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TEBLİGLER 

-I-

iSLAM TARİHİNİN KA YNAKLARIYLA İLGİLİ PROBLEMLER 
ve ÇÖZÜMÜNE İLİŞKİN BAZI DÜŞÜNCELER 

Prof. Dr. İrfan A YCAN- Prof. Dr. İbrahim SARIÇAM 
A. Ü. İlahiyat Fakültesi 

Prof. Dr. İrfan A YCAN 

İslam Tarihi kavramı, çok geniş bir bilim alaııım ve zaman dili
mini kapsadığı için bu ilmin metodolojisi, kaynakları ve bu konulardaki 
problemleri konusunda kısa ve öz şeyler söyleyebilmek zor bir iştir. 

İslam Tarihi kaynaklarının tespiti, sımflandınlması, tamtılması ve 
en önemlisi bunlardan elde edilecek tarih! bilginin değeri ve sıhhati ko
nusunda derli toplu ve ciddi çalışmalar yok denecek kadar azdır. İslam 
Tarihi kaynaklarından yararlanarak bilimsel çalışmalar yapabilmek ya 
da tarih yazabilmek, her şeyden önce kaynaklarla ve kaynaklara yakla
şımla ilgili bir takım sorunların tespitine yönelik bir dizi problemin or
taya konmasını gerektirir. Zira, problemlerin çözümü, ilk önce tespit e
dilip ortaya kanmasına bağlıdır. 

Her ilim dalında olduğu gibi, İslam Tarihi alanında çalışan araş
tırmacılar da, bir çok sorunla karşılaşmaktadırlar. En önemli problem
lerden birisi, kaynaklada ilgili alanıdır. Biz bu çalışmada, İslam Tarihi
nin kaynakları ve bu kaynaklara yaklaşımla ilgili bazı temel sorunları, 
maddeler halinde formüle ederek ele alacağız. 

1) İsHim Tarihi Kaynaklarımn Günümüz Bilimsel Eleştiri 
Standartlarına Göre Değerlendirilmesi Problemi: İslam Tarihi kay
nakları modern tarih araştırmalarında uygulanan eleştiriye genel olarak 
dayanıklı değildir. Bunu garip karşılamamak gerekir, çünkü o dönemin 
tarihçilik anlayışıyla yazılmış bütün dünyadaki tarih eserleri için de aynı 
şey söylenebilir. Geçmişimizle ilgili daha doğru bir tarih bilgisine ula
şabilmek için İslam Tarihi kaynaklarının, modern tarih araştırmaları 
metodolojisiyle gözden geçirilip eleştirel metotla incelenmesi, tahldk 
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edilmesi gerekir. Bu maddede ele aldığımız problem de, yeni bir takım 
sorunları çağrıştırmaktadır. Şöyle ki: 

a) Apokrif(uydunna) Tarih Yazıcılığı Problemi: İslam Tarihi 
kaynaklarımn günümüz eleştiri ölçütleriyle yeniden değerlendirilmeli 
ve ihtiva ettikleri malzeme, bu ölçütlerden geçirildikten sonra kullaml
malıdır. Çünkü, Apokrif Tarih Yazıcılığz1 adlı eserimizde de açıkça or~ 
taya koyduğumuz gibi, kaynaklarımızda bir çok uydurma malzeme 
bulunmasımn yamnda, tamamen sahte tarihi bilgilerle yazılmış eseriere 
de rastlanmaktadır. Bizim, adı geçen eserimizde tamttığımız Mısır'ın 
fethiyle ilgili tarih kitabı, bunun en iyi örneklerinden birisidir. 

Aporkif tarih yazıcılığımn tespiti ve kaynaklarımızda yer alan 
apokrif malzemenin ayıklanabilmesi için, kaynaklarımızın eleştiri yön
temleriyle gözden geçirilmeleri gerekir. Böylece tarim mirası bize ulaş
tıran tarihi anlatım daha doğru malzerneye dayanarak yazacağı için or
taya çıkan ürün de aslına daha yakın olacaktır. 

Bilindiği gibi, zaten hiçbir tarihi malzeme, yaşanan tarihin ve 
temsil ettiği geçmişin bizzat kendisi değildir, en doğru malzeme bile, 
sadece geçmişten bir bölümü ya da izi bize ulaştırmaktadır. Eğer kay
nak olarak kendine dayandığımız malzeme apokrif ise, tarih tasavvuru
muzda bize zarardan başka bir şey getirmez; bize sahte tarih tasavvu
rundan başka sunabiieceği bir şey yoktur. Tarihimizle ilgili apokrif 
malzemenin ve müstakil sahte kaynakların bulunduğunun ortaya çıka
nlmış olması, elimize ulaşan her türlü kaynağın, malzemenin ve bilgi
nin sıhhatini yeniden gözden geçirmenin zorunlu olduğunu göstermek
tedir. 

b) En Sahilı Niislıayı Tespit Etme Problemi: İslam Tarihi kay
naklarından matbu olanların büyük bir kısmımn hilla edisyon kritiği ya
pılmamıştır. Yapılanların bir kısmımn ise, yeterliliği tartışılır. Büyük bir 
şans eseri olarak bu kaynakların çoğunun, müellif nüshaları ya da müs
tensihler tarafından asıl nüsha ya da diğer nüshaları esas alınarak kopya 
edilen çeşitli nüshaları dünyanın değişik kütüphanelerinde yer almakta
dır. Ancak, orijinal nüshanın tespiti, istinsah nüshalarımn tespiti ve bun
larda yer alan çeşitli sebeplerden kaynaklanan hatalar, eksiklikler, bütün 
nüshaların tespiti ve bu nüshalarla yapılacak edisyon kritik ile bir dere
ceye kadar giderilebilir. Söz konusu ettiğimiz gibi, matbu kaynakların 

1 İ. Aycan-M. M. Söylemez-N. Yurtseven, ApokrifTarilı Yazıcılığı, Ankara 2003. 
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bir kısmi ya orijinal nüshaya ya da orijinale en yakın nüsha dikkate a
lınmadan neşredilmişlerdir. 

Mesela, Çorum Hasan Paşa Kütüphanesi'nde, İbnu'l-Esrr'in 
Lübab'ımn 633 tarihli yazması, İşbill'nin Tabakat'ının yazması ve Ka
sım b. Sellam'ın 324 tarihli Garfbu'l-Hadfs'i, en eski nüshalar olrnala
nna.rağmen, bu eserler neşredilirken dikkate alınmamışlardır; daha doğ
rusu belki naşirlerce varlığı bile bilinmemektedir. Dolayısıyla, tarim 
kaynaklanrnızla ilgili yapılacak öncelikli işlerden birisi edisyon kritik 
olup, böylece kullanacağımız malzemenin en sahibini elde etme yolun
da önemli bir adım atılmış olur. 

c) Bazı Kaynaklann Kime Ait Olduğunun Belirlenmesi Prob
lemi: Kaynaklanrnızla ilgili karşı karşıya bulunduğumuz sorunlardan 
biri de, elimizdeki bazı eserlerin kime ait olduğu, daha doğrusu şu anda 
belirtilen yazanna ait olup olmadığı sorunudur. Özellikle .günümüze tek 
nüshası geldiği sanılan eserlerde bu sorun daha ciddi olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

Mesela, Mesudf'ye ait olduğu söylenen İsbatu'l-Vasiyye bunun 
örneklerinden birisidir. Mesı1dl'nin diğer eserlerine, ne dil, ne yöntem 
ve ne de içerik açısından benzeyen bu eserin ona ait olduğunu gösteren 
tek veri, bibliyografık eserlerde onun da böyle bir eserinin bulunduğu
nun belirtilmesidir. Benzer şey, İbn Kuteybe'ye atfedilen el-İmame 
ve's-Siyase ile Vakıdl'nin Futı?lıu'ş-Şiim'ı için de geçerlidir. Alıbanı'd
Devleti'l-Abbasiyye ve Hadfkatü'l-Hakiiik gibi bazı eserlerin ise, kime 
ait olduğu bilinmemektedir. Bundan dolayı, modern araştırmalarda 

'müellifi meçhul' kaynaklar olarak zikredilmektedirler. 

2) Müslümanların Tarihe, Tarihi Rivayetlere ve Tarih İlınine 
Bakışı Problemi: Müslümaniann genel dünya anlayışlan, tarih anlayış
ıanna da yansırnıştır. Müslümanlar dünya olaylarını, doğal olarak İslam 
dini çerçevesinde değerlendirmişlerdir. Abdullah Laroui' nin de belirtti
ği gibi, Hz. Peygamber dönemi, Müslümanlar için mutlak hakikatİn te
zahür ettiği bir dönemdir. Dolayısıyla, hakikatin bizzat yaşarnın içinde 
olduğu inancıyla bu dönemdeki olaylan doğru bir şekilde tespit etmek 
ahiili-dini bir zorunluluktur. 

Bu sebeple Müslümanlar, Hz. Peygamber'in yaşarnım, önemli ki
şilerin Müslümanlığı kabul etmesini, gazveleri vb. doğruluğu mutlak bir 
inançtan kaynaklanan tamklann ifadesine göre kaydetmişlerdir. Halbu
ki, onun vefatından sonra, siyasi mücadelelerin ve farklı görüşlerin or-
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taya çıkması, yani mutlak hakikatİn bölünerek ortadan kaybolması, tari
h! olaylara genel bir ilgisizliği getirmiştir. Dolayısıyla, Emevller ve Ab
basller çağı, Hz. Peygamber dönemiyle ilgili tarih! rivayetlere gösterilen 
ilgi yönünden açık bir şekilde farklıdır? 

Öte yandan, din eksenli bakış, Hz. Peygamber sonrası yaşanan 
olaylan ve bunların anlatırnından oluşan tarilli rivayetleri, dini rivayet
ler olarak kabul edilmiş olan hadis ve hukuk rivayetleri kadar önemse
memiştir. Bu sebeple, d1n1 rivayetler için, Kur'an'a ya da sahih olduğu 
kesin olarak bilinen sünnete arz şeklinde bir yöntem geliştirilmiş, 

ravllere yönelik kriterler oluşturulmuştur. Halbuki, tarilli rivayetler ve 
raviler için belirli bir yöntem geliştirilmemiştir. Bu da, tarihin, diğer m
ni ilimler kadar önemsenmemesine yol açmıştır. 

Siyer-Meğaz1 dışında, bir de vergi vb. çeşitli zorunluluklar sebe
biyle fethedilen bölgelerin, hangi şartlarda fethedildiğini, -çünkü bunları 
bilmek toplanacak vergiyle doğrudan ilgiliydi-, bilmek dışında, tarih 
ilmiyle uğraşmak Müslüman illimler açısından bir zevk ve hobi olarak 
görülmüştür, demek fazla abartı sayılmaz. Çünkü ilk asırlarda yapılan 
ilim tasnif sistemleri de bu görüşümüzü doğrular niteliktedir. Müslüman 
alirnler, ilirnleri, ilm-i edyfin ve ilm-i ebdfin olarak ikiye ayırmışlardır. 

Din! ilimler olarak Kur' an, Hadis ve Fıkıh ile bunlara yardımcı 
olan dil, edebiyat ve gramer anlaşılırken, beden ilimleri ile, hp, eczacı
lık vb. kastedilmiştir. Tarih ise, bu iki ana ilim grubundan hiç birine 
girmediğine göre, bir zevk ve hobi işi olarak algılanmıştır.3 Bu sebeple 
asırlarca medreselerde okurulan ilimler arasında tarih yoktur. Aslında, 
İbn Haldun tarafından tarih ilminin felsefesi ve metodolojisi geç dö
nemlerde,4 esaslı bir şekilde ele alınmış olmasına rağmen, o, Batılı ilim 
adarnlarının da çarpıcı bir şekilde belirttiği gibi, 'semasımn tek yıldız'ı 

2 Geniş bilgi için bkz: Abdullah Laroui, Tari/ıselcilik ve Gelenek, (tre. Hasan Bacanlı), 
Ankara 1998. 

3 İbn Sina, 'Hikmet' i, nazari ve arneli olmak üzere ikiye ayırır. Nazarihikmetide kendi 
içinde, riyaziyye, tabiiyye ve ilahiyat olmak üzere üçe ayınr. Riyazl ilimler olarak, 
matematik, mantık, mühendislik, astronomi vb. gibi bizim bugün pozitif bilimler ola
rak algıladığımız bilimlerin bir kısmını koyar. Tabiiyyatın altına ise, kimya, biyoloji, 
fizik ve tıp gibi bugünkü pozitif bilimlerin diğerlerini koyar. ilahiyat ilimleri dediği 
de, metafiziği inceleyen ilim dallandır. Görüldüğü gibi, İbn Sina'nın ilimleri tasnifın
de tarih ilmi diye bir ilim yoktur. Geniş bilgi için bkz: Mesut Okumuş, Kur'an'ın Fel
sefi Okıımışu-İbn Sina Önıeği, (Basılmaınış Çalışma), Çorum, 2003, 147. 

4 Yine de bu tarih, dünya tarihinde tarih ilmi metodolojisi, felsefesi ve metafiziği açısın
dan oldukça erken bir dönemdir. Bu sebeple, İbn Haldun, tarih felsefesinin kurucusu 
sayılır. 



İSLAM TARİHİNDE METODOLOJİ PROBLEMi 881 

ve tarih ilmi açısından 'ümmeti olmayan peygamber' olarak kalmış ve 
geleneği oluşmarnıştır.5 

Müslümanlarda tarih ilminin usillü, çok sonraları, Sehavl, Kati
yeci ve Suyı1t1 gibi muahhar alimler tarafından bir gelenek oluşturacak 
şekiJde yeniden gündeme getirilmiştir. 6 İşte 5u anlayış, tarih! rivayetle
rin önemsenmemesine yol açtığı gibi, tarihin bir ilim olarak ilimler sah
nesinde yerini almasına da engel olmuştur. 

3) isıarn Tarihi Kaynaklarının ve Müelliflerinin 'Y anlılı
ğı/Taraflılığı' Problemi: Bu problem, yazann yaşadığı dönemi, men
sup olduğu fırkayı, grubu, ruleyi, ideolojiyi bilmekle yakından ilgilidir. 
Ancak sadece bu husı1siyetleri bilmekle problem halledilemez. Çünkü 
yanlı davranmak, kökü çok daha derinlerde olan bir husustur, yani doğ
rudan insan olmakla ilgilidir. Öyleyse her tarihçi gibi, her tarih kitabı da 
bir nebze yanlıdır. İnsan olmaktan kaynaklanan bu problem pek çözüle
bilecek cinsten değildir. Ama bu tarim bilginin hepten yanlı ve işe ya
ramaz olduğu anlamına da gelmemelidir. Tarihçiler bu kaçınılmaz yan
lılığı şu meşhur vec!zeyle ifade ederler: 

"İnsan, yaşanan tarih ölçüsünde değil, insan ölçüsünde tarih ya
zar".1 Bu sebeple bu türden bir yanlılıkla tarihçileri suçlamak doğru de
ğildir. Ancak tarihçilerin, bu kaçımlmaz yanlılıktan başka, eleştiriye a
çık yanlılıklan da vardır. 

