haz.) 
46 Muhammed b. Hüseyinei-Amili (1031/1622), el-Keşkül. (haz.) 
47 Ebu'l-Feth Muhammed b. Ahmed el-İbşihi (850/1446), e/-Mustatraf fi Kiil/i Fennin 

Mustazraf(haz.) 
48 Ebu Osman Amr b. Bahr ei-Cahız (256/869), el-Beyiin ve't-Tebyin. (haz.) 
49 Ebu'I-Kilsım Ali b. Hüseyin Şerif el-Murtazfi (436/1044), EmQ!i'l-Murtazii:Gurerii'l-Fevô.id 

ve Dürerü '1-Kalô.id. (haz.) 
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5. Tarih-i Umumi 

Karn-ı salis-i hicrinin nısfına kadar ehl-i İslam indinde tarih kitaplan 
rnegazi ve siyer ve fıitfıh ve tabaki\ttan ibaret idi. Bu tarihten sonra tarih-i 
urnurniye nöbet geldi. Tarih-i umumi yazanların akdemi, İbn Vazılı el-Ya'kübi 
[292/905]'dir. Tarih-i Ya 'kı1bi 50 iki cilttir. Cild-i evvel, akvam-ı kadimeden 
bahistir. Cild-i sanı, zuhür-ı İslam'dan 256/870 sene-i hicriyyesine kadar 
güzeran olan vukü'at-ı İslaıniyyeyi hakidir. [s. 13] Müctehid-i mutlak ve 
müfessir-i şehir, müverrih Ebu Cafer İbn Cerir et-Taberi (vefatı 3 10/922)'nin 
onüç cilt Tarih-i kebiri51

, Mes'udi (vefatı 346/956)'nin Ahbdru 'z-Zamiin'ı ile 
Murı1cü 'z-Zeheb'i, Hamza el-İsfahani'nin 350/961 sene-i hicriyyesinde tahrir 
ettiği Tarih'i52

, İbn-i Cevzi (vefatı 597/1201)'nin el-Muntazam'ı, İbnü'I-Esir'in 
(vefatı 630/1233) oniki cilt Tarihu 'l-Kiimil'i 53 

, Sı bt İbn-i Cevzi (vefatı 
654/1256)'nin Mir'iitü'z-Zamiin'ı, Harna rnüluk-i Eyyübiyye'sinden Ebu'I
Fida'nın (vefatı 732/1331) el-Muhtasar'ı54, İbnü'I-Verdi'nin (vefatı 749/1348) 
Tarih'i 55

, rnüverrih-i zü-fünün İbn Haldun'un (vefatı 808/1406) Tarih'i 56 

meşhur tarih-i urnurnilerdendir. 

Tarih-i İbn Haldun, mukaddirnesindeki efkar-ı hakimane ve usul-i intikad 
ile mürntazdır. Ümern-i kadirnenin hiçbiri bu yolda bir tarih yazrnarnıştır. 
Mağrib ve Endülüs ahvftline dair en rnufassal ve en rnevsuk bir eserdir. 
1041/1631 tarihinde vefat eden Ahmed ei-Makkari el-Mağribi, Tarih-i İbn 
Haldun'u şerh etıniştir. 57 [s. 14] 

6. Tarih-i Medayin 

Müverrihin-i İslarniyyeden bazıları kitaplarını esrna-i medine ile telif 
etınişlerdi. Marru'z-zikr Tarih-i Dımaşk ile Tarih-i Bağdad, Tirmizi'nin (vefatı 

50 İbn Viizıh ei-Ya'kQbi, Tarilıu'l-Ya'kübi. (haz.) 
51 İbn Cerir et-Taberl, Tarih u 't-Taberi (Tar1hu 'l-Ümem ve '1-Mülılk). (haz.) 
52 Ebu Abdullah Hamza b. Hasan ei-İsfahiini' (360/970), Tarilıu Sini Mü/Uki'l-Arz ve'l-Enbiya. 

(haz.) 
53 Ebu'I-Hasan İzzeddin Ali b. Muhammed İbnü'l-Esir, el-Kfimilfi't-Tarilı. (haz.) 
54 Ebu'l-Fida İmiidüddin İsmail b. Ali, el-Muhtasar fi Alıbari'l-Beşer (Tarilıu Ebi'l-Fidfi). (haz.) 
55 Ebu Hafs Zeynüddin Ömer b. Muzaffer İbnü'l-Verdi, Tarihu İbnü'I-Verd'i (Tetimmetü'I-

Mulıtasar Ji Alıbari '1-Beşer). (haz.) 
56 Ebu Zeyd Veliyyüddin Abdurrahman b. Muhammed İbn Haldun, Tarlhu İbn Haldun 

(Kitfibu '/- 'İber). (haz.) 
57 Kiltip Çelebi'de böyle bir bilgi bulunmakla birlikte (Keşfii 'z-Zunün, II, 1124) Makkarl'ye ait 

böyle bir eser günümüze ulaşmamıştır. (haz.) 
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255/869) Tarih-i Buhara'sı 58 
, İbn Mende'nin (vefatı 301/913) Tarih-i 

İsfahdn'ı 59
, Hakim Ebu Abdullah en-Nlsabfırl'nin (vefatı 405/1014) Tarih-i 

Nfsdbar'u 60
, Kadı 'İyaz el-Yahsubl'nin (vefatı 544/1149) Sebte Tarihi 61

, 

Muhammed b. Arslan el-Harezml'nin (vefatı 568/1172) Harezm Tarihi 62
, 

Lisanüddln Muhammed el-Kurtubl'nin (vefatı 776/1374) Gırnata Tarihi 63
, 

Kutbüddln Muhammed el-Mekkl'nin (vefatı 988/1580) Mekke Tarihi 64
, İbn 

Şeybe en-Nem1r1 (vefatı 262/876) 65 ile Zeyneddin el-Merağl'nin (vefatı 
816/1413) 66 Medine tarihleri, Ebu'I-Hasan el-Hazrec!'nin (vefatı 812/1409) 
Tarih-i Yemen'i67