İslam Tarihi kaynaklan ve yazarlanmn yanlılığı genel problemiy
le ilgili bir dizi problemler yumağı akla gelmektedir. Şöyle ki: 

a) Emevflerle İlgili Daha Sonra Yazılan Kaynaklann Taraflılığı 
Problemi: Günümüze ulaşan kaynaklann bir çoğu Abbasller döneminde 
yazılmıştır. Bu dönemin müellifleri veya onların kaynaklanmn müellif
leri Bıneviler dönemi muhalefeti içinde yetişmişlerdir. Bu sebeple 
Bıneviler ile ilgili verdikleri bilgilerde, bu hanedana düşmanlık nedeniy
le rivayetlerde tahrife gitmiş olabilecekleri gündeme gelmektedir. Dola
yısıyla Bmevllerle ilgili bilgi veren Abbas! döneminde vücut bulan eser
lerin dikkatli kullanımı gerekmektedir. 

5 Geniş bilgi için bkz: Neşet Toku, İbn-i Umrfm-İbn Haldım'da Toplum Bilimsel Dü
şünce, Bilge Adam Yay., Van, 2000. 

6 Tarih usillüyle ilgili ilk çalışmalar olan bu eserlerle ilgili geniş bilgi için bkz: Sabri 
Hizmetli, İslfını Tarifıçifiği Üzerine, Ankara 1991. 

7 Bkz: Leon E. Halkın, Tari/ı Tenkidinin Unsurları, (tre. Bahaeddin Yediyıldız), TTK., 
Ankara 1988. 
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b) Yaşanan Olaylara Yanlı Bakış, Yanlı Tarih Yazımını da 
Gündeme Getirmektedir: İslam Tarihinin ilk oluşum sürecinde Müslü
manların yaşadıklan siyasi görüş aynlıklan, yaşanan tarihin yamnda, 
yazılan tarihe de yansırmştır. Bu durum iki tür problemi beraberinde ge
tirmiştir. 

Birincisi, Şta'nın, daha Hz. Peygamber'in vefatıyla Saklfetü Ben! 
Saide' de yaşanan olayHı.rdan itibaren yaşanan tarihe farklı yaklaşı.rm so
nucu yazılan tarih.8 Bilindiği gibi, Şta, daha ilk dönemden itibaren İs
lam Tarihine Sünılller' den farklı yaklaşarak farklı bir literatür oluştur
muş ve halen de oluşturmaya devam etmektedir. 

İkincisi, Hz. Osman'ın şehit edilmesi, Hz. Ali-Muaviye mücade
lesi ve bu süreçteki siyası farklılaşmaların doğurduğu çeşitli görüşlerin 
ışığında, farklı grupların kendi bakış açılanyla yazılan tarih. Bu ikisine, 
daha sonra ortaya çıkan grup, fırka ve mezhep farklılıklanmn sebep ol
duğu sayısız tarafgirlikler de eklenebilir.9 

Bu iki durum, daha ilk dönemden itibaren, İslam Tarihi kaynakla
nnda yanlılık problemini gündeme getirmiştir. Ne yazık ki, dönemin 
farklı din, kültür ve ülke tarihleriyle, Müslümanların kendi iç meselesi 
olarak yaşanan bu olayların bir karşılaştırmasım yapmak da pek müm
kün gözükmemektedİr. Çünkü, Müslümanların bu iç çatışmalanna, söz 
konusu çağdaş kaynaklar genellikle suskun kalrmşlardır. 

Tarihin yanlı yazılınasi problemi, gelecek nesillerin tarihe yanlı 
bakışımda beraberinde getirmiştir. İdeolojik Tarih Okumaları adlı ese
rimizde açıkça ortaya koyduğumuz gibi, İslam Tarihi kaynaklanmn a
zımsanamayacak olan bir kısrm belli düşünce ekaileri veya mezhepleri
ne mensup kişilerce, bağlı bulunduklan ekolün doğruluğunu savunmak 
için kaleme alınrmştır. Okuyucuyu yönlendirmeyi amaçlayan bu eserle
rin müelliflerinin düşünceleri, ilgileri ve savunduklan görüşlerin bilin
mesi, tarih! malzemeyi nasıl kullandıklanm anlarnarmza büyük katkı 
sağlayacaktır. 

8 Mesela, İmiimiyye mezhebine mensup olan Tabersl, mensubu bulunduğu fırkayı tari
hin erken bir dönemine yerleştirrnek için büyük caba harcarnaktadır. Bkz: Tabersl, el-
İlzticac, Meşhed 1403, I, 132-145. , 

9 Müslüman tarihçilerin, tarih yazımına nasıl ideolojik yaklaşabileceklerini gösteren iyi 
bir örnek olarak bkz: İ. Aycan-M. Söylemez, İdeolojik Tarih Okuma/an, Ankara 
2002. 
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MeseHi, Abdulkahir el-Bağdadi, el-Fark beyne'l-Fırak adındaki 
eserini, 10 Ehl-i Sünnet'in diğer mezheplerden daha sahih olduğunu is
patlamak amacıyla yazdığım, kitabının girişinde açıkça belirtmektedir. 
Dolayısıyla bu ve benzeri eserler bir tarih kaynağı olarak kullamlırken 
çok ıdikkatli olunması gerekir. Çünkü, kendi mezhebinin görüşlerinin 
doğruluğunu ispat için gayret eden bir müellifin, tarihi rivayetleri kendi 
düşünceleri lehinde çarpıtması, dolayısıyla olanı değil, olması gerekeni 
yazması beklenen bir şeydir. 

c) Şehir Tarihleri İle İlgili Eserlerde Mensflbiyet Duygusunun 
Tarihçiyi Yanlı Davranmaya İtınesi Problemi: Her insan gibi tarihçi 
de, vatamna yani, doğup büyüdüğü yere, her zaman duygusal bağlarla 
bağlıdır. Bu durum, kendi şehirlerinin tarihini yazan müelliflerin eserle
rine de yansımıştır. Bu yazarların, kendi şehirlerinin tarihini yazmada, 
burada doğup büyümeleri sebebiyle, başkalarına göre daha aynntılı ve 
sağlam bilgilere ulaşmaları söz konusu ise de, vatanlarım yüceitme 
duygusuyla aşırı bir şekilde övmelerine de sebep olmuştur. 

Hz. Peygamber' e atfedilen ve onunla hiç ilgisi bulunmayan, hatta 
onun ölümünden uzun yıllar sonra kurulan şehirleri öven hadislerin bu
lunması düşündürücüdür. Daha da ileri giderek, şehrin faziletiyle ilgili 
olarak ayetleri bile delil gösterenler vardır. Bunun en çarpıcı örneği, 
Bahşel'in Tarilıu Vaszt'ıdır. 11 Yazar bu eserinde, Hz. Peygamber'4ı ve
fatından neredeyse bir asır sonra kurulmuş olan Vasıt ile ilgili hadisler 
nakletmektedir: 

"Haccac bir şehir inşa etmek için yer ararken ben de onun yamn
daydım. Merkebe binmiş bir rarup gördük. Merkep bağırsaklanm bo
şalttı. Rahip indi. Merkebin pisliğini elbisesi ile topladı. Haccac, rahibi 
çağırdı ve neden böyle yaptığım sordu. Rahip, 'biz kutsal kitabırmzda 
şunu gördük. Tufan koptuğu zaman mukaddes topraklardan bir parça 
kopmuş ve buraya düşmüştür. İşte o toprak burasıdır. Eşeğimin pisliği
nin burada kalmasını uygun görmedim. Bunun üzerine Haccac, arkadaş
larına atlarından inmelerini ve şehrin buraya inşa edilmesini emretti."12 

d) Olanı Değil, Olması Gerekeni Yazma Girişimleri: İslam Ta
rihi kaynaklarımn yanlılığı ile ilgili diğer bir problem, tarihçilerimizin 

10 (tre. Ethem Ruhi Fığlalı), Ankara 1991. 
11 Bkz: Bahşel, Eslem b. Sehl el-Vasıtl (292/905), Tiirflıu Viisıt, (thk. Korkis Avvad), 

Alemü'l-Kütüb, Beyrut 1406/1986. 
12 Bahşel, Viisıt, s. 32. 
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olanı değil, olması gerekeni yazma girişimleridir. Klasik İnüverrihler 
daha çok öğretici tarih telakkİsine sahip oldukları için, malzeme toplar
ken, ya da onları kaleme alırken hep okuyucularına bir öğüt vermeyi, 
yazdıklarından ibret almalarını sağlamayı, nasihat etmeyi düşünmüşler, 
hakikati arama, doğruyu yakalayıp olduğu gibi aktarma peşinde olma
mışlardır. 

Kur' an-ı Kerim' de iyinin yanında kötü örnekler de zikredilmiş 
olmasına rağmen, onlar bunu örnek alma yerine, kendi anlayışlaayla bir 
takım olayları anlatmadıkları takdirde sorumluluklarını yerine getirmiş 
olacaklarına inanmışlardır. Bu gayretleriyle bizi, işin gerçeğini öğrenme 
şansından mahrfim bırakmalarının yanında, gerçeğe olan saygılarını da 
tam olarak ortaya koyamarnışlardır. 

Mesela, tarihimizin ilk dönemleriyle ilgili en geniş ve farklı riva
yetleri kitabında topladığı halde, kendine göre bir elemeye gittiği bile
nen Taberf, Hz. Osman ile Ebı1 Zer arasında geçen tartışmayı, Müslü
manların zihninde sahabe imajının zedelenmesine vesile olacağından 
çekinerek eserine alınamayı uygun gördüğünü açıkça belirtir. 13 Böyle
likle Taberi, olanı aktarmamakla sanki, böyle olmamalıydı, olması ge
reken bu değildi, demek istemektedir. Bugünkü bilimsel anlayış açısın
dan Taberi'nin yaptığı iş, ciddi bir eleştiri konusudur. 

Öte yandan olanı anlatmaya yanaşmayan müellifler, olması 
mümkün olmayan, inanılması güç birtakım efsaneyi eserlerine almaktan 
da çekinmemişlerdir. İbn Haldun, böyle müverrihleri, bu açıdan ağır bir 
şekilde eleştirir. 14 

e) Örnekleriyle Talırifve Yanlılık Problemi: Ebı1 Mihnefin, Hz. 
Hüseyin'in Yezid'e biat etmeyip Medine'den Mekke'ye hareketinden 
itibaren şehit edilişine, Kerbela katliamından sağ olarak kurtullliııarın 
Şam'a gönderilişlerine kadar cereyan eden olayları içeren Maktelii'l
Hüseyin adlı eserinde, Beni Ümeyye, onların valileri, Beni H§.şim'e 
muhalif olan kişilerin adları geçtiğinde "leanehullah" tabiri kullanıl
maktadır. Ancak Ebı1 Mihnefin, hicri 132 yılına kadarki olaylarda ken
disinden nakiller yapan Taberl'nin Tarih'inde Kerbela olayı ile ilgili ri
vayetlerde bu tabirin kullanılmadığı görülmektedir. Bu ve benzeri tes
pitler, ister istemez tahrif problemini akla getirmektedir. 

13 Taberl, Tarilı(De-Goeje), I, 2858, 2980. 
14 Mukaddinıe, (tre. Zeki Megamiz), İstanbul 1988. 
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Şu kadar var ki, Maktelü'l-Hüseyin'de ve Taberi'nin Tarih'inde 
rivayetlerin muhtevasında pek farklılık göze çarpmamaktadır. Yani Ebu 
Mihnef, gerçekleri tahrife meyilli görülmemektedir. Bu durumda şunlar 
akla gelmektidir: Acaba Maktelii'l-Hüseyin'deki ifadeler daha sonraki 
bir dönemde, müstensihler tarafından mı ilave edilmiştir veya Tabeıi, 
Ebu•Mihnefin rivayetlerini süzgeçten geçirerek mi eserine almıştır? Bu 
soruların kesin cevabı bilinmemekle birlikte, birinci ihtimal, yani daha 
sonraki dönemde bu ifadelerin esere eklenmiş olması kuvvetle muhte
meldir. Şu kadar varki, belirttiğimiz gibi bu farklılık rivayetlerin özünde 
vfuid değildir. 

Ebu Mihnefin diğer eserlerinde "leanehullah" tabirinin kullanılıp 
kullanılmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Ancak bu noktadan hareket
le de bir sonuca ulaşılamamaktadır: Mesela, İbn Ebi'l-Hadid'in, 15 Ebu 
Mihnefin diğer bir eseri Kitabü S@n'inden yaptığı alıntılar incelendi
ğinde şu husus göze çarpmaktadır: Bu rivayetlerde Ali ve Ali eviadı için 
'aleyhisselam' geçiyor ama Ebu Mihnefin muhaliflere karşı tavn tam 
anlaşılamamaktadır. Daha doğrusu onların adlarını zikretmemektedir. 
Dolayısıyla la' net ifadesi içeren tabir geçmemektedir. 

Müellifler zaman zaman bazı konulardaki bilgileri ihmal etmekte 
ve eserlerinde yer vemıemektedirler. Sözgelişi Vakıdt, gazvelerde müş
rikler safında yer alan Haşiınlleri ve bu meyanda çok geniş bir şekilde 
yer verdiği Bedir gazvesini anlatırken, bu savaşta müşriklerle beraber 
olan Hz. Abbas'ın adını zikretmemesi dikkat çekmektedir. Abbas! ha
nedanı ile olan sıkı ilişkileri müellifi böyle bir tutuma sevketmiş olabi
lir. 

Diğer taraftan Hz. Abbas'ın kişiliği ve ne zaman müslüman oldu
ğu konusundaki tartışmalar müellifi böyle bir tutuma sevketmiş olabilir. 
Ama hangi nedenle olursa olsun müellifin tutumu ortadadır. Vakidl'nin 
aksine Tabeıi, Hz. Abbas'ın Bedir' e müşrikler safında katıldığından ye
ri geldikçe bahsetmektedir. Ancak zorla kullanılarak katılmak zorunda 
bırakıldığını ısrarla vurgulamaktadır. 

Bir başka örnek: Belazüıi'nin aksine Tabeıi, bazı konularda, me
sela Abbas! davetinin doğuşu ve gelişmesi hakkında geniş bilgi vermek
tedir. Abbasoğullarının Beni Ümeyye'ye yaptığı zulümden haberdardır. 
Ancak bu konuda tafsilat vermemektedir. Ama mesela İbnü'l-Esrr, 
Taberi'nin üzerinde durmayarak geçiştirdiği, hatta onun hiç değinmedi-

15
• İbn Ebi'l-Hadid, Şerlıu Nelıci'l-Beliığa, XIV, 8-16. 
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ği bazı konulan detaylı bir şekilde işlemiştir. Abbas! ailesinden Ali b. 
Abdullah'ın Velid b. Abdülmelik'le ilişkileri ile ilgili haberlerle, 
Abbasllerin Bem Ümeyye'yi katledişi ile ilgili haberler bunlar 
arasındadır. İbn Kesir'in tutumu da İbnü'l-Esir gibidir. 

4) İsH1m Tarihi İle İlgili Müslümanlarm Dışındaki Kültür, 
Din ve Ülkeye Mensup Çağdaş Tarihçilerce Yazılmış Kaynaklarm 
Kullamlmaması Problemi: İslam Tarihi kaynaklanmızın klasik müel
lifleri, farklı din, kültür ve ülkeden tarihçilerio eserlerini, pek dikkate 
almamışlardır. 

Maalesef, modem araştırmalarda da bu husus ihmal edilmektedir. 
Bir dönemin tarihi araştırılırken Müslümaniann- yazdıklanmn yamnda, 
diğer dinlerden, hatta diğer devletlerden çağdaş tarihçilerio yazdıklan
mn da, birer İslam Tarihi kaynağı olarak gözden geçirilmesi gerekmek
tedir. Böylece, tarih kaynaklanmızda yer alabilen dilli, ırkl vb. bir takım 
ön yargıların tespiti mümkün olabileceği gibi, ayın olaya karşı . tarafın 
bakışı görülmek suretiyle, tarim şartlarda hangi bilginin gerçeğe daha 
yakın olduğunu tespit etmek kolaylaşacaktır. Özellikle, Bizans'a, İs
panya'ya, Fransa'ya, Suriye ve İran'a yönelik fetihlerle ilgili bilgilerde 
rakip ülke kaynaklanrun da gözden geçirilmeleri gerekir. 

Tek kaynak kullanma naklsasım aşan, rivayetlerin yanısıra kay
naklara, ele aldığı kültürün bizzat kendi kaynaklanria başvuran müellif
ler de mevcuttur. Buna örnek olarak İbn Kuteybe'yi gösterebiliriz. 
Kur'an-ı Kerim, hadisler, tarih, siyer, tefsir, ensab kitapları, hemen her 
alanda bol miktarda şiir, mesel onun temel kaynaklanndandır. 

Bunların yamnda İbn Kuteybe, insanın ve evrenin yaratılışı ve 
peygamberler tarihi ile ilgili konularda Tevrat'tan, yine benzeri konu
larda İslam'ı kabul eden Yahudilerden faydalanmıştır. Hz. İsa'mn haya
tı ile ilgili konularda ve bazı ahiili öğretilerde İncil' den, tıp ve coğrafya 
ile ilgili hususlarda Bizans kaynaklarından (muhtemelen tercümelerin
den), madenler ve felsefi hikmetler konulannda Yunan eserlerinden (yi
ne muhtemelen tercümelerinden), İran tarihiyle ilgili olarak İran kay
naklarından ve nihayet Hint kaynaklaı:ından, sözgelişi Sanksritçe eserle
rin Arapça ve Farsça tercümelerinden istifade etmiştir. 16 

16 Hüsnü Özer, İbn Kuteybe'nin Tarilıçiliği, Basılrnamış Yüksek Lisans Tezi, A. Ü. 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 1997 
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5) Kaynakların Kaynaklarını Tespit Etme Problemi: Bilindiği 
gibi, ilk dönem İslam Tarihi ile ll,!!ıii günümüze ulaşan kaynaklann ço
ğu, ana kaynaklar değil, ana kaynaklardan faydalanılarak yazılmış ikin
ci el kaynaklardır. Şüphesiz, ilk dönemle ilgili olaylara şahit olanıann 
yazdığı ya da şahit olanlara dayanılarak yazılan ana kaynaklara sahip 
olmak, bu kay~aklardan faydalanılarak yazılan ikinci el kaynaklara sa
hip~ olmaktan, tarim bilginin güvenirliği ve sıhhati açısından daha 
önemlidir. 

Mutluluk verici bir durumdur ki, ikinci elden kaynaklanmız, ge
nellikle bilgilerini aldıklan kaynaklaniravileri senet sistemi içinde bil
dirmişlerdir. Bu sebeple, tıpkı Fuat Sezgin'in Buharf'nin Kaynakları17; 
Muhammed Casim Meşhedaııi'nin, Ensfibu'l-Eşrafta Emevf Ailesi 
Hakkında Belfizüri'nin Kaynakları ve M. Akif Koç'un EbU Hfitim'in 
Kaynakları 18 çalışmalannda olduğu gibi, bazı ana kaynaklann, ikinci 
elden kaynaklarda yer alan metinlerinin tesisini yapmak mümkündür. 
Bu tarz çalışmalar, hem tarim bilginin sıhhatini, hem de bunlan ihtiva 
eden ikinci el kaynaklann değerini artırmasnun yanında, 'ilk üç asra 
kadar İslam kültür ve medeniyetiyle ilgili malzemenin şifam olarak ak
tanidığı' şeklindeki müsteşriklerin iddialannın geçersizliğini daha açık 
olarak ortaya koyacaktır. 19 

Öte yandan, bu tarz çalışmalar, rivayetlerin başındaki ravi zinci
rinde yer alan bu şahıslann, sadece metin öncesinde alelacele zikredilen 
kişiler olarak değil de, her biri· İslam kültür ve medeniyetinin inşasına 
ve gelecek nesillere aktanlmasına büyük katkı sağlayan önemli raviler 
ve kaynaklar olarak dikkate alınmalarına vesile olacaktır. 

ı7 Fuat Sezgin, Bufı{ırf'nin Kaynakları, Ankara 2000. Fuat Sezgin, İsHlın Kültür Tarihi
nin en önemli kaynaklanndan birisi olan İsfehanl'nin, Eğanf'sinin kaynaklanyla da il
gili bir makale yazmıştır. Ancak bu makale, adı geçen kaynağin kaynaklannı ele alan 
bir makale olmaktan ziyade, bu kaynağin ön.emini ve tıpkı Buhfui'ninki gibi kaynak
lardan yazıldığını tahmine yönelik değerlendirmeleri içeren bir çalışmadır. Bu sebep
le, adı geçen eser üzerinde çalışma yapacaklan teşvik eder mahiyettedir. 

ıs M. Akif Koç, İsnat Verileri Çerçevesinde Erken Dönem Tefsir Faaliyetleri- Ebli Ha
tim Tefsiri Önıeğinde Bir Literatür İncelemes~ Ankara 2003 . 

• ı 9 Kendisi de bir müsteşrik olan Horovitz, bir grup ilk dönem siyer-meğazi yazannı ele 
alarak, hem bunların yazdıklan metinleri tesis etmeye çalışmış, hem de daha ilk dö
nemden itibaren İslam tarihinin yazıya geçirildiğini belirterek, müsteşriklerin genel ve 
yaygın söz konusu iddiasına iyi bir cevap vermiştir. Bkz: J. Horovitz, İsliimf Tarifıçi
liğin Doğuşu, (tre. R. Altınay-R. Özmen), Ankara 2002. 
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Bu sorunla ilgili üzerinde durulması gereken problemin diğer bir 
yönü de, aslı günümüze ulaşmayan eserlerin durumuyla ilgilidir. Başta 
Musa b. Ukbe, Muhammed b. Saib el-Kelbi ve Medrum olmak üzere bir 
çok müellifın eseri ya günümüze hiç ulaşmamış veya kısmen gelebil
miştir. 

Metin tesisinden bahsederken de belirttiğimiz gibi, bu eserlerden 
alıntı yapmış olan bir çok kaynak elimizde bulunmaktadır. Ancak Cev
hen'nin hanlflik ile ilgili Halil b. Ahmed 'den yaptığı alıntıda olduğu gi
bi, alıntı yapan kaynaklar rivayetlerin tamamını değil bir kısmını iktihas 
etınişlerdir. Bundan kaçınmak da mümkün değildir. Çünkü tarihçiliğin 
özü seçmektir; "ilgili" kaynakların, "tarihi" olguların, "anlamlı" yorum
ların seçilmesi, modem ya da klasik her- tarihçi için bir zorunluluktur. 
Ancak iktihasta bulunan yazarın bu ilkeye ne derece uyduğu ayn bir so
rundur. 

Klasik kaynaklarımızın yazarları Cevhen örneğinde olduğu gibi, 
alıntı yaptığı eserin asıl anlatınak istediğini bırakıp, kendi anlatımıanna 
uygun düşeni tercih etıne yoluna gidebilmişlerdir. Cevhen'nin 
Sılu1lı'ında, kendisinden yaklaşık bir asır önce yaşamış Halil b. 
Ahmed' in Kitabu 'l-Ayn' ın dan yapmış olduğu hanillik ile ilgili alıntıla
nnın ne kadar eksik olduğu, Halil' in eserinin günümüze ulaşması saye
sinde mukayese edilebilmektedir. Eğer Halil'in Kitabu'l-Ayn'ı günümü
ze gelmemiş olsaydı, Halil' in hanillik ile ilgili düşüncelerini, Cevhen 
sayesinde eksik ve hatalı olarak elde etıniş alacaktık. 

Kaynaklarımızdaki bir başka husus da kaynak göstenneden ikti
has problemidir. Alan araştırinalarında dikkat edilmesi gereken hususla
nn başında bu, kaynak göstermeden iktihas problemi gelmektedir. Bu, 
ilgili bilginin ilk kaynağının tespitini güçleştirmektedir. Mesela, 
Makrlzi, en-Niza' ve't-Telıiisunı jfma beyne Benf Ünıeyye ve Benf 
Haşim adlı eserinde, Cahız'ın Fazlu Haşim ala Abdişems adlı haciınli 
nsalesinden uzun iktihaslar yapmıştır.20 Bu durumda şu ihtimaller orta
ya çıkmaktadır: Ya ikisinin kaynağı da aynıdır veya Makrizi Cahız' dan 
kaynak göstermeden alıntılar yapmıştır. 

6) Erneviierin Taribe Bakışı: Bir iktidarın siyere ve dolayısıyla 
tarihe bakışını yansıtınasına Emevlleri örnek olarak vermek istiyoruz. 
Erneviieri bu konuda iki ayn devreye ayırabiliriz. Birinci hicr! asırda, 

20 Bk. Makrizl, en-Nizfı ve't-Telıô.sumfimô. beyne Beni Ümeyye ve Beni Hô.şim, tah. Hü
seyin Mu'nis, Kahire 1988. s. 27-28; 41-42. 
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yani hanedamn hakimiyet döneminin ilk altmış yılında (40-100), Emev1 
halifelerinin siyer-meğaz1 rivayetlerini genellikle hoş karşılamadıkları, 
özellikle Suriye halkının bu konuda bilgilendirilmesini ve bu tür bilgile
rin harredanın oturduğu bölgede yayılmasını istemedikleri; Süfyfuıllerle 
ilk Mervfuıllerin bu siyaseti izledikleri ve Muaviye'nin bu konuda öncü
lük ettiği görülmektedir. Onlar, siyer konusundaki bilgilerin yayılması 
ve ~azıya geçirilmesiyle, Emevllerin kötülüğünün ve ilk yayılış yılla
nnda İslfun'a karşı çıkışlannın ortaya konulmuş, diğer taraftan Ensar'ın 
ise yüceltilmiş ve iyiliklerinin yayılmış olacağını düşünüyorlardı. Bu
nun yanısıra, siyer-meğaz1 ile ilgili bilgilerin yaygınlaşmasının Ensar
Emev1 çekişmesini körükleyeceğinden endişe ediyorlardı. 

Şu olay bu tutuma örnek olarak verilebilir: Süleyman b. 
Abdilmelik veliahtlığı döneminde Medine'ye gelir, Hz. Peygamber dö
nemi olaylarının gerçekleştiği mekanları Ebfuı b. Osman'la gezer, olay
lar hakkında bilgi alır ve Ebfuı'dan bir siyer yazmasını ister. Ebfuı elin
de yazmış olduğu bir kitap bulunduğunu söyler. Süleyman bunu istinsah 
ettirir; fakat okuyunca hoşlanmaz. Abdülmelik' e konuyu ileteceğini 

söyler ve istinsah ettiği nüshayı imha eder. Suriye'ye dönünce meseleyi 
Abdülmelik' e anlatır. 

Abdülmelik, Emev1 ailesinin faziletini aniatmayan bir kitaba ve 
bilmelerini istemedikleri şeyin Şam halkına öğretilmesine ihtiyaçları 
olmadığım söyler. Abdülmelik'in endişesi siyası idi. Yoksa kendisinin 
siyer-meğaz1 hakkında bilgisi mevcuttu; Urve b. Zübeyr'le bu konudaki 
mektuplaşmaları da meşhurdur. Ancak bu mektuplaşmalar, İslfun'a da
vetin başlaması, Kureyş'in buna karşı tavn, Habeşistan'a hicret, Ebu 
Süfyan'ın Bedir savaşından önceki Suriye seferi, Hz. Hatice'nin vefatı, 
Hz. Peygamber'in Hz. Aişe ile evlenmesi gibi meselelerdir. 

Abdülmelik ve oğlu Velid'in Şam halkının nezdinde Bem 
Ümeyye'nin itibar kaybetmesine yol açacak hususları gündeme getir
mekten kaçındıkları görülüyor. Bu durumun siyer-meğaz1 çalışmalarını 
belli bir dönem için aksattığı, geciktirdiği söylenebilir. Çünkü ilnıl faa
liyetlerde otoritenin tutumunun, ilme destek veya engel oluşunun öne
mi, bilinen bir gerçektir. Ancak ikinci hicn asnn başlarında bu durum, 
yani Emevllerin siyer-meğaz!ye karşı politikaları değişmiştir. Ömer b. 
Abdülaziz, Asım b. Ömer b. Katade'yi hilafet merkezine davet ederek 
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siyer-megaz! dersleri verdirmiştir. Zühri ve öğrencileri sayesinde bu o
lumsuz tutum aşılmıştır? 1 

7) Kur'an ve Hadisin İslam Tarihinin Kaynağı Olması Mese
lesi: Vahiy öncesi dönem ve vahiy sürecinde meydana gelen çok sayıda 
olayın sırrına, Kur'an-ı Kerim'in ilgili ayetlerine ve tefsirlerine müraca
at etmek suretiyle vakıf olabiliyoruz. Enfill Suresi'nde Bedir, Al-:i İrrıran 
Süresi'nde Uhud, Ahzab Süresi'nde Hendek savaşları, Tevbe Süre
si'nde Tebük Seferi ve Fetih Süresi'nde Hudeybiye Antiaşması ile ilgili 
bilgiler bulunmaktadır. Bunun yanında Kur'an-ı Kerim, Arapların İs
Iam'dan önceki inanç ve adetleri hakkında geniş bilgiler vermektedir. 
Kur' an' da aynca, geçmiş toplurnların inanç, ahlak, sosyal ve ekonomik 
durumlan hakkında da pek çok bilgi mevcuttur. 