, İbn 'Adlm el-Halebl'nin (vefatı 660/1262) Ha/ep Tarihi68
, 

Takıyyüddin el-Makr1z1 (vefatı 846/1442)69 ile Eb1 Abdullah el-Kuda'1 (vefatı 
454/1062)70 ve Celaleddin Suyfıtl'nin (vefatı 911/1505)71 Mısır tarihleri, EbU 
Hayyan Endelüs1 (vefatı 745/1344)72 ile Ebu'l-Vel1d b. el-Farazl'nin (vefatı 
403/1013) 73 Endülüs tarihleri, İbn Beşküval'in (vefatı 578/1182) İbnü'l
Faraz1'ye yazmış olduğu zeyli74

, İbnü'l-Abar el- Kuda'l'nin (vefatı 658/1260) 
Teknıile'si 75

, [s. 15) salifü'l-ism Ahmed el-Makkar1 el-Mağrib!'nin Nejlıu 't
Tib'i tarih-i bili\dın en meşhurlarındandır. 

58 Bu kitabın kaydını tesbit edemedi k. (haz.) 
59 Ebu Zekeriya Yahya b. Abdiilah İbn Mende el-İsfabani (44511053), Tarihu İsfahiin, bk: 

Keşfü 'z-ZunUn, I, 282. (haz.) 
6° Keşfii'z-Zuniin, J, 308. (haz.) 
61 Keşfii "z-Zunün, J, 295. (haz.) 
62 Bu kitabın kaydını tesbit edernedik. (haz.) 
63 Lisfuıüddin Muhammed b. Abdiilah İbnü'l-Hatib, e/-İhiitafl Alıbari (Tarihi) Gırniita. (haz.) 
64 Kutbüddin Muhammed b. Ahmed ei-Mekki en-Nehrevfili (ö. 99011582), el-İ'liim bi-A 'Ilimi 

Beytillah i '1-Hariim. (haz.) 
65 Doğrusu Ebu Zeyd Umer İbn Şebbe en-N emir!, Tarih u '1-Medlneti '1-Münevvere. (haz.) 
66 Bu kitabın kaydını tesbit edemedik. (haz.) 
67 Ebu'I-Hasan Muvakkuddin Ali b. Hasen el-Hazrecl, el-'UkUdü'l-Lü'lüiyye fl Tarihi'd

Devleti 'r-Resü/iyye. (haz.) 
68 Ebu'I-Kdsım Kemftluddin Umer b. Ahmed İbnü'I-'Adlm, Buğyetü't-Taleb fl Tar'ilıi Haleb. 

(haz.) 
69 el-Meva 'iz ve 'l-İ'tibQr fl Zikri '1-Hıtat ve '/-Asar (el-lfltat). (haz.) 
70 Ebu Abdiilah Muhammed b. Selame ei-Kuda'i, ei-Mulıtiirfi Zila"i'l-Hrtat ve'/-Asiir. (haz.) 
71 Hüsnü'l-Mu/ıadarafi Tarihi Mısr ve'I-KQhira. (haz.) 
72 Ebu Mervan Hayyan b. Halefİbn Hayyan (469/1076), el-Muktebes min Enbiıi Elıli'I-Endelüs. 

(haz.) 
73 Ebu'I-Velid Abdullah b. Muhammer İbnü'l-Farazi, Tar'ilıu 'Ulemlii'/-Endeliis. (haz.) 
74 Halefb. Abdülmelik İbn Beşküval, Kitiibu 's-Sıla. (haz.) 
75 Ebu Abdiilah Muhammed b. Abdullah İbnü'l-Ebbar ei-Kuda'i, et-Tekmi/e li-Kitiibi's-Sıla. 

(haz.) 
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7. Tarih-i Hulefa ve Müliik-i İslaıniyye 

Tarih-i hulera yazaniann akdemi, es-Siyfise ve'l-İmfime sahibi müverrih 
ve edib-i şehir İbn Kuteybe ed-Dlneveri (276/889)76 ile Ebu Cafer Muhammed 
en-Nahvl (245/859)'dir 77

. Dülabi Ebu Bişr el-Ensi\ri'nin (3 1 1/923) Alıbar-ı 
Hulefi\'sı78 , salifü'l-ism Hi\fız Zehebi'nin hulera-i ri\şidln tarihi79 ve oniki cilt 
düvel-i İslamiyye tarihi 80

, Ebu Abdullah ei-Kuda'i 81 ile Celi\leddin es
Suyüt1'nin82 Tarilı-i Hulejfi'lan, Hüseyin ed-Diyarbekri'nin (966/1559) Tarih-i 
Hamis'i, Ebu Şame ed-Dımaşkl'nin (665/1267) er-Ravzateyn'i83

, İbn Said el
Halebi'nin (699/1300) Müluk-i Emsfir'ı84 , Ebu'l-Fadl el-Ba'ilni'nin (87111466) 
Karfiinü 's-Süluk'ü 85 

, Ebu Bekir Muzaffer billah'ın (454/1062) Tarih-i 
Muzaffer'i 86

, İbn Dihye Ömer el-Endelüsi'nin (633/1235) Tarilı-i Al-i Abbfis'ı87, 
Abdurrahman-ı Bistami'nin (84311439) Nazmu's-Sütak'ü88

, [s. 16) tarih-i hulera 
ve mülük-i İslamiyye'nin en meşhurlarındandır. 

s. Evail 

Evail-i vukü'at ve havadise dair en evvel telif olunan kitab, Ebi Hilal ei
'Askerl'nin (395/1005) Kitfibü '/- Evfii/'idir89

• Evfiil-i İbn Hacer90 ile Evfii/-i 

76 Kitfibü'l-İmdme ve's-Siydse. (haz.) 
77 Burada bahsedilen müellif, Ebu Cafer Muhammed İbn Habib (245/859) olmalıdır. İbn 

Habib'in Tarilıu '1-Hulefa adında bir kitabı olduğu kaydedilmektedir. (haz.) 
78 Ebu Bişr Muhammed b. Ahmed ed-DQ!iibl ei-Ensiiri'nin bu i sirnde bir eserini tesbit edemedik. 

Yukarıdaki kitap ismi, aynı rnüellifin şu kitabının farklı bir adı olabilir: ez-Zürriyyetü't-TGhire 
ve'l-Mutahhara. (haz.) 

79 Tar'ilıu 'l-İsliim'ın ilk kısımlarında. (haz.) 
80 Diivelü'l-İs/dnı. (haz.) 
81 Ebu Abdiilah Muhammed b. Seliime cl-Kudft'l, el-İnba 'ani'I-Enbiyii ve Tarlhu'l-Hulefii. 

(haz.) 
82 Tarihu '1-Hulefô. (haz.) 
83 Er-Ravzateyn ji Alıbiiri 'd-Devleteyn. (haz.) 
84 Bu kitabın kaydını tesbit edemedik. (haz.) 
85 Şemseddin Muhammed b. Ahmed el-Bft'finl, Tulıfetü 'z-Zurefii ji Teviirllıi '1-MüiUk ve '1-Hulefii, 

yazma, Süleymaniye Kütüphanesi. (haz.) 
86 Sıbt İbnü'I-Cevzi, Şemseddin Ebu'I-Muzaffer Yusuf b. Kızoğlu (654/1256), Mir'atü'z

Zamimji Tarihi'l-A 'yiin. (haz.) 
87 Ebu'I-Hattab Umer b. Hasan İbn Dihye el-Kclbl, en-Nibriis ji Tarihi Hulefiii ibn-i'l-Abbas 

(Beni'l-Abbas) (haz.) 
88 Abdurrahman b. Ali el-Bistftm'i, Nazmu 's-SüiUk ji Teviirllıi '1-Hulefii ve 'l-MüiUk, yazma, 

Süleymaniye Kütüphanesi. (haz.) 

"' Ebu Hii1U Hasan b. Abdullah el-' Askeri (400/1009), el- Eva il. (haz.) 
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Suyfıt191 ve Dükakinzade'nin (1013/1604) Ezhdru'l-Cemdil'i 92 ve Alaadin Ali 
Dede'nin (998/1590) tarihinde yazdığı Muhddaratü'l-Evdil'i 93 en ziyade 
mütedavel olan kütüb-i evaildendir. 

9. Eyyam-ı Arab 

Eyyam-ı Arab94 hakkında Ebu 'Ubeyde Ma'mer b. el-Müsenna el-Basri 
(210/825) 95 ile sahibü'l-Eğdnf Ebu'l-Ferec Ali b. Hüseyin el-İsfahiinl'nin 
(350/961) kitapları, ve asar-ı kadime-i Arab hakkında Şihi\büddin Ahmed en
Nüveyrl'nin (732/1332) telif ettiği Nihdyetü '1-Ereb'i bu nevi kitapların en 
güzellerindendir. 

10. Ensab 

Ensabda ibtida kitap telif eden, imamü'n-nessabin Hişam b. Muhammed 
b. Saib [s. 17] el-Kelbl (204/819)'dir. el-Cemhere'si96 meşhurdur. Ahmed b. 
Yahya ei-Belazürl'nin (279/892) Ensdbu'l-Eşrdfı, Ebu Cafer Muhammed en
Nahvl'nin Ensdbu 'ş-Şu 'ard'sı97, İbn 'Ukbe'nin98 (828/1425) Ensdb-ı Ebi Tdlib'i, 
Zübeyr b. Bekki\r ei-Kuraşl (256/870) 99 ile İbn Kudi\me'nin (620/1223) 100 

Ensdb-ı Kureyş'i, Alıdülkerim es-Sem'anl'nin (562/1167) sekiz cilt Kitdbü'l-

90 İbn Hacer bu eserin rnüstensihidir. Müellifı ise Ebu'I-Hüseyin Ahmed b. Aybeg ed-Dimyftti, 
İltikiitü '1-MeknUn min Eviiili Eb/'n-NUn, yazma, Süleymaniye Kütüphanesi. (haz.) 

91 el-V esiiii fi Müsô.nıereti '[- Eviıil (el- V esat/ i/ii Ma 'rife/i'/- E vii il). (haz.) 
92 Celaleddin SuyOti, Ezhiirn '1-Cemail.fi Vasfl 'i- Eviiil, çev. Dukakinzade Osman Efendi, Türkçe 

yazma, İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi. (haz.) 
93 Bosnevi Ali Dede (I 007/1598), Muhiidaratü '1-Eviiil ve Müsô.meretü '1-Evil/ıir. (haz.) 
94 Eyyam-ı Arab, kabail-i Arab arasında zuhur eden vekayi'-i aziıneye denir: Yevmü'l-ficar, 

yevmü'l-furat, yevmü bu'as, yevrnü'r-rabl', yevmü'l-bakl' gibi. (Müellifnotu) 
95 Eyyômü '1-Arab Kab/e '!-İslam. (haz.) 

Cemheretü 'n-Neseb. (haz.) 
97 Bu yazarı tesbit edemedik. Ebu Cafer Muhammed İbn Habib (245/859)'in Kitdbü men Nüsibe 

i/d Ümmihl mine 'ş-Şu 'ard adlı eserinden söz edilmek istenmiş olabilir. (haz.) 
98 Ahmed b. Ali b. Ukbe, 'Umdetü'ı-Tôlib fl Nesebi Ali b. Ebi Talib, yazma, istanbul 

Üniversitesi Merkez Kütüphanesi. (haz.) 
99 Cemheretü Nesebi Kureyş ve Alıbôrulıd. (haz.) 
100 et-Tebyln fl Ensiıbi '1-Kureşiyyln. (haz.) 
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Ensiib'ı 101 
, Muhibbüddin en-Neccar el-Bağdadi'nin (643/1245) Ensdbu 'l

Muhaddisin'i102, kütüb-i ensabın en meşhurlarındandır. 