Hadisler de, Hz. Peygamber'in yaşadığı devir için doğrudan kay
naktır. Hadis külliyatı çok sayıda tarih! olayla ilgili bilgi içerir, aynca 
pek çok Hadis kitabında Hz. Peygamber'in gazveleriyle ilgili bölümler, 
menakıb, fezml, cihad, melahim haberleri vardır. Bunun yanında, İslam 
tarihçiliğinin teşekkülünde ve Siyer-Meğazt ve Tabakat kitaplannın ya
zılışında hadis tedvininin önemi büyüktür. Zaten ilk Siyer-Meğaz! mü
elliflerinin tarnarnma yakını muhaddistir. 

8) Kaynaklar Konusunda, Modern Teknolojiden Faydalanma · 
Problemi. Kaynaklar, alwaraq.com örneğinde olduğu gibi bir internet 
sitesine yüklenebilir ve araştırmacıların istifadesine sunulabilir. Bu web 
sitesi zamandan tasarruf sağlamakta; kaynağı, herhangi bir kelimeyi da
ha detaylı tarama imkarn vermektedir. Fakat kitap sayfalan herhangi bir 
baskıyı esas almadığı için sayfa düzenlerini kendileri belirliyor. Bu nok
tada, web sitesinde yer alan kaynaklann doğru kaydedilip kaydedilme
diği bir sorun olarak karşımıza çıkınaktadır. Ancak anılan site baz alın
dığında, eserlerin kütüphanelerdeki basılı nüshalanyla karşılaştınldı
ğında herhangi bir hataya rastlanmarnıştır. Şu kadar var ki, bunlar<;lan 
ihtiyatı elden bırakmadan faydalanılmalıdır. 

21 Zübeyr b. Bekkar, el-Aiıbiinı'l-Mııvaffakiyyiit, tah. Sami Mekkl el-Ani, Bağdat ts., s. 
332-333; Atvan, Riviiyetii'ş-Şiimiyyuz lil Meğiizf ve 's-Siyer, Beyrut 1987, s. 24 vd. 
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-II-

İSLAM TARİHİNİN KA YNAKLARIYLA İLGİLİ PROBLEMLER 
VE ÇÖZÜMÜNE İLİŞKİN BAZI DÜŞÜNCELER 

Prof. Dr. İbrahim SARIÇAM 

9) Tarih Araştırmaları Alanının Kapsamımn Genişlemesi ve 
Kaynakların Çeşitlenmesi: 19. yüzyıla kadar bütün dünyada tarih de
nince, siyasi olayların anlatımı anlaşılıyor ve yazılan tarih eserleri ço
ğunlukla siyasi hayatın anlatımını konu ediııiyordu. Söz konusu yüzyıl
da tarih ilminde yaşanan gelişmeler,22 tarih araştırmalarımn kapsamının 
da genişlemesine yol açmış, geçmişte kalmış bir dönemin tarihinin sa
dece si yas! boyutuyla ele alınmasımn eksik olacağı görülmüştür. 

Zira, insanı ve onun davranışıarım konu edinen tarih ilminin, 
geçmişle ilgili gerçeğe daha yakın ve daha canlı bir tarih! tasvrre ulaşa
hilmesi için, toplumsal hayat yaşayan, kültür ve medeniyet oluşturan in
sanın, siyası boyutu dışındaki, ekonomik, sosyal, kültürel, medeni ve 
benzeri faaliyetlerini de ele almak zorunda olduğu anlaşılmıştır. 

İşte bu yeni gelişme yani, tarih araştırmalarımn kapsamımn ge
nişlemesi, siyasi tarih kaynakları dışındaki eserlerin de tarih kaynağı o
larak kullanımını, başka bir ifade ile, 'İslam Tarihi Kaynakları Yelpaze
sinin Genişliği ve Çeşitliliği Problemini' gündeme getirmiştir. Böylece, 
İslilıı:ı kültür ve medeniyetine dair bir çok klasik eser, tarih kaynağı ola
rak kullanılmaya başlanmıştır. Bu arada şunu da belirtmek gerekir ki, 
toplumsal araştırmalar ve toplumun ekonomik, kültürel ve sosyal sis-

22 19. ve 20. Yüzyıllar, tarih, tarih felsefesi ve metodolojisi alanında yaşanan büyük ge
lişmeler sebebiyle, felsefi açıdan 'tarih yüzyıllan' olarak adlandınlmıştır. Geniş bilgi 
için bkz: Doğan Özlem, Tmilı Felsefesi, İstanbul 1996. Ayrıca bkz: John Tosh, Tari
lzin Peşinde, (tre. Özden Arıkan), İstanbul 1997. 
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temlerini inceleme faaliyetleri, Müslüman müelliflerce hiç bilinmeyen 
konular arasında değildi. 

Biz bu alanda oldukça geniş ve çeşitli metinlere rastlamaktayız. 
Ancak bu metinleri, derli toplu ve belirli bir eser içinde görememekte
yiz. Bu bilgileri, tarih, edebiyat, tabakat, fıkıh, lııtat, seyalıatname, coğ
rafya vb. alanlardaki eserlerde dağınık bir vaziyette bulmaktayız. Yeni 
tarih çalışmalarında ve özellikle de siyasi tarih dışında yapılan çalışma
larda, bu eserler birinci derecede istifade edilen kaynaklar durumuna 
gelmektedir. Ancak söz konusu ettiğimiz gibi, ilgileri bizim bugünkü il
gilerimizden farklı olan bu müelliflerin sayfalarına serpiştirdikleri bu 
bilgileri derleyip toparlamak ve anlamlı bir bütün halinde yeni bir inşa
da bulunmak hem zor hem de oldukça yaratıcılık isteyen bir iştir. Bu
nun yanında, tarih araştırmalarının kapsamının genişlemesi ve tarih 
kaynaklarının çeşitlenmesi, yeni bir takım problemleri de beraberinde 
getirmektedir. Şöyle ki: 

a) Tarihin 'Yeni Kayııaklan' Olan Eserlerden Faydalanmada 
Ortaya Çıkan Problemler: Tarihin yeni kaynakları, siyasi tarih kaynak
ları kadar, mekan ve zaman unsuruna önem vermemişlerdir. Dolayısıyla 
bu kaynaklardaki bilgilerin mekan ve zamanının tespiti daha fazla bir 
emek ve tecrübe istemektedir. Mesela, olayda geçen kişilerin biyografi
sinin ve olayın bağlamımn iyi bilinmesi gerekmektedir. Bu kaynaklar 
mukayeseli bir şekilde ve kroniklerin desteğinde kullamlmalıdır. 

b) Kaynaklann Tespiti ve Tasnfji Sorunu: Verdikleri bilgilerin 
niteliği konusunda ayın şeyi söyleyemesek de, İslam Tarihinin siyası ta
rih kaynaklarının sayısı oldukça fazladır. Kültür, medeniyet, sosyal ve 
ekonomik hayat gibi, yeni araştırma alanlarıyla birlikte, yeni türden e
serlerin kaynaklar arasına girmesi, sayısı zaten oldukça fazla olan İslam 
Tarihi kaynaklarının çokluğu ve çeşitliliği probleminin yükünü iyice a
ğırlaştırmaktadır. Bu da, bir araştırmacının bütün bu kaynakları ve 
muhtevillarını bilmesini adeta iınk~sız kılmaktadır. 

Özellikle mesleğe yeni başlayan araştırmacılar aradıkları bilgiyi, 
'hangisinde' ve 'nerede' bulacaklarını bilememektedirler. Bu sebeple, 
tarih kaynaklarımızı, araştırmacıların aradıklarını kolayca bulabilecek
leri bir biçimde tanıtan, tasnif eden, önemini belirten, özellikleri ve 
muhtevasını veren 'İslam Tarihinin Kaynakları'yla ilgili geniş bir ça
lışmaya ihtiyaç vardır. Bu araştırmamn, bunlar hakkında bilgi veren e-
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serierin yanında, bizzat kaynağın kendisine müracaat edilerek yapılma
sının daha iyi olacağı kanaatindeyiz.23 

İslam Tarihi kaynaklarını, içerdikleri malzemenin türüne göre 
ciddi bir şekilde tasnif ederek gruplara ayınp o şekilde kullanmak gere
kir~ Zira, her kaynak grubu diğerlerinden farklı bilgiler içermektedir. 
Bunların ne tür bilgiler içerdiklerinin bilinmemesi durumunda, hem 
malzeme kaybı, hem de zaman kaybı yaşanacaktır. Mesela, siyasi tarih 
çalışacak bir araştırmacı için genel tarih kitaplarının, dinler tarihi çalı
şacak biri için Diyarat kitaplarının, kabile çalışacak biri için Ensab ki
taplarının, şehir ve bölge tarihi çalışacaklar için bölge tarihlerinin, ilim 
ve kültür tarihi çalışacaklar için, Tabakat, Teracim ve Edebiyat kitapla
nnın önemi, diğerlerine oranla daha fazladır. 

Söz konusu ettiğimiz gibi, gerek siyasi, gerek farklı türden İslam 
Tarihi kaynakları, geç klasik dönernde ve günümüzde çeşitli araştırma
lara konu olmuş ve çeşitli tasmflere tabi tutulrnuştur.24 Ancak bu tasnif
ler yapılırken genellikle eserin ismi esas alınmıştır. Konusu, muhtevası 
vb. gibi, çeşitli özellikleri pek göz önünde bulundurulrnarnıştır. Şüphe
siz bazı eserlerin isimlerine göre tasnifi rnuhtevasıyla da uyurnludur. 
Ancak bazı eserlerin, ismine göre yapılacak bu tasnlfleri, o eserde yer 
alan bilgileri tam olarak aksettirecek yeterlilikte değildir. (Şehir tarihleri 
bunun en güzel örneğidir. 

Mesela, bir şehir tarihi olan Bahşel'in, Tanlıu Vasıt'ı, şehirden 
çok, oraya yerleşen ve yaşayan hadisçilerin rivayet ettikleri hadisleri i
çermektedir. Dolayısıyla eser, bir şehir tarihi çalışmasından çok, hadis 
eseri olarak görülebilir. Aynı şekilde Bağdadf'nin Tarflıu Bağdad'ı, İbn 
Asakir'in Tarflıu Dımaşk'ı da bundan pek farklı değildir. Mamafih bu 
tür eserlerin, çok sayıda tarih! olay hakkındaki bilgilerimizi tamamladı
ğını da burada belirtmek gerekir. Netice olarak, kaynaklann sadece i
simlerine göre değil, ihtiva ettikleri bilgilerin yoğurJuğuna göre yeniden 
tasn!fi gerekmektedir. Özellikle, siyasi' tarih dışındaki çalışmalara ko
laylık olması açısından, bu çalışmalara malzeme sağlayacak eserlerin 
indeksi ya da kataloglan hazırlanabilir. 

23 Bizim, bizzat kaynaklann kendisinden hareket ederek geniş bir çalışma projemiz bu
lunmaktadır. Bunu yakın zamanda kitaplaştırrnayı düşünmekteyiz. 

24 Bkz: Kiifiyeci'nin eseri; Sehiivl'nin eseri; Şemsettin Günaltay'ın eseri; Ramazan 
Şeşen'in eseri. 
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c) Mevcut Kaynaklan Kullanarak Siyası Tarih Dışındaki Ça
lışmalann Zorluğu Problemi: İslam Tarihi kaynaklan, tıpkı dönemin 
diğer ülkelerindeki tarih eserlerinde olduğu gibi, hakim unsurlann siyası 
tarihine önem vermişlerdir. Çünkü onlara göre, tarihin öznesi büyük ki
şiler, kahramanlar, hal1feler, sultanlar vb. dir. Bu sebeple, tarih olarak 
bize aktanlan malzeme genel olarak söz konusu kişi ve hfuıedanlann ta
rihini anlatır. 

Genel tarih eserleri ve hanedan tarihleri daha ziyade böyledir. 
Halkın ve sıradan insamn, yığınlann tarihinden bizi pek haberdar et
memişlerdir. Kör sokaklann, kayıp bedenierin ve bizzat kaybedenierin 
tarihi bu kaynaklarda yer alrnarmştır. Halkın, hayata, ölüme, dine, olay
lara ilişkin düşünceleri, yaşantılan, giyimi, kuşarm, eğlencesi, kısacası, 
gündelik hayatına fazla itibar edilmemiştir. Bu sebeple, tarihimizin en 
eski dönemine ilişkin yapılacak sosyal tarih araştırmalan için bu kay
naklarda yeterli bilgi bulmakta güçlüklerle karşılaşırız. Ayın şekilde, 
merkezde geçen olaylar ele alınmış ama, çevrede yaşanan olaylar kay
dedilmemiştir. Çevrede yaşayaniann tarihi, büyük ölçüde meçhulümüz
dür. 

Bazı alanlarda yazılmış kaynaklar, tfuihl olaylan ele alırken çok 
miktarda eksiğimizi tamamlamaktadır. 

Şehir Tarihleri: Mesela, İbn Şebbe'nin üç bölümden oluşan 
Tarflıu '1-Medfneti'l-Münevvere adlı eserinin birinci bölümü Hz. Pey
gamber'in Medine'deki hayatı üzerinedir. İkinci bölümü Hz. Ömer ve 
üçüncü bölümü Hz. Osman dönemine aittir ve bu iki bölüm Medine ta
rihinden ziyade iki halifenin dönemlerini ele alan bir tarih kitabı niteli
ğindedir. İbn Asakir, Tarflıu Medfneti Dımaşk adlı eserinde Dımaşk 
şehrinin coğrafi özelliklerinin yamnda, doğrudan veya dalaylı olarak bu 
şehirle ilgisi olan 9000 civannda kişinin biyografisini vermektedir. 

İstanbul'un fethinin 550. Yılı dolayısıyla, 2003 yılı Haziran ayın
da İstanbul' da düzenlenen sempozyumda sunduğum Arapların İstanbul 
kuşatmaları adlı tebliği hazırlarken, Taberi ve Ya'kı1b1 gibi müelliflerin 
bazen bir kuşatmayla ilgili olarak sadece bir cümle verdikleri bir ko
nuyla ilgili tamamlayıcı veya geniş pek çok bilgiyi İbn Asakir'in ese
rinde bulabildim. İbn Asakir, sözgelişi Dımaşklı bir şahsın biyografisini 
anlatırken, o şahsın İstanbul kuşatmasına katıldığım bildirmekte ve o
rada başından geçen olaylarla ilgili detaylan kaydetmektedir. 
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Coğrafya Eserleri: Coğrafya kitaplarını sadece yer adları ve rne
kaniada ilgili olarak kullanrnıyoruz. Bu eserler bilaids diğer konularda 
da bilgiler içermektedirler. Özellikle müellifin gözlemlerine dayanan kı
sımlan, yalnızca coğrafya konusunda değil, tfuih! konularda da orijinal 
taripi bilgiler içermekte ve tarih kitaplannın bölge hakkındaki eksiklik
lerini tamamlamaktadır. 

Mesela, Makdis! (ö. 381/991 den sonra), Alısenü't-Tekôsfm adlı ese
rinde İslam ülkelerini altısı Arap ve sekizi Acem olmak üzere on dört ik
lime ayırmış, bu iklimler hakkında sadece coğrafi bilgiler vermekle ve 
bir coğrafya terminolojisi oluşturmakla kalmayıp, aynı zamanda bu ik
limlerde yaşayan insanların sosyo-ekonomik yönleri üzerinde durmuş
tur. D!m, ekonomik ve ticari meselelere temas etmiştir. Bölgedeki hal
kın nüfusu, örf ve adetleri, din ve mezhepleri, bölgelerde üretilen gıda 
maddeleri, ihraç ve ithal edilen maddeleri, kullanılan ağırlık ölçüleri ve 
paralara dair geniş bilgiler vermiştir. 

Şiirler ve Divaıılar: Şiir'in ve divanların İslam Tarihinin kaynağı 
olarak önemi büyüktür. Her şeyden önce şiir, iki anlatım tarzından (na
zırnlnesir) biridir. Aynca İslam Tarihinin temel kaynaklannda bol mik
tarda şiirler mevcuttur. Şiirler ve divanlar İslam Tarihinin ve bilhassa 
kabile ve fırka mücadelelerinin en temel kaynaklarındandır. 

Bir örnek verecek olursak, Emevller dönemi şairlerinden Kümeyt 
b. Zeyd el-Esedl'nin Ben! H§.şim'i desteklemek ve Bem Ümeyye'yi kö
tülemek amacıyla kaleme aldığı, Ben! Ümeyye'nin yerine Bem 
Haşim'in iktidara gelmesi gerektiğini savunduğu Haşimiyyat adlı eseri 
Emev1-Haşim1 mücadelesi açısından son derece önemli bir kaynaktır. 
Kümeyt b. Zeyd el-Esed! bu divanında, aynı zamanda, şiirle bu döne
min genel karakterini de başarılı bir şekilde ortaya koymuştur. Kümeyt 
b. Zeyd el-Esed! ve Haşimiyyat'ı adlı çalışmamızda adı geçen şairi ve 
divanını İslam Tarihi açısından tetkik etmiş bulunuyoruz.Z5 

Divanların yanında bizatihi tarih! şiirler de mevcuttur. Sözgelişi 
Müberred'in ve Belazüıi'nin öğrencisi olan İbnü'l-Mu'tez (ö.296/908)'in 
eseri bunlardan biridir.· Bu ünlü şairin diğer eserleri yanında Urcuze fi 
Tarflıi'l-Mu'tezzd Billô]ı adlı eseri Mu'tezıd Billah'ın hal tercümesidir 
ve bu halifenin döneminin tarihi için belge niteliği taşıyan 417-420 be
yitlik bir manzilmedir. Sıradan şiirlerden farklılık arzeden kaside, tfuihl 

25 İbrahim Sançam, "Kümeyt b. Zeyd ei-Esedl ve Hiişimiyyiit'ı-Il-" A. Ü. ilahiyat Fa
kültesi Dergisi, XXXVII, ss.201-232. 
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kasidelere örnektir. Yani tarihi şiir türünün ilk ve en güzel örneklerin
dendir. 

Şiire dayanılarak yapılmış önemli çalışmalar, şiirin ve divanların 
kaynak olarak önemini ortaya koymaktadır. Ahmed Muhammed el
Hfifi'nin el-Hayfitü'l-Arabiyye mine'ş-Şi'ri'l-Cfilıilf ve el-Mer'e fi'ş
Şi'ri'l-Cfilıilf adlı başarılı çalışmaları buna örnek olarak verilebilir. Ya
zar birinci eserde toplum, ahlil.k, din, adetler; ikinci eserde anne, zevce, 
kız olarak kadın; kadının mali hakları, ahiili durumu, savaşta, barışta, 
esir ve cariye olarak kadın, siyasi ve ictimai mevkii, şiir ravisi, 
muğanniye, şaire olarak kadın gibi konuları divanları kullanarak işle
miştir. 

Şiirler ve divanlardan faydalanmak için salt Arapça bilgisirrio ye
terli olamayacağı açıktır. Bu hususta önemli nokta, edebiyattan istifade 
etmektir. 

10) Kaynak Değerlendirmesi-Kaynak Özellikleri ve Temayülü 
Burada genel tarih eserlerinin bazı özelliklerine kısaca değinildik

ten sonra, iki genel tarih eserinin karşılaştırmasına geçilecektir. 

Genel tarih eserlerinde müellifler kendi döneminden önceki dö
nemlerle ilgili bilgileri daha önceki kaynaklardan aktarmaktadır. Genel 
tarih müellifleri eserlerinin kendi döneminden önceki kısmında, mevcut 
malzemeyi yeni bir bakış. açısıyla tasnif etmek suretiyle, çoğu durum
larda pek çok malzemeyi' kaybolmaktan kurtarmaları, bu malzemeyi 
kendi kuşağımn ve gelecek neslin istifadesine sunmaları gibi açılardan 
son derece önemli bir hizmet gerçekleştirmişlerdir. Ancak müverrihin 
kendi döneminin tarihini yazarken verdiği bilgilerin daha geniş kapsam
lı ve akıl ve mantık süzgecinden geçmiş oldu~ görülmektedir. 

Taberi, İbn Miskeveyh ve İbn Haldun gibi. İbn Miskeveyh, Tu
fan' dan Adududdevle'nin vefat yılı olan 372/983 yılına kadarki olayları 
içine alan Tecfiribü'l-Ümenı adlı eserinde 340/952 tarihine kadarki olay
ları daha önceki kaynaklardan, mesela Taberi'nin Tfirflı'inden ve Sabit 
b. Sinan'ın Tfirflı'inden toplamış, bu tarihten sonrasım ise kendi müşa
hedelerine, tecrübelerine ve görgü şahitlerine dayandırmıştır. Dolayısıy
la Büveyhllerin tarihiyle ilgili bu son kısmı müellifin kendi müşahedele
rine ve dolayısıyla birinci el malzerneye dayandığı için bu hanedamn ta
rihi için en değerli kaynaklardan bir olarak görülür. 
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Keza İbn Haldun'un tarihinin de en fazla itibar gören kısmı, Ber
berilerin ve Zenatelilerin tarihini ele alan Kuzey Afrika tarihiyle ilgili 
kısmıdır. Çünkü müellif VI. ve VII. cildini oluşturan bu bölümde, doğu
lu İslam Tarihi müelliflerinin fazla bilgi sahibi olmadıklan ve eserlerin
de yer vermedikleri Mağrib tarihiyle ilgili olarak büyük kısmı kendi 
gözlemlerine, sözlü rivayetlere ve günümüze ulaşmamış belgelere da
yarıiT. 

Kaynaklan, kaynak, muhteva ve metot açılanndan tanımadan, ta
rihi süreçte, tarih yazıcılığında meydana gelen değişmeleri, kaynaklara 
ilave edilen veya çıkanlan malzemeleri değerlendirmeden, araştırmacı
Iann kaynağı tararken malzeme seçiminde isabet edebilmesi ve doğru 
sonuçlara ulaşahilmesi zordur: Burada, hemen her İslam Tarihi araştır
macısımn başvurması veya kullanriıası gereken iki kaynağin, bahsedilen 
çerçevede incelenmesi hedeflenmiştir. 

Örnek olarak Taberi (ö. 310/923) ile İbn Kesrr (ö. 774/1373), olay ola
rak da Kerbela hadisesi seçilmiştir. Çünkü adı geçen müelliflerin eserle
rinin bir tebliğ çerçevesinde tamamımn derinlemesine karşılaştırılması 
güçtür. O nedenle yalmzca, Kerbela Olayım ele alışlan, kaynak, muhte
va ve metot açısından mukayese edilecektir. 

Burada, kaynaklan tanımanın yanısıra, Kerbela olayı örneğinde, 
Taberi ve İbn Kesrr arasında geçen beş asra yakın dönemde kaynak kul
lanımı, muhteva ve metot konusunda değişen veya değişmeyen hususlar 
ön plana çıkanlacaktır. Bu mukayese ile, zaman içinde isnadlardaki de
ğişiklik, ne kadar arttığı veya eksildiği, muahhar müellif tarafından 
kaynaklara ilave edilen veya çıkanlan hususlar, muhteva ve metot anla
yışlanndaki benzerl.ik ve değişmeler, tarihi süreçte kültüre ve bunun ta
bii sonucu olarak eseriere yansıyanlar gibi konulann anlaşılınasına kat
kıda bulunulması amaçlanmıştır. 

Mesela, Kerbela olayım çalışacak bir araştırmacımn yukandaki 
iki kaynağı ve belki de bunlann dışında yüzlerce kaynağı yukandaki 
kriterler açısından tetkik etınesi gerekecektir. Aym durum Cemel, Sıffin 
ve diğer olaylan çalışacaklar için de geçerlidir. Bu aym zamanda araş
tırmanın temel özelliklerinden biri olan kaynağa hakimiyeti de sağlaya
caktır. 

a) Taberi 
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Kaynaklar: Taberi'' nin Kerbela olayı ile ilgili kaynaklanm~ kulla
mm yoğunluğuna göre şu şekilde sıralayabiliriz: EbU Mihnef, Hişfun b. 
Muhammed, Arnmar ed-Düheıll, Husayn b. Abdurrahman, Amr b. Ali, 
Vakıd1, İbn Sa' d, Ömer b. Şebbe. Müellif, önce Bınevlierin Mediııe va
lisiniıı Hüseyinden Yezid'e biat etmesini istemesiyle başlayan ve ardın
dan gelişen safhaları, Müslim b. Akll'in başına gelenler ağırlıklı olmak 
üzere Arnmar ed-Düheıll'den aktarmaktadır. Sonra, ayın olayla ilgili 
bilgileri daha doyurucu ve tamamlayıcı bulduğunu kaydettiği Ebu 
Mihneften nakletmektedir. Çoğu zaman doğrudan EbU Mihnefi, za
man zaman da Hişfun b. Muhammed-EbU Milınef zincirini kullanmak
tadır. Şu kadar var ki, EbU Milınefin ve İbnü'l-Kelbl'nin hangi 
eserlerierinden nakillerde bulunduğunu belirtmemektedir. 

Taberi'nin rivayet zincirleri uzun değildir. Çünkü en çok kullan
dığı Ebu Milınef (ö. 1571773-774), Kerbela olayından sonraki üçüncü ne
sildir. EbU Mihnefiıı büyük dedesi Sıff'ın'de Hz. Ali safında çarpışmış
tır. Taberi''niıı senetlerinde Kerbela olayının görgü şahidi dahil, üçüncü 
nesil çoğu zaman Ebu Mihnef olmaktadır. Bu bakımdan uzun senede ih
tiyaç bulunmayacağından, genellikle EbU Mihneften önce bir, veya ço
ğu zaman, iki ravi kaydetmektedir. Bazı detay bilgilerde Ebu Mihnefin 
farklı senetlerini vermektedir. Çoğunlukla Ebu Mihnefin görgü şahitle
rine dayandırdığı bilgileri kullanmaktadır. 

Mesela Hz. Hüseyin tarafında bulunan Sükeyne biııt Hüseyin, 
Fatıma bint Ali, Ali b. Hüseyin; karşı tarafta, yani Hz. Hüseyin' e karşı 
çarpışan orduda bulunan Kesrr b. Abdullah eş-Şa'b1, Mesrük b. Vail ve 
Ham b. Sübeyt el-Hadrarni gibi. Bu noktada, hem Hz.Hüseyin ve hem 
de Ömer b. Sa' d'ın tarafında bulunan görgü şahitlerinden bilgi naklet
mesi, aym zamanda müellifin olayı objektif bir şekilde anlatmaya yöne
lik bir çabası olarak değerlendirilmelidir. 

Taberi''nin, olayı her iki tarafın görgü şahitlerinden nakletme eği
limini, olayın Mekke ve Şam merhalelerini anlatırken de görüyoruz. 
Kesin bir sınır olmamakla birlikte, olayın hanedan, yani Y ezid ayağım, 
bir başka ifade ile Şam'da olup bitenleri ve Şam'dan sonraki Medine 
yolculuğunu daha çok A vane' den nakl etmiştir. Ama arnlan konuda ba
zen Hişam'ın Ebu Mihneften başka ravilerden aldığı bilgileri de kul
lanmıştır. Mesela "Hişfun-Avane'den" gibi. Bununla birlikte olayın 

Şam dışında geçen kısmı ile, diğer aynntıları da aym kaynaktan, yani 
Avane'den verdiği de oluyor. 
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Ebu Mihnefin, Yezid b. Muaviye'nin mevlası Kasım b. 
Abdurrahman ve bizzat Bem Ümeyye mensuplanndan, mesela Mervan 
b. Hakem'in kardeşi Yahya gibi ravilerden aldığı bilgileri de kullanıyor. 
Bu da hem Ebu Mihnefin ve hem de Taberi'nin bizzat Bem 
Ümeyye' den gelen rivayetleri eleme veya bunlara yer vermeme gibi bir 
tutuiiJ içine girmediklerini göstermektedir. 

Taberl, bazen Ebu Mihnefin Esedllerden aldığı bilgileri kullan
mıştır. Esedller, Kerbela' da ortada kalan cesetleri ertesi gün defneden 
çevre sakinleridir. Bunlar olaya katılmış olmasalar bile tanık olmuşlar
dır. Taberl, Hişam'ın, aynca Ebu Mihnef dışındaki kaynaklardan aldık
Ianna da yer vermektedir. Hişam'ın, Ebu Mihnef ve Avane dışında, ba
basından naklettiği rivayetleri de kullanmaktadır. Kaynaklan arasında 
Ömer b. Şebbe'ye yer vermektedir. Zaman zaman Arnmar ed
Dühem'ye dönmektedir. Kerbela olayının tarihi ve Hüseyin'in öldürül
düğü sıradaki yaşı ile ilgili bilgileri İbn Sa'd'ın Vakıdl'den rivayetinden 
nakletmektedir. Bazen bir konuyu "ve uhbire" diyerek anlattığı, az mik
tarda da olsa, hiç ravi zikretmediği oluyor. Çok az da olsa, kendisinin 
veya ravilerin hatırlayamadığı raviler de oluyor. "Hişam-Ebı1 Bekir b. 
Ayyfiş-Ona anlatan biri" gibi, hatırlanamayan ravinin yerine bir başka 
ravi uydurmuyor. Bu husus dikkat çekicidir. Bu aym zamanda, müver
rihin nazarında ri vayetin toptan atılmasım gerektiren bir husus olarak da 
kabul edilmediğini göstermektedir. 

Mulıteva: Taberl, Kerbela olayım kronolojik olarak ele alıyor. 
Tabü olarak konuya 60. Yıl ve Yezid b. Muaviye dönemi olayıarım ele 
aldığı kısımda başlıyor. Medine valisinin Hz. Hüseyin'den Yezid'e b!at 
etmesini istemesi ile konuya giriyor, durumu yerinde tetkik amacıyla 
Müslim b. Akıl'in Hz. Hüseyin tarafından Küfe'ye gönderilmesi ve öl
dürülmesi ile sonuçlanan olaylarla, Nurnan b. Beş!r'in Küfe valiliğinden 
azli ve yerine Ubeydullah b. Ziyad'ın tayini ile devam ediyor. 