11. Menakıb 

Kütüb-i menakıb hepsinden ziyadedir. En ziyade hulefi\-i raşidin, sahilbe
i güzin, alıyar-ı tabi'in, eimme-i müctehidin bil-husus eimme-i erba'a, nlema-i 
dm, 'arif'm, al-i Ali, beni Abbas hakkında yazılmıştır. 

12. Derecat-ı Müverrihin-i İslamiyye 

Müverrih1u-i İslamiyye yalnız tarih ile mütevağğil olmayıp ilm-i hadis ve 
fıkıh ve lugat ve nahiv ve edeb gibi fünün-ı 'aliyede teferrüd ve terneyyüz 
etmişler idi. [s. 18] 

Umumiyyet itibariyle muhaddisinin tarihleri daha mevsuktur. Üdebilnın 
yazdıkları tarih, muhaddis1u ve fukahilnın yazmış oldukları tarih kadar mevsuk 
değildir. Meşahir-i müverrehinden İbn Cerir et-Taberi, muhaddis ve müctehid-i 
mutlaktır. Tarih-i Ice biri, kütüb-i ehildis gibi esiini d ile yazılmıştır. 103 Mes'udi 
edibdir. Tirmizi, Buhar!, İbn Ebi Hayseme (279/892), İbn Cevzi, 'Alemüddin 
Ebu Muhammed el-Birzi\11 (739/1338), İbnü'l-Esir, İbn Hacer, Hilfız Zehebi, 
Suyuti e'ilzım-ı muhaddisindendir. İbn Kesir (774/1372) hem muhaddis ve hem 
de müfessirdir. el-Biddye ve 'n-Nihiiye'si gayet mevsüktur. İbn Haldun hakim-i 
zlı-fünundur. İbn Kuteybe edibdir. 855/1451 tarihinde vefat eden 'Ayni, hem 
muhaddis ve hem fakihtir. Ebu'l-Fida mütefennin ve edlbdir. İbn Verdi, İbn 
'Adim el-Halebl fukahadandır. Makkart edibdir. 

13. Tarih-i Sinin ve Tarih-i Ümem 

Müellefi\t-ı tarihiyyenin bir kısmı sinin, bir kısmı da devlet ve ümmet 
itibariyle yazılmış idi. [s. 19] Ez-cümle Tarih-i M es 'ud'i, Tarih-i Fahri104, Tarih-

101 el- Ensiib. (haz.) 
102 Ebu Abdiilah Muhammed b. Mahmud İbnü'n-Neccfir el-Bağdfidl, el-Müstefiıd min Zeyli 

Tarihi Bağdad. (haz.) 
103 Ancak bunlarda esiinid-i kaviyyc olduğu gibi bir kısmı da esfinld-i vfihiyedir ki kurlin-ı 

kadimeye ta'alluk eden ahbfir ve rivfiyfitın ckserlsi işbu esiintd-i vfihiyeye rna't:Uftur. (Müellif 
notu) 

104 Ebu Cafer Muhammed b. Ali İbnü't-Tıktaka (70911309), el-Falırifi Adiibi's-Sultliniyye ve'd
Diiveli '1-İsliimiyye. (haz.) 
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İZMiRLi İSMAİL HAKKININ İSLAM TARİHYAZICIL!GI... 125 

i İbn Haldun devlet itibariyle, Tarih-i İbn-i Cerir, Tarih-i İbn-i Esir, Tarih-i İbn-i 
Keslr, Tarih-i Ebl'l-Fida, Sarimüddin el-Mısrl'nin (790/1388) tarihi 105

, İbn 
Sa'ld'in (67311274) tarihi ıo6 , İbn Ebi Tayy'ın (630/1233) tarihi 107

, Zehebi 
tarihi 108

, Nüreddin Hasan el-Halebl'nin (779/1377) ed-Dürretü'l-Esliik fi 
Devleti '1-Etriik narnındaki tarihi, Makrizi Tarihi109 sinin itibariyle yazılmış idi. 

Müellefiit-ı tarihiyye içinde yirmi, kırk, elli, seksen cil! üzere müretteb 
olanlar nadir değildir. Ez-cümle Hi\fız Muhibbüddin et-Bağdi\di'nin Tarih-i 
Bağdad Zeyli, NüveyrJ'nin Nihiiyetü'l-Ereb'i otuz cilttir. İbn SaTnin tarihi 
(67411275) otuz ciltten ziyadedir. Ahbiiru 'z-Zamiin, Zehebi'nin Siyerü 'n
Nübelii'sı, Tarih-i Yemeni ııo , İbn Fazlullah ed-Diınaşkl'nin (749/1348) 
Mesiilikü'l-Ebsiir'ı 111 yirmişer cilttir. Belazür1, Ensiibü'l-Eşriij'ı yirmi cil! 
kitapta yazdığı halde ilcmal edememiştir. İbn 'Adiın el-Halebi'nin Tarih-i 
Haleb'i, Hatib-i Bağdildi'nin Tarih-i Bağdiid'ı, Mir'iitü 'z-Zamiin kırkar cilttir. 
Ebu Hayyan'ın Tarih-i Endelüs'ü 112 altmış, Tarih-i Harezm 113 ve Tarih-i 
Dımaşk seksener cilttir. 

Bin tarihine kadar !isan-ı Arab üzere yazan müverrihin-i İslamiyyenin 
meşahiri bunlardan ibaret idi. Bin tarihinden soma en meşhur müverrihin her
vech-i atı beyan olunur: Ebu'I-Abbas ed-Dımaşkl (1019/1610), Şihiibüddin el
Hafiic1 (1069/1659), Ahmed b. Selame el-Kalyübl (1069/1659), İbnü'l-'İmad el
Hanbeli (1089/1678), Muhammed el-Muhibbi (ll 1 111699), Muhammed el
Muri\di (1206/1 791), Abdullah eş-Şarki\vl (1227/1812), Abdurrahman el
Cebertl (123711822), Osman el-Basri (1250/1834). 