Öte yandan Hz. Hüseyin'in önce Mekke'ye, oradan da Küfe'ye 
doğru yola çıkışım ele alıyor. Kerbeıa olayı 60. hicrl yılın sonlan ile, 
61. hicrl yılın başlannda meydana geldiği için, olayın 1 Muharrem'den 
itibaren cereyan eden kısnıım tabü olarak 61. yıl olaylan ile ilgili bö
lümde anlatıyor. Kerbela'da vuku bulan olaylar, daha sonra da olaydan 
sağ kurtulaniann Küfe'ye ve sonra da Şam'a götürülmeleri ve en so
nunda Medine'ye gönderilmeleri üzerinde duruyor. Kerbela olayında 
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Beni Haşim'den ve diğer kabilelerden öldürülenlerin listesini vererek 
konuyu tamamlıyor.26 

Metot: Taberi, Rivayet sistemini, olayı doğru bir şekilde tespit 
amacıyla kullanmaktadır. Kaynaklarını detaylı bir şekilde göstermekte
dir. Biraz sonra değineceğimiz İbn Kesrr'in eleştirel bir şekilde ele aldı
ğı rivayetleri, ki bunların sayısı Taberi'de fazla değil, yorumsuz olarak 
nakletmektedir. Onda, olayın geneli ve detaylan ile ilgili hususlarda e
leştirel bir bakış açısı mevcut değildir. Yorumsuz olarak naklettiği riva
yedere örnek olarak şunu kaydedebiliriz: 

el-Ala' b. Ebu Ase- Re'sü'l-Caiut babasından. O şöyle demiş
tir: "Kerbela'ya her yolum düştüğünde, bölgeyi çabucak terketmek için 
bineğimi koştururdum." Sebebi sorulduğunda, "bize, bu mekanda bir 
peygamber çocuğunun öldürüleceğinden bahsedilirdi" demiş ve devam 
etmiştir: "Öldürülecek kişinin ben olacağımdan korkardım. Hüseyin öl
dürülünce 'Bize anlatılan budur' dedik. Hüseyin'in öldürülmesinden 
sonra, buradan geçerken koşrrıadan yürürdüm".27 Benzeri rivayetler İbn 
Kesir tarafından yoruma tabi tutulmaktadır. 

b) İbn Kesir 

Kaynaklar: İbn Kesrr' in Kerbela olayını anlatırken kullandığı 
kaynaklar şunlardır: Ebu Mihnef, Hişam b. el-Kelbi, İbn Sa'd, Zübeyr 
b. Bekkar, Taberi, Alımed b. Hanbel, Buhan, Müslim, Tirmizi, Nesei, 
Yahya b. Main, Ebu Ya'la el-Mevsıli, Ebü Zür'a, Mücahid, Taberfuıi, 
Ebü'l-Kasım el-Bagavi, ··Ebu Davud et-Tayalisi, Medmm, Hakim, 
Asma!, Yahya b. Mafu, Kasım b. Sellam, İbn Asakir, İbn Ebi' d-Dünya, 
Ali b. Medim- ki, bu şahıs ilelü'l hadis konusunda uzmandır. Buhan 
ondan 303 hadis rivayet etmiştir-. 

İbn Kesrr, önce, kaynak vermeden 10 sayfa kadar Hz. Hüseyin'in 
Kerbela olayına kadarki biyografisini senetsiz olarak anlatmaktadır. 

Daha sonra ilk rivayet zincirini Hişam b. el-Kelbl'nin Ebu Mihneften 
rivayetinden vermektedir. Daha sonra sık sık Ebü Mihneften nakillerde 
bulunmakta ve Taberi gibi, en fazla- da onu kullanmaktadır. Yine tıpkı 
Taberi gibi senet kullanmaktadır. Birkaç yerde de doğrudan Taberi'den · 
senetle rivayette bulunmaktadır. Birkaç kısa rivayeti Zübeyr b. 
Bekkar'dan nakletmektedir. Zaman zaman Hişam-Ebü Mihnef ve 

26 Taberi, Tarihu'l-Ümem ve'l-Miililk, tah. Muhammed Ebü'l-Fazl İbrahim, V, 347-470 
27

• Taberi(Ebü'I-Fazl), V, 393. 
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Hişfun-Avfuıe zincirlerini kullanmaktadır. İbn Kesir'deki Ebı1 Mihnefin 
zincirleri de Taberi'den tanıdığımız rivayet zincirleridir. İbn Kesir'in, 
olayın yorum kısmına geçineeye kadarki kaynakları bu şekildedir. 

Taberi'den farklı olarak İbn Kesir, Hz. Hüseyin'in Kerbela'da öl
dürüleceğine dair Hz. Peygamber' e isnad edilen rivayetleri nakletmiş ve 
bumarı daha ziyade Ahmed b. Hanbel, Ebü'l-Kasım el-Bagavi, İbn 
Ebi'd-Dünya, Tirmizi, Hakim ve Taberam'den vermiştir. Hz. Hüse
yin'in fez§.ili ile ilgili kısımda Ahmed b. Hanbel, Buhan, Tirmizi, 
Nesei, İbn Sa'd, Zübeyr b. Bekkar, EbU Ya'la el-Mevsıli, Taberam, 
Ebü'l-Kasım el-Bagavi, Ebu Davud et-Tayaıisi, Med§.ini, Esmai ve 
Taberam'nin rivayetlerini kullanmıştır. Hadis kaynaklarından aldığı bil
gileri de uzun senetleriyle birlikte nakletmiştir. 

Muhteva: İbn Kesir de Taberi gibi, illeretin 60. yılı olayları ana 
başlığı ve Yezid b. Muaviye döneıni olayları alt başlığı altında konuya 
giriyor. Taberi'den farklı olarak, Hz. Hüseyin'in biyografisi ile konuya 
başlıyor. Olayın 1 Muharrem'den itibaren cereyan eden kısmını 

Taberi'ye tabi olarak 61. yıl olaylarında anlatıyor. Taberi gibi Hz. Hü,.. 
seyin'in Mekke'den eınirlik talebi ile hareket edişi ile başlıyor. Deva
mında Medine ve Mekke'de meydana gelen olayları, daha sonra da, I
rak' a gidişini ve Kerbela' da olup bitenleri naklediyor. 

İbn Kesir, Kerbela olayı ile ilgili rivayetleri, esasta Taberi gibi 
kronolojik olarak veriyor. Şu kadar var ki, rivayetleri tam bir kronolojik 
şekilde yerleştirmediği, dağınık olarak kaydettiği de görülüyor. 
Taberi'den farklı olarak Hüseyin'in mezarı, Hüseyin'in başı, faziletleri, 
şiirleri konularını, esas olayın anlatımını bitirdikten sonra ayn başlıklar 
altında anlatıyor.28 

Metot: İbn Kesir de tıpkı Taberi gibi kaynaklarını gösteriyor, an
cak onun kadar detaylı değil. Taberi kaynakları daha çok kullanıyor. İbn 
Kesir'in, Taberi'de olmayan ve ondan ayn olarak ele aldığı kısım hariç 
tutulursa, yani Taberi'nin ele aldığı kısımda, onunla hemen· hemen aynı 
rivayetleri, ancak daha az, kullanıyor. Sözgelişi İbn Kesir'in gösterdiği 
kaynak sayısı Taberi'nin %40'ı civarındadır. 

Aynca, İbn Kesir'in muhtevada konuya ayırdığı yer, 
Taberi'ninkinden yaklaşık %20 daha azdır. Öyle anlaşılıyor ki, bu, İb,n 
Kesir'in eserinin hacıniyle ve planıyla ilgilidir. Yani kitabının genel 
planı çerçevesinde Kerbela'ya muhtemelen ancak bu kadar yer ~yırabi-

28 İbn Kesir, el-Bidfiye ve'n-Nilıfiye, VIII, 147-212. 
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leceğini düşünmüştür. Çünkü eserini 302/915 yılı olaylan ile noktalayan 
Taberi'den sonra, 767/1365 yılı olaylan ile bitirecek olan İbn Kesir'in 
daha anlatacağı 465/450 yıllık bir zaman dilimi mevcuttur. İbn Kesir, 310 
yılı olaylanın anlatırken, bu yılda vefat edenler arasında Taberi'nin bi
yografisine de yer vermiştir. Övgüyle bahsettiği Taberi'nin biyografisi
ne ayırdığı kısım, kitabın elimizdeki baskısında iki sayfa tutmaktadır. 

Taberi'den farklı ve ilave olarak ele aldığı kısımda İbn Kesir, o
nun kullanmadığı kaynaklan, mesela hadis kitaplanın kullamyor. İbn 
Kesir' in kullandığı kaynak sayısı çeşit olarak Taberi'den fazladır ve 
yaklaşık üç katıdır. 

İbn Kesir bilgileri aktarırken zaman zaman küçük tasarruflarda 
bulunmuştur. Rivayetin özün~ halel getirmeyecek şekilde ifadeleri ba
zen değiştirmiş ve bazı kelimelerin yerine daha basit ve kolay anlaşıla
bilecek olanlan tercih etmiştir. 

İbn Kesir'in, Taberi'nin aksine eleştirel bir bakış açısına sahip 
olduğu görülüyor. Mesela Hz. Hüseyin'in Kufe'ye yola çıkinadan önce 
Basralılara yazdığı mektubun metnini veriyor. Metin Taberi'nin bu ko
nudaki yorumsuz naklettiği metniyle ayındır. Mektubun hemen sonun
da, bunun Hüseyin tarafından yazıldığı konusl).nda şüphesi _bulunduğu
nu, mektubun bazı şi! ravilerin ilave sözleriyle süslenmiş olduğunun a
çık olduğunu kaydediyor. Konuyu, Taberi'den naklen anlatmaya kaldığı 
yerden devam ediyor29

• 

Zübeyr b. Bekkar-:- amcası M us' ab b. Abdullah-Hişam b. Yusuf 
- Ma' m er - Hüseyin' den.bahseden bir adam - şeklindeki senetle şu bil
giyi kaydediyor: Hz. Hüseyin'den bahseden bir adam, Ma'mer'e şunu 
anlatır: Hüseyin, Abdullah b. Zübeyr' e "Bana 40.000 kişinin biat ve be
nimle birlikte hareket ettiğine dair haber geldi" der. Abdullah b. Zübeyr 
de "Babam öldüren ve kardeşini çıkaran bir kavme mi gidiyorsun" der. 
İbn Kesir bu bilgiyi aktardıktan sonra, Hişam'ın Ma'mer'e adam hak
kında bilgi sorduğunu, Ma'mer'in de "sika" olduğunu söylediğini kay
detmektedir. Zübeyr b. Bekkar'ın, amcasından, bazılannın, bunu, Hüse
yin' e söyleyellin Abdullah b. Abbas-olduğu kanaatinde olduklarını riva
yet ettiğiııi nakletmektedir. Dolayısıyla raviııin (Hişam) haberi aldığı 
kimseye(Ma'mer) bilgiyi aldığı kaynağın güveııilir olup olmadığım sor-

29 İbn Kesir, VIIT, 158. 
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duğu anlaşılıyor. İbn Kesir'in bunu kaydetmesi bilgiyi tetkik açısından 
anlamlıdır. 30 

İbn Kesir, Kerbeli1 olayı hakkında kaydettiği bilgilerin bir kıs
mında da şüphe bulunduğunu belirtmektedir. "Taberi ve diğer müellifler 
bu rivayetleri kaydetmeseydi ben de kaydetmezdim" demektedir. 
Kei?bela olayı ile ilgili rivayetlerin çoğunun Ebu Mihnef e ait olduğunu, 
onun da Şit olduğunu, "Eimme" nezdinde "Da1:fü'l-Had1s" olduğunu 
söylemekte, bununla birlikte onu "Ahban- Hafız" diye vasıflandırmak
tadır. Başka kaynaklarda bulunmayan pek çok bilginin Ebu Mihnef ta
rafından rivayet edildiğini kaydetmekte ve bu bakımdan pek çok müelli
fin bu ko~uda Ebu Mihnef e dayandığım belirtmektedir. 

İbn Kesir, açtığı bir fasılda, Hz. Hüseyin'in öldürüldüğü tarih ko
nusundaki rivayetleri naklederek, bunları tartışıyor. Hişam el-Kelb!'nin 
h. 62. yılda ve İbn Lühey'a'mn 62. veya 63. yılda öldürüldüğünü söyle
diklerini, 60 yılında öldürüldüğünü söyleyemerin de bulunduğunu kay
dettikten sonra, bunların doğru olınadığım, doğrusunun 61. yıl olduğunu 
kaydediyor. Aym tartışmayı Hz. Hüseyin'in öldürüldüğündeki yaşı ko
nusunda da yapıyor. Ebu Nuaym'ın 65 veya 66 yaşında öldürüldüğünü 
söylemekle hata ettiğini, doğrusunun ise 58 olduğunu söylüyor. 

Hz. Hüseyin'in Kerbela'da öldürüleceğine dair Hz. Peygam
ber'den gelen rivayetleri Ahmed b. Hanbel'den, İbn Sa'd'dan, 
Taberanl'den naklediyor ve sonunda "rbl ..&1\bFa'llahu a'lem" diyor. 
Bu türden başka haberleri, meseHi, Hz. Hüseyin'in şehit edileceğini 
Cebrilll'in haber verdiğine dair haberleri, yorumsuz naklettiği de oluyor. 
O durumda, okuyucuda, İbn Kesir bunları kabul ediyormuş gibi, bir dü
şünce hasıl oluyor. 

Öte yandan, "Allah Teaıa Muhammed' e şöyle vahyetti: 'Ben 
Yahya b. Zekeriyya'ya karşılık yetmiş bin kişiyi öldürdüm. Senin kızı
mn oğluna karşı da yetmiş bin kişiyi öldüreceğim"' şeklinde, İbn 
Abbas'tan gelen rivayeti garip buluyor. Bu rivayetin, Hakim'in 
Müstedrek'inde de bulunduğunu, bu tür garip haberleri Taberam'nin de 
rivayet ettiğini söylüyor. Ancak, Hz. Hüseyin'i öldürenlerin başııia ge
len musibetlerle ilgili rivayetlerin ise çoğunun sahih olduğunu, nitekim 
bunların çoğunun sonradan hastalandığım, hatta akıl hastası olduğunu, 
kaydediyor. 

30 İbn Kesir, VIII, 161. 
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İbn Kesir, Şia'mn Aşüre günü ile ilgili çok sayıda haber uydur
duğunu kaydetmektedir. Mesela, Hz. Hüseyin'in öldürüldüğü gün güneş 
tutulduğu, yıldızıann göründüğü, kaldırılan her taşın altında kan görül
düğü, gökyüzünün kızardığı, güneş doğarken ışıkların kırmızı, gökyü
zünün kan pıhtısı gibi, yağmur darnlacıklannın kan damlası gibi olduğu 
ve yıldızıann çarpıştığı şeklindeki haberlerin yalan olduğunu söylemek
tedir. Hüseyin'in başımn hükümet konağına götürüldüğünde konağın 
duvarlanndan kan sızdığımn, yeryüzünün üç gün süreyle karardığımn, 
Kudüs'te kaldırılan her taşın altında kan görüldüğünün söylendiğini, 
ancak bunlann hepsinin yalan olduğunu açıklamaktadır. 

İbn Kesrr, Yezid'in Kerbela'dan sağ kurtulanlara iyi davrandığı, 
hamama gönderdiği, para, elbise, yiyecek verdiğine dair bilgilerin, -ki 
bu bilgileri sağlam bulduğu anlaşılıyor- Rafizilerin "Yezid Hüseyin'in 
ailesini çıplak esirler olarak develere bindirdi" şeklindeki sözlerinin 
doğru olmadığım ortaya koyduğunu kaydediyor. Aynca Ra.fizilerden, 
"Hüseyin'in aile:< fertlerinin çıplak olarak develere bindirildiklerinde, 
onlann avret mahallerini örtrnek için develecin sırtında, ön ve arka ta
raflannda bir çift hörgüç meydana geldiğini" söyleyenierin bulunduğu
nu, ancak bunun yalan haber olduğunu bildiriyor. Şia'mn ve Ra.fizilerin, 
Hüseyin'in öldürülınesiyle ilgili uydurduğu daha pek çok yalan haber 
bulunduğunu, ancak zikrettiklerinin yeterli olduğunu söylüyor. 

Hz. Hüseyin'i Ömer b. Sa'd'ın öldürdüğünün de söylendiğini, 
ancak bunun doğru olmadığım, Ömer b. Sa'd'ın sadece Hz. Hüseyin'i 
öldüren birliğin komutanı olduğunu söylüyor. Ömer b. Sa'd'ın Hz .. 
Hüseyin'i atlara çiğnettiğine dair haberi EbU Mihneften naklettikten 
sonra "Allah bilir ya bu doğru değildir" kaydını düşüyor. 

İbn Kesrr' e göre Hz. Hüseyin' in başımn Mısır' da olduğuna dair 
iddianın da aslı yoktur. Fatımiler, Fatıma'nın soyundan geldiklerine da
ir iddialanın tervic etmek için böyle bir yola tevessül etınişler, 'Tacü'l
Hüseyin" denilen şehitliği hicrl 500 yılından sonra inşa etınişlerdir. el
Bakıllam başta olmak üzere çok sayıda nlemanın da ayın görüşte oldu
ğunu söyleyerek bu görüşünü t~yid ediyor. İbn Kesrr'in Şia ve 
Ra.fizilere karşı eleştirilerinin, kendi düşüncelerini yansıtmasının yanın
da, o günün toplumunun beklentisinin de bu yönde olduğu ve onlann 
beklentilerine de cavap niteliği taşıdığı anlaşılıyor. Aynca bu görüşle
rinin, adı geçen gruplann görüşlerine bir reddiye mahiyetinde olduğu da 
söylenebilir. 
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Kaynaklar üzerinde, dönem dönem, ya da belli sayıda olay seçile
rek, kaynakların kaynakları veya şahıslar üzerinde sondajlama yapılarak 
gerçekleştirilecek çalışmaların, araŞtırmacıların kaynaklaria ilgili sorun
larını en aza indirmesine katkıda bulunabileceğini düşünüyoruz. Saygı
larımızla. 

Kaynaklar: 
A. Aziz Duri, İlk Dönem İslam Tarihi, (tre. Hayrettİn Yüeesoy), İstanbul 

1991. 
John Tosh, Tarihin Peşinde, (tre. Özden Ankan), İstanbul 1997. 
Ketili Jenkis, Tarihi Yeniden Düşünmek, (tre. Bahadır Sina Şener), Ankara 

1997. 
Seyyide İsmail Kaşif, İslam Tarihinin Kaynakları ve Araştırma Metotları, 

(tre. Mehmet Şeker vd.), İzmir 1997. 
Sabri Hizmetli, İslam Tarihçiliği Üzerine, Ankara 1991. 
-------------------İslam Tarihi-İlk Dönem, Ankara 1999. 
Doğan Özlem, Tarih Felsefesi, İstanbul 1996. 
İ. Aycan-M. M. Söylemez-N. Yurtseven, İdeolojik Tarih Okumaları, Anka

ra 2003. 
Leon E. Halkın, Tarih Tenkidinin Unsurları, (tre. Bahaaddin Yediyıldız), 

TTK., Ankara 1988. 
Tabers!, el-İiıticac, Meşhed 1403. 
Abdulkahir el-Bağdad!, Mezhepler Arasmdaki Farklar, (tre. Ethem Ruhi 

Fığlalı), Ankara 1991. 
Bahşel, Eslem b. Sehl el-Vasıt! (292/905), Tarflıu V asıt, (thk.· Korkis 

Avvad), Alemü'l-Kütüb, Beyrut 1406/1986. 
Taberl, Tarihu'l-Ümem ve'l-Mülfik(De Goeje) 
Tabeıi', Tarihu '1-Ümem ve 'l-Mülfik(Ebü'I-Fazl) 
Fuat Sezgin, Ruhiirinin Kaynakları, Ankara 2000. 
M. Akif Koç, İsnat Verileri Çerçevesinde Erken Dönem Tefsir Faaliyetleri

EbU Hatiın Tefsiri Önıeğinde Bir Literatür İncelemesi, Ankara 2003. 



3. Horovitz, jsldmi Tarih~iligin Dogzqu, (trc. R. Altlnay-R. Ozmen), Anka- 
ra 2002. 

Mesut Okumu~, Kur'dn'uz Felsefi ~kuncqu-f in Silza ~nzeg'i, (Bas~lmarmg 
Caligma), Gorum 2003. 

Neqet Toku, flm-i ~nrrLin-hit Haldurz'da Toplum Bilimsel D~$iiizce, Bilge 
Adam Yay., Van 2000. 

Muhammed Abid el-Clbir?, Zsldm'da Siyasal Akd, (trc. Do?. Dr. Vecdi 
.Akyiiz), Kitabevi yay., 1st. 1997. 

Zubeyr b. Bekk&, el-AlzbdnlJl-Mr~vaffakiyyiit, tah. Sarni Me&? el-An?, 
Bagdat ts. 

Atvan, Rivriyetii9~-$dmiyyin li'l- Megdzi ve's-Siyer, Beyrut 1987. 
Ibn Haldun, Mukaddiine, (kc. Zeki Megamiz), Istanbul 1988. 
Hasan Kurt, Taberl'nin Hayatz ve Tarih~ili@ (Yay~nlanrnamg Yiiksek Li- 

sans Tezi, 19 Mayls Universitesi Sosyal Bilimler Enstitiisii, Samsun 1991 
Hiisnii Ozer, ibiz Kuteybe'niit Tarilzgili@, Bas~lmamg Yiiksek Lisans Tezi, 

A. 0. Sosyal Bilimler Enstitiisii, Ankara 1997 

EK 
Taberi'nin Kerbel2 Olayl ne ngili Kaynaklari: 

Zekeriyyl b. Yahyl ed-Dadr - Ahmed b. Cenlb el-Musayyisi - Halid b. 
Yezid b. Esed b. Abdullah el-KasS - Arnm2.r ed-Diiheni s. 347 
0 Arnr b. Ali-Ebfi Kuteybe - Yfinus b. Ebii Ish2.k - el-Ayz2r b. Hureys- 
Umae b. Ukbe b. EbO Muayt 349 
0 A m &  ed-Diiheni 349 

EbO Mihnef 351 
0 Ebfi Mihnef - el-Hacclc b. Ali - Muhamrned b. Bigr el-Hemdhi 352 
Q Ebii Mihnef - Ebii'l-Muhiirik er-Rksib? 353 
Q EbO Mihnef - Numeyr b. Va'le - Ebii'l-Veddiik 355 
* Higlm - Avlne 356 
0 H i g h  - Ebii Mihnef - el-Mualll b. Kiileyb - EbO Vedd&k 358 
Q Omer b. Sebbe-HMn b. Miislim-Ali b. Saih-fsa b. Yezid el-Kin&? 359 

Ve Uhbira 360 
Q Hi@n - Ebii Mihnef - el-Mualll b. Kiileyb - EbO Veddiik 361 
rr Ebii Mihnef - el-MiiclIid b. Said 364 
rr Ebii Mihnef - Numeyr b. Va'le - Ebii'l-Vedd2.k 364 
0 Ebfi Mihnef - es-Sakb b. Ziiheyr - Abdunrahmh b. Siireyh 367 
t, Eba Mihnef - el-Hacclc b. Ali - Muhammed b. Bigr el-Hemdm 368 
a EbO Mihnef - Yfisuf b. Yezid - Abdullah b. Hrizirn 368 
rr EbO Mihnef - Yiinus b. Ebii Ishak - Abbls el-Cedeli 369 

EbO Mihnef - Ebii Cenlb ed-Kelb? 369 
0 Ebfi Mihnef - el-Mucad b. Said 371 

EbO Mihnef - Kudlme b. Said b. Ziiide b. K u d h e  es-Sakaf? 373 
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• Eb ii Mihnef- Ca'fer b. Huzeyfe et-T§.J 375 
• Ebii Mihnef- Kudame b. Sa' d 375 
• Ebii Mihnef- Kudame b. Sa' d 376 
• Ebii Mihnef- Said b. Müdrik b. Umare 376 
• Eb ii Mihnef- Sakb b. Züheyr- A vn b. Eb ii Cuhayfe 378 
• Ebii Mihnef- Ebii Cenab Yahya b. Ebii Hayye el-Kelbi380 
• Eb ii Mihnef- Sakb b. Züheyr- A vn b. Ebii Cuhayfe 381 . 
• Hişa.m - Ebii Mihnef- Sakb b. Züheyr- Ömer b. Abdurrahman b. el-Hiiris 
b. Hişam el-Mahziimi382 
• Eb ii Mihnef- el-Hiiris b. Ka'b el-Vali bi- Ukbe b. Süleyman 383 
• Ebii Mihnef- Eb ii Cenab Yahya b. Ebii Hayye- Adiy b. Harmele el-Esed! 
-Abdullah b. Süleym ve el-Müzıi? b. el-Müşemmil bu son ikisi Esedli 384 
• Eb ii Mihnef- Ebii Said Akisa - 385 
• Ebii Mihnef- el-Haris b. Ka'b el-Valibi Ukbe b. Sim'an 385 
• Eb ii Mihnef- Ebii Cenab - Adiy b. Harrnele - Abdullah b. Süleym ve el
Müzıi 386 
• Hişam- A vane b. el-Hakem Lebeta b. el-Ferezdak b. el-Galib-babası-386 
• Ebii Mihnef- el-Hiiris b. Ka'b el-Vali bi- Ali b. Hüseyin 387 
• Arnınar ed-Düheıll- Ebii Ca'fer- Zekeriyya b. Yahyaed-Daıir-Ahmed 
b. Cenab el-Musayyıs1- Halid b. Yez!d b. Esed b. Abdullah el-Kasıi- Arnmar 
ed-Dühenl389 
• Hüseyin b. Nasr- Ebii Reb!a- Eb ii Avane-Husayn b. Abdurrahman-391 
• Husayn -Hiliil b. Yesat391 
• Husayn-Sa'db.Ubeyde-392 
• Husayn-Sa'db.Ubeyde-393 
• Husayn- Muaviye b. Eb ii Bsüfyan'ın mevlası- 393 
• Husayn- 393 
• Husayn- Ala' b. Ebii Ase Re'sü'l-Caliit- babasından -393 
• EI-Hiiris- İbn Sa' d- Muhammed b. Ömer -394 
• Eflah b. Said- İbn Ka'b el-Kuraz1- el-Hiiris- İbn Sa' d- Muhammed b. 
ömer-394 
• Ebii Mihnef- Hişam b. el-Velld 394 
• Ebii Mihnef- Yiinus b. Eb! İshak en-Nebü 394 
• Eb ii Mihnef- Muhammed b. Kays 394 
• İbn Sa' d 395 
• Vakıdi395 

• Ebii Mihnef- es-Süddi- Bem Fezare' den bir adam- 396 
• Ebii Mihnef- Delhem bint Amr (Züheyr b. el-Kayn'ın hanunı) 396 
• Eb ii Mihnef- Ebii Cenab el-Kelb1- Adiy b. Harmele- Abdullah b. Süleym 
ve el-Müzıi 397 
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• Ebfi Mihnef- Ömer b. Halid -Zeyd b. Ali b. Hüseyin . Davud b. Ali b. 
Abdullah b. Abbas 397 
• Ebfi Mihnef- Ebfi Cenab- Adiy b. Harmele - Abdullah b. Süleym ve el
Müzri398 
• Ebfi Mihnef- Ebfi Aliel-Ensan Bekr b. Mus'ab el-Müzen1398 
• Hişam- Ebfi Bekr b. Ayyaş- ona anlatan birinden 398 
• Eb il mihnef- Levzan -399 
• Hi şam - Ebil Mihnef- Eb il Cenab - Adiy b. Harmele - Abdullah b. 
Süleym ve el-Müzri bu son ikisi esedli 400 
• Hişam - Laldt- Ali b. et-Ta'an el-Muhanbi- 401 
• Ebfi Mihnef- Ukbe b. Ebi'l-Ayzar 403 
• Eb il Mihnef- Cümeyl b. Mersed (Beni Ma'n' dan) Tınmmah b. Adiy-406 
• Ebfi Mihnef- Mücalid b. Said- Amir eş-Şa'b1407 
• Ebfi Mihnef- Abdurrahman b. Cündüb- Ukbe b. Sim' an 406 
• Hişam- Avane b. el-Hakem- Arnmar b. Abdullah b. Yesar el-Cühen!
babasından 409 
• Hişam- Ebfi Mihnef- Nadr b. Salih b. Hab!b b. Züheyr el-Abs! Hassan b. 
Frud b. Bükeyr el-Abs1411 
• Ebfi Mihnef- Süleyman b. Ebfi Raşid- Humeyd b. Müslim el-Ezd1412 
• Ebfi Mihnef- Ebfi Cenab- Hani b. Sübeyt el-Hadram1413 
• Ebfi Mihnef- el-Mücalid b. Said+ es-Sakb b. Züheyr el-Ezdi ve 
muhaddislerden diğerleri 413 
• Ebfi Mihnef- Abdurrahman b. Cündüb- Ukbe b. Sim'an- 413 Olayın 
baştan sona görgü şahidi 
• Ebfi Mihnef- el-Mücalid b. Said el-Hemdan! + es-Sakb b. Züheyr 414 
• Ebfi Mihnef- Süleyman b. ebfi Raşid- Humeyd b. Müslim 414 
• Ebfi Mihnef- Ebfi Cenab d-Kelbi 415 
• Ebfi Mihnef- el-Hans b. Hasira-Abdullah b. Şeıik el-Amiri 415 
• Ebfi Mihnef- el-Hans b. Hasira-Abdullah b. Şüreyk el-Amiri- Ali b. 
Hüseyin 417-418 
• Ebfi Mihnef- Abdullah b. Asımel-Faişi- ed-Dahhil.k b. Abdullah el
Meşriki 418 
• Ebfi Mihnef- Abdullah b. Asımel-Faişi- ed-Dahhil.k b. Abdullah el
Meşriki419 

• Ebfi Mihnef- Abdullah b. Asım el-Fruşi- ed-Dahhil.k b. Abdullah el-
Meşriki 421 ·· . 