Asr-ı ahirde 1290/1873'te vefat eden Rifii'a et-Tahtavi'nin114
, [s. 20 ve 

21] 115 1304/1886'da vefat eden Ahmed b. Zeynl Dalılan'ın 116
, yine sene-i 

105 Sarimüddin İbrahim b. Muhammed İbn Dokmak (809/1407), el-Cevheru's-Seminfi Siyeri'l
Hule]a ve '1-Mii/Uk ve 's-Selfitfn. (haz.) 

106 Bu kitabın kaydını tesbit edemedik. (haz.) 
107 Yahya b. Hiimid İbn Ebi Tayy, Me'iidinü'z-Zelıeb fi Tari/ıi'l-Mülı1k ve'l-Hulefii ve Zevi'r-

Rüteb. (haz.) 
108 Tarihu'l-İslam. (haz.) 
109 es-Süli'ıkfi Ma'rifeti Düveli'l-MiilCtk. (haz.) 
110 Bu eseri tesbit edemedik. (haz.) 
111 Mesô.likü 'l-Ebsiir flM emiili ki '1-Emsar. (haz.) 
112 El-Muktebes fi Ahbiiri Beledi '1-Endeliis. Bu eser de tek cilttir. (haz.) 
113 Bu eseri tesbit edemedik. (haz.) 
114 Envlirn 't-Tevjiki '1-Ceti/ ji Alıbiiri Mısr ve Tevsik-ı Beni fsmiill. (haz.) 
115 3773 no'lu nüshanın 21. sayfasında, 20. sayfanın bir kısmı tekrar yazılmıştır. (haz.) 
116 el-FütU/ıiitü '1-İsliimiyye ha 'de Mudıyyi '1-FütU/ıiiti 'n-Nebeviyye. (haz.) 
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mezbilrede vefat eden Alıdülhay el-Leknevi'nin 117
, 1307/1889'de vefat eden 

Sıdd1k Han el-Hüseyn1'nin ll8, 131 l/1893'de vefat eden Ali Mübarek'in 119 

eserleriyle Ahmed en-Nasıri'nin Mağrib-i Aksa tarihinden bilhis dört cilt el
İstıksfı'sı 120

, Azimzade Refik Bey'in Eşher-i Meşfıhir-i İslfım'ı 121 asar-ı 
nefisedendir. 

14. Lisan-ı Farisi ve Türki Üzere Yazılan Kütüb-i Tarih 

Lisan-ı FariSı ve Türki üzere yazılan kütüb-i tarih de pek çoktur. 
Nasırudd"in Beyzav1'nin (684/1285) Nizdmü 't-Tarih'i 122

, Fazlullah'ın (698/1299) 
Tarih-i Mu 'cem 'i 123

, Abdullah Vassaf b. Fazi eş-Şiraz1'nin 71 1/131 1 tarihinde 
telif ettiği Tarih-i Vassdfı 124 , Reş!düddin Faz1ullah'ın (718/13 18) Cami 'u 't
Tevdrih'i, Mu'!nüddin e1-Yezd!'nin 757/1356 tarihinde yazmış olduğu Tarih-i 
Al-i Muzaffer'i 125

, Nureddin Lütfullah el-Herev! (834/1430)126 ile Cernaleddin 
el-Kil.şan!'nin (836/1432) 127 Zübdetü 't- Tarih'1eri, Şerefeddin e1-Yezd!'nin 
(850/1446) 128 Zafemdme'si, Kema1eddin es-Semerkand!'nin (887/1482) 
Matla 'u 's-Sa 'deyn'i, Fazlullah Şihiib er-Rfım!'nin 861/1457 tarihinde yazdığı [s. 
22] Behcetü't-Tevdrih'i, Muhammed Hümamüddin M!rHond'un (903/1497) 
Ravzatü 's-Safd'sı, Muslihuddin e1-Lar!'nin (979/1571) Mir'dtü'l-Edvdr'ı, 

Gıyaseddin b. Hümamiddin'in 927/1521 tarihinde telifettiğiHabibü's-Siyer'i129, 

117 Leknevf'nin tarih ilc ilgili şu eserini tesbit edebildik: el-Fevdidü'l-Behtyye ji Terdcimi'l
Hanefiyye. (haz.) 

ı lB Ebu't-Tayyib Muhammed Sırldık Hasan Han (1307/1890), Et-TJcü'I-Mükel/el min CevJhiri 
MeGsiri 't- Tırdzi '!-Ahir ve '!-Evvel. (haz.) 

ıı 9 Ali Paşa el-Mübarek (I 3 I 1/1893), ei-Hıtatü 't-Tevfikıyyetü '1-Cedide li-Mtsr ei-KJ/ıire. (haz.) 
120 Ahmed en-Nfisıri bu kitabı tahkilc etmiştir. Müeiiifı ve kitabın tam adı şöyledir: Ebu'I-Abbas 

Şihabüddin Ahmed b. Halil Şe! avi (13 I 5/1 897), KitJbü '1-İsttlcsJ /i-Ahbari Düveli 'l-Mağribi '1-
AksJ. (haz.) 

121 Eşheru Meşdhlri'l-İsldmfi'l-Harb ve's-Siydse. (haz.) 
122 Nizdnıü't-Teviir'ih. (haz.) 
123 Fazlullah b. Abdili ah, el-Mu 'cemfi Asiiri MülUkii '1- 'Acem (haz.) 
124 Şihabeddin Abdiilah b. Fazlullah Şirazi Vass1if, Tahr'ir-i Tarih-i Vassaf (haz.) 
125 Tarih-i Al-i Muzaffer MevGhib-i İ!Giı'i (MevGhib-i İldh'i Tarih-i Muzaffer[), yazma, 

Süleymaniye Kütüphanesi. (haz.) 
126 Haf1z Ebu LütfuHalı b. Abdiilah el-Hercvi, Ziibdetii't-Tevdr'ih, yazma, Süleymaniye 

Kütüphanesi. 
127 Zübdetü 't-Teviirfh. (haz.) 
128 858/1454. (haz.) 
129 Gıyfiseddin Muhammed b. Hümdmiddin Hfindmir (942/1535), Habibü 's-Siyer fi AhbGri 

Efradi '1-Beşer. (haz.) 
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idrls-i Bitlisl'nin (930/1524) Heşt Bihişt'i 130
, Emir Yahya e1-Kazvlnl'nin 

(960/1553) Lübbü 't- Tewirilı'i, Cemal el-Hüseynl'nin (1000/1592) Ravzatü '1-
Alıbdb'ı, Şeref Han Bitlisl'nin 1005/1596 sene-i hicriyyesine kadar yazdığı 
Tarilı-i Mir Şerefi, Devlet-i Bayındıriyye 131 hakkında yazılan 'Alem-drd 
Tarilıi 132 , Ateşgede-i Azer Tarihi 133

, lisfuı-ı FariSı üzere yazılan tarihierin en 
meşhurlarındandır. 

Asr-ı ahlrde yazılan Tarilı-i Ndsıd34, Tarih-i İrwP', Ndsihu 't-Tevdrih 136
, 

İrfuıiyfuı indinde makbul ve gayet meşhurdur. 

Lisan-ı Arabl ve Farisi üzere yazılan kitaplardan bir kısmı Türkçe'ye 
tercüme edilmiştir: [s. 23] Taberl 137

, Ravzatü 's-Safd 138
, Ravzatü '1-Alıbdb 139

, 

Vefeydtü 'l-A ydn140
, Şakaik-ı Nu 'mdniyye141

, Sahdifıi 'l-Ahbdr142 bunlardandır. 

* * * 

13° K8.tip Çelebi'nin beyanına göre Heşt Bilıişt tarihi, en evvel yazılan tarih-i Osmiinl'dir. Ondan 
evvel yazılan Osmanlı tarihlerinde akvill-i vahiye çoktur; şfiyiin-t itimat değildir. Onlara tarih-i 
Osm§.n'i demekten ise tarih-i Osmiini dememek daha hayırlıdır. (Müellifnotu) 

131 Akkoyunlu Devleti. Bk: Faruk Sümer, "Bayındır", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 
(haz.) 

132 Ebu'1-Hayr Emlnüddin Faz1ullah b. Ruzbihan el-İsfahilnl ei-Huncl (927/1521), Tarih-i 
Alemiirii-yı Emini. (haz.) 

133 Azer Lutf Ali Beg b. Ata Han, Ateşgede, yazma, Süleymaniye Kütüphanesi. (haz.) 
134 Muhammed Hasan Han, Tarilı~i Muntazam~ı Niısır'i. (haz.) 
135 İzmirli 'nin bu eseri telif ettiği döneme yakın zamanda yayınlanan bir eser: Abbas İkbal, Tarlh~i 

M1ıjassal-ı !ran. (haz.) 
136 Bu kitabın kaydını tesbit edemedik. (haz.) (haz.) 
137 Mütediivel olan Türkçe Taberi, meşiihlr~i müverrihtnden İbn Cerlr et~ Tabert'nin tamamen 

Tarih-i kebiri tercümesi olmadığı gibi kurUn-ı kadimeye ait aksilmının ekserlsi de huriiffittır. 
(Müellifnotu) 

ıJs Muhammed Mirhond, Terceme-i Ravzatü 's-Safii, çev: Kerniill Mehrned Çelebi, İstanbul 
1258/1842. (haz.) 

139 Cemiileddin Atiiullah Hüseyni, Ravzatii'/-Ahbiib, çev: Magnisavi Benlizade, İstanbul 
1267/1851. (haz.) 

140 İbn Hallikiin, Terceme-i Vefeyiıtü'l-A Jıiın ve Enbiiii Ebniıi'z-Zaman, çev: Mehrned Rodosizade, 
İstanbu11280/1863. (haz.) 

ı 4 ı Taşköprüzade Ahmed Efendi, Terceme-i Şakiıik-ı Nu 'miıniyye (Hadiıiku 'ş- Şakiıik), çev: 
Mehmed Mecdl, İstanbul1269/1853. (haz.) 

142 Müneccimbaşı Ahmed b. Lütfullah, Salıiiifü'I-Ahbiır fi Tercemeti Ciımi'u'd-Diivel, çev: 
Ahmed Nedim, İstanbul1285/1868. (haz.) 
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Lisan-ı Türki üzere yazılan tarihierin meşhurlan bunlardır: Ali Ş1r 

Nevili'nin (906/1500) Tarih-i Enbiya'sı, Ebu'I-Fazi Muhammed b. İdris el
Bitlisi'nin (987/1579) Haridetü'l-Asar'ı 143 

, Mir Muhammed tarafından 
982/1574 tarihinde telif olunan Cami 'u 't- Tarih, 'Ali'nin (1008/1599) Künhü '1-
Ahbtir'ı, Nişancızade'nin (1 031/1622) Mir 'atü '1-Ktiintit'ı, Karaçelebizade'nin 
(1069/1659) Ravzatü'l-Ebrar'ı, Şehrizade'nin (1169/1 756) Zübdetü 't-Tarih'i, 
Nazmizade'nin Gülşen-i Hulefa'sı, Rıza'nın el-Bey'u '1-Yesar'ı, Mercani'nin 
Müsteftidü '1- Ahbtir'ı. 

ıs. Tarih-i Osman! 