• Eb il Mihnef- Fudayl b. Hadic el-Kind1- Muhammed b. Bişr- Amr el
Hadram1422 
• Ebfi Mihnef- Amr b. Mürre el-Cümell- Ebfi Salih el-Hanefi 422 
• Ebfi Mihnef- bir arkadaşı- Ebfi Halid el-Kahili 423 
• Ebfi Mihnef- Abdullah b. Asım- ed-Dahhil.k el-Meşriki 423 
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• Ebu Mihnef- Ali b. Hanzala b. Es' ad eş-Şam!- racülün min kavmi h (K e
sir b. Abdullah eş-Şa'bl-maktele şahit olan) 426 
• Ebu Mihnef- Ebu Cenab el-Kelbi- Adiy b. Harmele 427 
• Ebu Mihnef- Sakb b. Züheyr+Süleyman b. Ebu Raşid - Humeyd b. Müs
Iim 429 
• Ebu Mihnef- Ebu Cenab el-Kelbi--429 
• • Ebu Mihnef- Hüseyn Ebu Ca'fer 430 
• Ebu Mihnef- Süveyd b. Hayye 431 
• Ebu Mihnef- Ata' b. es-S ai b Abdülcebbiir b. Vail el-Hadraml 431 
• Ebu Mihnef- Yusuf b. Yezid-Afifb. Züheyr b. Ebü'l-Ahnes 431 
• Ebu Mihnef- Sabit b. Hübeyre 434 
• Ebu Mihnef en - Nadr b. Salih 434 
• Hişam b. Muhammed - Ebu Mihnef- Yahya b. Hani' b. Urve 435 
• Ebu Mihnef- el-Hüseyin b. Ukbe el-Muradl (ez-Zebidl) 435 
• Ebu Mihnef- Nümeyr b. Va'le- Eyyub b. Mişreh el-Hayvaan1437 
• Ebu Mihnef- Süleyman b. Ebu Raşid- Humeyd b. Müslim 438 
• Ebu Mihnef- Muhammed b. Kays 440 
• Ebu Mihnef-Nümeyr b. Va'le-Hemdanlı bir adamdan (Rebl' b. Temlm) 444 
• Ebu Mihnef- Abdullah b. Asım el-Faişl- ed-Dahhftk b. Abdullah el
Meşrik1444 

• Ebu Mihnef- Fudayl b. Hudeye el-Kindl 445 
• Ebu Mihnef- Züheyr b. Abdurrahman b. Züheyr el-Has'aml 446 
• Ebu Mihnef- Süleyman b. ebu Raşid Humeyd b. Müslim el-Ezdl 446 
• Ebu Mihnef- Süleyman b. ebu Raşid- Humeyd b. Müslim 447 
• Ebu Mihnef- Ukbe b. Beşir el-Esedl- Ebu Ca'fer (Muhammed b. Ali b. 
el-Hüseyin) 448 
• Hişam- Ebü'l-Hüzeyl (Sekfin'dan bir adam)- Hani' b. Sübeyt el
Hadram1449 
• Hişfun- Ebü'l-Hüzeyl (Sekun'dan bir adam) Hani' b. Sübeyt el
Hadram1449 
• Hişfun- Amr b. Şemir- Cabir el-Cu'fi 449 
• Hişam- babası Muhammed b. es-Saib- Kasım b. el-Asbağ b. Nübate 449 
• Ebu Mihnef 450 
• Ebu Mihnef- Süleyman b. ebu Raşid - Humeyd b. Müslim 45 ı 
• Ebu Mihnef- Amr b. Şuayb- Muhammed b. Abdurrahman 451 
• Ebu Mihnef- el-Haccac- Abdullah b. Arnmar b. Abdyağlls el-Biirık1451 
• Ebu Mihnef- Sakb b. Züheyr+Süleyman b. Ebu Raşid - Humeyd b. Müs
Iim452 
• Ebu Mihnef- Ca'fer b. Muhammed b. Ali 453 
• Ebu Mihnef- Züheyr b. Abdurrahman b. Züheyr el-Has'aml 453 
• Ebu Mihnef- Süleyman b. Ebu Raşid - Humeyd b. Müslim 453 
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0 Higiim - babas~ - en-Nevv2r bint Mgik 455 
Ebii Mihnef - Ebii Zuheyr el-Absi -Kune b. Kays et-Tem'imi 455 

0 EbQ Mihnef - Suleymiin b. Ebii RBgid - Humeyd b. Muslim 456 
Ebii Mihnef - Miiciilid b. Said 457 

0 Ebii Mihnef - Suleymln b. Ebii Riigid - Humeyd b. Muslim 457 
0 Ebii Mihnef - Suleym2n b. EbQ Riigid - Humeyd b. Muslim 458 
0 Ebii Mihnef - 459 
0 Ebii Mihnef - Sakb b. Zuheyr - Kbim b. Abdurrahman (Yezid b. 
Muaviye'nin mevlikl) 460 

EbQ Mihnef - Ebii Ca'fer el-AbsE - Ebii Um&e el-Absi - Yahyl b. el- 
Hakem 460 

Ebli Mihnef - el-Hiiris b. Ka'b - Fiit~ma bint Ali 461 
HigBm - Aviine b. el-Hakem el-Kelbi 463 
H i g h  - Ebii Mihnef - Ebii Hamza es-Sumlli 465 
Higdm - Av2ne b. el-Hakem el-Kelbl465 
Ebii Mihnef - SiileymBn b. Ebii Riiqid - Abdunahman b. Ubeyd 466 

e Hig2m - Av2ne b. el-Hakem el-Kelbi 467 
Higiim - Ebii Mihnef 467 

6 Ebfi Mihnef - Abdurrahman b. Cundub el-Ezdi 469 

h n  Kes'ir'in Kerbel3 OIayl11e llgili Kaynaklan: 
0 H i g h  b. el-Kelb'it-Ebii Mihnef - es-Sakb b. Ziiheyr - Ebli Osmiin en- 
Nehdi 157 

Ebli Mihnef - Sakb b. Zuheyr - Avn b. Cuheyfe 158 
Vefi riviiyetin zekerahii Ibn Cefir 

0 Ebii Mihnef 
0 Ebii Mihnef - el-Hiiris b. Ka'b el-Vaibi - Ukbe b. Sim72n 159 

(;ok kimse - $ebbbe b. Siiv&- Yahy2 b. Ismail b. SBlim el-Esedi- 160 
Yahyii b. Main - Ebii Ubeyde - Siileym b. Hayy2n -Said b. Min2 - Abdul- 

lah b. Omer 160 
0 Ya'kub b. Sufyiin - Ebii Bekir el-Humeydi - SiifyBn - Abdullah b. Siireyk 
- Bigr b. Ga ib  - 161 

Zubeyr b. Bekkiir - amcasl Mus'ab b. Abdullah - Hig2m b. Yiisuf - 
Ma'mer - Huseyin'den bahseden bir adam - 161 
o Zubeyr b. Be&& - amcasi Mus'ab b. Abdullah - H i g h  b. Yiisuf - 
Ma'mer - Huseyin'den bahseden bir adam 2 s. 161. KUii: 161 
o K2lB: 161 

Zubeyr b. Be&& - Muhammed b. ed-Dahhlk 166 
0 Ebii Mihnef - Ebii Cen2b Yahy2 b. Ebii Hayseme - Adiy b. Harmele el- 
Esedi - Abdullah b. sSuleym - + Munzir b. Miigemmil esedliler 166 
o Ebii Mihnef - el-Hiiris b. Ka'b el-Vgibi- Ukbe b. Sim'Bn 166 
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• Hişiim ei-Kelb!- Aviine b. el-Hakem Layta b. ei-Giilib b. ei-Farazdak
babasından 167 
• Ebu Mihnef- el-Hiiris b. Ka'b el-Valib1- Ali b. Hüseyin 1"67 
• Ebu Mihnef- Muhammed b. Kays- 167 
• Ebu Mihnef- Ebu Ali ei-Ensiir1- Bekr b. Mus'ab el-Müzen1 168 
• İbn Sa' d- Musa b. İsmail- Ca'fer b. Süleyman- Yez!d b. er-Reşk 169 
• ~ Ebfi Mihnef- Ebu Hiilid ei-Kiihill 169 
• Ebu Zür' a- Sa!d b. Süleyman - Ubbiid b. ei-A vvam- Husayn 170 
• İbn Cenr- Muhammed b. Arnmar er-Razi- Said b. Süleyman- Ubbiid b. 
ei-A vvam- Husayn 170 
• Husayn- Sa'd b. Ubeyde- Ebfi Mihnef -Levzan- İkrime 171 
• Ebfi Mihnef- Ebu C en ab - Adiy b. Hannele - Abdullah b. Hannele - Ab
dullah b. Süleym- el-Müzrl b. el-Müşemmil esediyyeyn 172 Öldürülmesiyle 
ilgili bilgiyi uzun uzun bu raviden naklediyor 
• Ebfi Mihnef- el-Hiiris b. Ka' b+ Ebü'd-Dahhak- Ali b. Hüseyin 177 Öl
dürülmesiyle ilgili bilgiyi uzun uzun bu raviden naklediyor 
• Ebfi Mihnef- Ebfi Cenab- 181 

Öldürülmesiyle ilgili bilgiyi uzun uzun bu raviden naklediyor 
• Ebu Mihnef- Fudayl b. Hudeye el-Kind1 185 
• Ebfi Mihnef- Süleyman b. Ebfi Raşid- Humeyd- 186 
• Ebu Mihnef- es-Sakb b. Züheyr- Humeyd b. Müslim 188 
• Ebu Mihnef- Ca'fer b. Muhammed 188 
• Ahmed b. Hanbel -Hüseyin - Cerlr- Muhalmmed - Enes 190 
• Ahmed b. Hanbel' i Buhar1 ve Tirmizi ile destekliyor. 190 
• Bezzar 190 
• Ebfi Ya'la el-Mevsıll 190 
• Ebu Mihnef- Süleyman b. Ebfi Raşid- Humeyd b. Müslim 190 
• Tirmiz1191 
• Hişam- Abdullah b. Yezid b. Ravh b. Zinba' el-Cüzaınl- babası- el-Gaz 
b. Rebia- el-Cüreş1 min Himyer 191 
• Ebfi Mihnef- Ebfi Ca'fer el-Abs!- 192 
• Mücahid 192 
• Ebfi Mihnef- Ebfi Hamza es-Sümall- Abdullah el-Yemani-el-Kasım b. 
Buhayt 192 
• Ebu Berze el-Esleınl- 192 
• Ebfi Mihnef- el-Mücalid- Said 193 
• Ebfi Mihnef- ei-Hiiris b. Ka' b- FatımabintAli 194 
• Hişam- Ebfi Mihnef- Ebu Hamza es-Sümiill- Abdullah es-Süiniil!- el
Kasım b. Nüceyb -196 
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• Ebil Ca'fer et-Tabeıi tarihinde- Zekeriyya b. Yahya ed-Daıir Ahmed b. 
Hubab el-Masisi- Halid b. Yezid- Abdullah el-Kasıi Arnmar ed-Düheni Ebil 
Ca'fer 196 
• Ebil Mihnef- Süleyman b. Ebil Raşid- Abdurrahman b. Ubeyd Ebü'l
Kenild i98 
• Ahmed b. Hanbel- 199 

• Ahmed b. Hanbel- 199 
• Ebü'l-Kasım el-Bagavi 199 
• İbn Sa'd-199 

• İbn Aslikir 200 

• Ahmed b. Hanbel - 199 

• İbn Ebi'd-Dünya 200 senediyle 

• Tirmizi 200 

• İbn Sa' d 201 

• Ahmed b. Hanbel- 201 

• El-Hatib 201 senediyle 

• El-Hakim 201 
• Taberiini201 

• İbn Sa' d 204 

• İbn Asakir tarihinde 204 
• İbn Ebi'd-Dünya 204 senediyle 
• İbn Aslikir 204 
• El-Biikıllan1204 

• Bubiiri 204 

• Tirmizi 205 
• Ahmed b. Hanbel 205 

• Ahmed b. Hanbel 205 

• Ahmed b. Hanbel 205 

• Ebil Ya' la el-Mevsıli205 

• Tirmizi205 

• Ahmed b. Hanbel 205 

• Tirmizi 205 

• Ahmed b. Hanbel 205 
• Tirmizi 206 

• Tirmizi 206 

• Ahmed b. Hanbel 206 
• Taberiini206 
• Ahmed b. Hanbel 206 
• Tirmizi 206 

• Ebü'I-Kasım el-Bagavi206 
• Nesei206 
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Ahmed b. Hanbel 206 
Tirmiz1206 
Ebfi Davud et-TayaJis1206 
Ahmed b. Hanbel 207 
Ahmed b. Hanbel 207 
Ahmed b. Hanbel 207 
pbfr Davud et-Tayalis1207 
İbn Sa' d 207 
Zübeyr b. B elekar 207 
İbn Sa' d 207 
Buhaar1207 
el-Medain1207 
Esma1208 
Taberan1208 
Ebu Mihnef - Abdurrahman b. Cündeb - 210 
Zübeyr b. Bekkar 211 

-III-

İSLAM TARİHİ ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEMLE İLGİLİ 
BAZI MÜLAHAZALAR 

Prof. Dr. Mehmet ÖZDEMİR- Doç. Dr. Seyfettin ERŞAHiN 
A. Ü. İlalıiyat Fakültesi 

Prof. Dr. Mehmet ÖZDEMİR 
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Annales ekolünün önde gelen isimlerinden Fernand Braudel, 
"Tek bir tarih ve tek bir metot yoktur. Tarihlerin, merak konulan ve ba
kış açılan vardır. Y ann başka merak konulan, başka görüş açılan ola
cağı gibi" der. O bu sözleriyle aslında hemen her tarihçinin mesleğinde
ki gelişmeler açısından geçmişe baktığında ulaşması mümkün olan bir 
kanaate tercüman olmaktadır. XIX. yüzyıl profesyonel tarihçiliğin öne 
çıktığı bir yüz yıl olmasına mukabil, XX. yüzyılı, tarih yazıcılığındaki 