Müverrihin-i Osmaniyye, tarih-i Osmani'yi muhtelif tarzda yazmışlardır. 
[s. 24] Bir kısmı vekayi'-i umfuniyye-i Osmaniyyeyi nazar-ı itibara almış, diğer 
kısmı vekayi' -i husüsiyeyi veya bir vak' a-i meşhüreyi veya birkaç seneye 
mahsus olan hadisat-ı mühimmeyi zabt ve tahr1r etmişlerdir. 

Taraf-ı devletten zabt-ı vekayi'e memur olan vak'anüvisanın144 mufassal 
tarihleri ile bunların mülahhası olan Hemdemi145

, Gülşen-i Me 'arif, Hayrullah 
ve Haber-i Sahih tarihleri, vekayi'-i umfımiyye-i Osmaniyyeden bahis en güzel 
tarihlerdendir. 

Selimnameler, Süleymannameler vekayi'-i husüsiyyeye, Mohaçname, 
Rodos Fethi, Sigetvar Fetihnamesi bir vak'a-i meşhUreye ve birkaç seneye 
mahsus olan vekayi'-i mühimmeye dair yazılan asardandır. 

Kütüb-i teracime dair hayli kitaplar vardır: Şakaik-ı Nu 'maniyye'nin 
zeylleri, Hadikatü '1-Vüzera, Devhatü '1-Meşayıh, Tezkiretü 'ş-Şu' ara'lar en 
müfid teracim kitaplanndandır. [s. 25] 

* * * 
Asr-ı ah1rde tarih-i Osman! ile beraber tarih-i İslam ve tarih-i umumi de 

çokça yazılmaya başlamıştır. Tarih-i 'Alem, Mir'atü'l- 'İber tarih-i umfımiye, 
Mahmudu 's-Siyer, Mir'atü '1-Haremeyn, Hakiiyıku 'l-Ke/am, Kısas-ı Enbiya 

143 Doğrusu Cerlde-i Asiir ve Harfde-i Ahbiir (A. Özcan, "Ebülfazl Mehmed Efendi", Türkiye 
Diyanet Vakfı İslam Ansik/opedisi). (haz.) 

144 Vak'anüvlsfinın birincisi, 1008/1599 tarihinde irtihfil eden Meşhur Hasan Canzade Hoca 
Sadeddin Efendi merhumdur. En evvel vekılyi'-i Osmdniyyeyi yazan, Osman Gaziridilinden 
Aşık Paşa' dır. Müşfirün ileyh ancak Devlet-i Osmfiniyyenin zuhfirunu ve ahv~U-i ibtidfiiyye-i 
tar1hiyyesini yazabilmiştir. (Müellifnotu) 

145 Solakzade Mehmed Hemdemi (1 069/1658)'nin eseri Solakzade Tarihi adıyla meşhurdur. (haz.) 
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İZMiRLi İSMAİL HAKKININ İSLAM TARİHY AZI CIL! Gl... 129 

tarih-i İslam'a, Netdyicü '!- Vukii 'dt tarih-i Osmaniye, Sicill-i Osman i teracime 
ait kilapiann meşhurlarındandır.146 

D- Müverrihin-i İsliimiyyenin Sıdk ve İlıtimarnı 

Tarihu't-Temeddüni'l-İsliimi sahibi Corci Zeydan der ki: "Kütüb-i 
İslamiyyenin rivayannda sıdk galiptir. Çünki ehl-i İslam, tenakul-i alıbarda 
e sanide alışmışlardır." 

Corci Zeydan'ın bu sözü pek doğrudur. Ehl-i İslam'ca müverrihinin 
sildıku'l-kavl olması, taassub ve garazı terk etmesi, nakl-i havadiste ziyade ve 
noksan etmemesi, riiv11erin ensabını, ahvalini, vefeyatını bilmesi, şerait-i cerh ve 
ta'dile vakıf olması şart-ı a'zamdır. [s. 26] 

Sadr-ı İslam'da zuhfu eden vekayi' o derece vüsülc ile malumdur ki din-i 
mübin-i İslam -el-hak- bu babda terneyyüz etmiştir. Dünyada hangi kavim ve 
millet vardır ki vekayi'-i kadimesini ehl-i İslam kadar muhafaza etmiş olsun? 
Hangi kavim vardır ki rivayal-ı za'ifeyi rivayal-ı salımadan tefrik için esanidi 
nazar-ı itibara alsın? Zu'afii ve kezzabini teşhir etsin? 147 [s. 27] 

146 Pek yeni olan eserler ile, müellifleri malum olduğundan zikirlerinden sarf-ı nazar olunmuştur. 
(Müellifnotu) 

147 Zu'afil ve kezzfibin hakkında en evvel eser yazan, ashfib-ı Ebi Hanife'den Yahya b. Sa'id el
Kattan'dır (198/813). Eimme-i hadisten Yahya b. Ma'!n (233/847) ile Ali b. ei-Med!ni 
(234/848) de müşiirün ileyhe peyrev olmuşlardır. Kezz§.binin rivayetleri katiyycn merdfiddur. 
Meşfihir-i kezzfibin bunlardır: Ahmed b. Alıdillah el-CO.yb§.ri, Muhammed b. 'Ukk§şe el
Kirmiini, Muhammed b. Temim ei-Firyfibl, Meysere b. Abdirabbih, Vehb b. Vehb b. Kesit el
Kadı, Muhammed b. es-Saib el-Kelb1 (146/763), Muhammed b. Sa'!d eş-Şiimi, Ebu Davud 
en-Neha'i, İshak b. Necih el-Malatl, G1yfis b. İbrahim en-Neha'i, Me'mfin b. Ahmed el-Bürdi, 
Muhammed b. Ziyad ei-Yeşküri, İbrahim b. Muhammed b. Ebi Yahya, Mukayii b. Süleyman, 
Ebu Ali ei-Ehviiz1. 

Esfuıid-i viihiye-i meşhfire şunlardır: 

1- Sadakaed-Dakiki 'an Ferkad b. Yakub el-Basri 'an Müne et-Tayyib 'an Ebi Bekir es-
Sıddik. 

2- Amr b. Şemir 'an Cabir el-Cu'fi 'an el-Hfiris el-A'ver 'an Ali b. Ebi Tfilib. 

3- es-Seriy b. İsmail 'an Davud b. Yezid el-Evdi 'an ebihi Yezid 'an Ebi Hureyre. 

4- Muhammed b. Mervan es-Süddi es-Sağir 'an Muhammed b. es-Siiib el-Kelbl 'an Ebi Salih 
Bazan 'an İbn Abbas. 

5- Hafs b. Ömer el-'Aden\ 'an Hakem b. Eban 'an İkrime 'an İbn Abbas. 

6- Hiiris b. Şibl 'an Ümmi'n-Nu'mfin 'an Aişe. 
7- Abdurrahman el-Muhiiribi 'an Nehşel b. Sa'id'an Dahh§.k 'an İbn Abbas. 

8- Şerik 'an Ebu Feziire 'an Ebi Zeyd 'an İbn Mes'Gd. 

İstanbul Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Dergisi Sayı: 12, Yıl: 2005 



130 Yrd. Doç. Dr. Yavuz YILDIRIM 

Hakiiyık-ı İsliimiyye, siyaset-i şer'iyye, siyer-i eellle-i Muhammediyyeye 
bi-hakkın vakıf olmak isteyen, müellefat-ı mu'tebere-i İslamiyyeye ve hatta 
ümmehi\t-ı kütüb-i hadise 148 müracaat etmelidir. [s. 28] Yoksa hakayık-ı 
tarlhiyye, vekayi' ve medeniyyet-i İslamiyye hakkında bir fikr-i salim edinemez. 
E'azım-ı müverrihln-i İslamiyyenin enafis-i asarma ve muhi\kemat-ı 
tarlhiyyelerine blgane kalır; rivayat-ı sahlhayı rivayat-ı vahiyeden fark ve 
temyiz edemez. [s. 29] 

Hulasa-i kelam, a'lam-ı İslamiyyeden nice müverrih gelmiştir ki her biri 
devr-i cel11-i İslam'ın ulüm ve fıinünca ne kadar parlak asırlar geçirdiğini isbat 
eder. 1068/1658'de vefat eden Katip Çelebi merhumun Arabiyyü'l-ibare telif 
ettiği Keşfü'z-Zunun'da bin üçyüzden ziyade kütüb-i tarih ta'dild olunur. Fakat 
Keşfü'z-Zunun'da mesaib-i İslamiyyeye sebep olan zaleıne-i müstebiddenin hln
i istilalarında zayi olanlar ta'dad olunmamıştır. Eğer ehl-i İslam tarafından 
yazılan kütüb-i tarih zamanımıza kadar vasıl olsaydı hiç şüphe yoktur ki on bini 
tecavüz edecekti. Akvam-ı kadlme ve muiisıranrn hiç birinde bu kadar kesret-i 
te'liffit görülmemiştir. [s. 30] 

İsmail Hakkı 

İzmirli149 

9- Davud b. ei-Hucr 'an Fahr 'an ebihi 'an Ebfin b. Ebi 'Ayy:lş 'an Enes b. Miilik. 

10- Abdullah b. Meymiln el-Kaddah 'an Şihab b. Hıriiş 'an İbrahim b. YezJd 'an İkrime 'an 
İbn Abbas. 

Sa'lebi'nin Kısas-ı Enbiyd'sı, V1ikıd1'nin FütUhu 'ş-Şdm'ı, mevsı1k ve muteber değildir. 
İskenderiye, Dimyat, Basra, Bağdat, Kazvin, Ürdün, Cidde, Askalfin, Nusaybin, Antakya, 
Horasan, Buhara, Semerkant, Hfi.rezm gibi bilfidın fezfiiline, Kostantıniyye, San'ii, Taberiyye, 
Antakya gibi biHldın zernınine dair rivayet olunan eh3.dis, bi-tarn3.mih1i mekzfib ve mevzO'dur. 
Hazret-i İbrahim'in, Hazret-i İsmail'in boynuna bıçak vurup bıçağın kesmemesi, Hazret-i 
Eyüb'e cüzzam isabet edip bedeninden kurtlar düşmesi, Uriya [veya Orya] kıssası, Salıra-i 
Beytü'l-Makdis'te kadern-i şerifineseri bulunması, Abdü'l-Kays elçilerinin hin-i vürOdunda 
sab1hu'1-vech bir çocuğun bulunması üzerine Fahr-i iilem efendimizin arkada oturtrnası, 
gariin1k meselesi, Zeyneb kıssasının iliiviitı, Hazret-i Ömer'in oğlu hakkında hadd-i zina icrası, 
Fahr-i iilem efendimizin ğfir-ı Sevr'de bulundukları esnada mağaranın ağzında bir ağaç 
bitmesi, mağara derOnunda bir kapı açılıp orada bir nehir müşahade edilmesi gibi ahbiir 
tamarnİyle ek§zlb ve mevzO'iittandır. (Müellifnotu) 

148 Şiiyiin-ı teessüftür ki zamanımızda hadls-i şerif yalnız teberrük için okunuyor. İlın-i hadisin 
tarih ve ilm-i fıkha, daha doğrusu hakiiyık-ı İsliirniyyeye ettiği hizmet nazar-ı itibara alınmıyor. 
İşte bundan dolayı ekser-i biJiid-ı İsliimiyyede bida' ve evhiim pek ziyade rnünteşirdir. 
(Müellif notu) 

149 Bu makalede esas aldığımız nüshada yazarın ismi bulunmamaktadır. Yazarın isim ve imzası, 
eserin Süleymaniye Kütüphanesi, İzmirli İsmail Hakkı bölümü, 3756 no'lu nüshasının 
sonunda yer almıştır. (haz.) 
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