
L 

İBN İSFENDİYAR 
(J~~' \)-11) 

Bahaüddin Muhammed 
b. Hasen b. İsfendiyar-ı Katib 

(ö. 613/1216'dan sonra) 

Taril]-i Taberist/in adlı 
eseriyle meşhur olan 

İranlı tarihçi. 
_j 

Muhtemelen Amül'de doğdu. Tari]]-i 
Taberistdn adlı eserindeki bazı bilgiler
den Amüllü olduğu anlaşılmaktadır. Ha
yatının bir bölümünü, Taberistan'da hü
küm süren Bavendller'in bir kolu olan is
pehbediyye hükümdarlarından Hüsamüd
devle Erdeşlr ile oğlu ve halefi Naslrüd
devle ll. Şah Gazi Rüstem'in (ı 206-121 O) 

hizmetlerinde geçiren İbn İsfendiyar bir 
süre bu hükümdarlara katip lik yaptı. 4 
Şewal 606'da (1 Nisan 1210) Bağdat'tan 
Irak-ı Acem'e dönerken hamisi Naslrüd
devle ll. Şah Gazi Rüstem'in öldürüldüğü 
haberini a lı nca yolunu değiştirip Rey'e 
gitti. Burada Rüstem b. Ali b. Şehriyar'ın 
kütüphanesinde, imam Ebü'l-Hasan b. 
Muhammed el-Yezdadl'nin Taberistan'
da hüküm süren "gavbare" lakaplı hü
kümdarlar hakkında bilgiler içeren 'U]f_a 
dü 's-si]J-r ve ]:rala'idü 'd-dür adlı eseri
ni buldu ( TarffJ-i Taberistan, s. 4-5) İki ay
dır ikamet ettiğ i Rey'de bir süre daha ka
lıp hamileri hakkında bilgiler eklemek su
retiyle eseri Farsça'ya çevirmeye karar 
verdi. Tercümeye başlayacağı sırada ba
basından aldığ ı mektup üzerine Amül'e 
döndü. Ancak burada karış ı klıklar çıkınca 

Harizm'e gitti. Beş yıl kald ığı Harizm'de 
Taberistan tarihine dair bilgi toplarken 
bir kitapçıda, Sasanl Devleti'nin kurucusu 
Erdeşlr-i Babekan'ın (226-240) başrahibi 

Tenser'in Taberistan Hükümdan Cusnasf 
Şah'a (Güşnasb Şah) Pehlevi dilinde yazdı
ğı mektubun İbnü'l- Mukaffa' tarafından 
Arapça'ya çevrilmiş bir nüshasını buldu. 
Tari]]-i Taberistô.n' ı yazarken "Name-i 
Tenser" adıyl a anılan bu mektubu Fars
ça'ya çevirerek eserine kaydetti. Tari]]-i 
Taberistan'ı 613'te (1216) yazmayı sür
dürdüğü anlaşılan İbn İsfendiyar'ın ne 
zaman ve nerede vefat ettiği bilinme
mektedir. 

Taberistan tarihine dair en eski kaynak 
olan Tari]]-i Taberistdn dört bölümden 
oluşmaktadır. Birinci bölümün dört alt 
başlığının birincisinde yukarıda sözü edi
len mektubun Farsça tercümesi yer al
maktadır. Bu mektup Sasanller'in teşki
latı hakkında çok önemli bilgiler ihtiva et-

mektedir. Bundan sonraki alt başlıklarda 
Taberistan bölgesinin tarihi. şehirlerin 
kuruluşu , burada daha önce hüküm sü
ren "gavbare" lakaplı krallar. bölgenin fi
ziki özellikleri ve buraya hakim olan hü
kümdarlarla bölgede yetişen alim ler. mu
tasawıflar, hekimler, astronomi bilginleri, 
şairler hakkında bilgiler verilmiştir. İkinci 
bölüm, Taberistan'ı hakimiyet altına al
mış olan Ziyarller ve Büveyhller'e ayrıl
mıştır. Üçüncü bölümde Taberistan'ın 
Gazneliler ve Selçuklular'ın hakimiyetine 
geçişi. dördüncü bölümde Savendiler ha
nedanı hakkında bilgi verilmektedir. Ese
rin 606 ( 121 O) yılı ndan yaklaşık 750 ( 1349) 
yılına kadar olan bölümü adı bilinmeyen 
bir müellif tarafından ilave edilm iştir. İla
ve edilen kısımların büyük bir bölümü Ev
liyaullah-ı Amüll'nin Tari]]-i Rı1yan adlı 
eserinden iktibas edilmiştir. Eser siyasi 
tarih yanında bölgenin iktisadi ve içtimal 
tarihi açısından da önemlidir. Olayları an
latırken objektif olmaya çalışan İbn İsfen
diyar, bölgeyi yönetenlerin adil uygulama
larından övgüyle bahsederken zalimce 
muamelelerini de yerrnekten çekinme
miştiL Müellif kullandığı kaynakları da 
zikretmiştir. Bunlar Hiıai b. Muhassin es
Sabl'nin Tari]]u Hilali'ş-Şabi', Ebu Man
sur es-Sealibl'nin Yetimetü'd-dehr, Ni
zamülmülk'ün Siyasetname, Cahiz'in el
Beyan ve't-tebyin ve Firdevsl'nin Şah
name adlı eserleridir. Ayrıca Taberi'nin 
Tari]]'inden de istifade ettiği anlaşılmak
tadır. 

Mahalli tarih yazıcılığ ın ın en eski örnek
lerinden biri olan Tari]]-i Taberistdn, Ev
liyaullah -ı Amüll ve Zahlrüddln-i Mar'aşl 
gibi tarihçiler tarafından kaynak olarak 
kullanılmıştır. Mahalli yöneticilerin bölge
yi kontrol altına almak isteyen Araplar'a, 
Gazneliler'e ve Selçuklular'a karşı verdik
leri mücadeleler konusunda önemli bilgi
leri içeren eser. sadece iran'ın Hazar eya
Ietleri için değil Büyük Selçuklu tarihi için 
de önemli bir kaynaktır. 

Eserin Tenser'in mektubuyla ilgili kısmı 
ilk defa J . Darmesteter tarafından Fran
sızca tercümesiyle birlikte "Lettre de Tan
sar au ro i de Tabaristan" adıyla yayımian
mış (JA, 1894, 1, 200 vd. [metin[; a.e., 1, 

502 vd . [tercüme[), Mücteba Minavi de 
bu bölümü Name-i Tenser be Geşnasp 
adıyla neşretmiştir (Tahran 1932) . Tô.ri]]-i 
Taberistan 'ın ingilizce özet tercümesi 
Edward Granville Browne tarafından An 
Abridged Translation of The History of 
Tabaristan adıyla yayımlanmıştır (Lon
don- Le iden 1905). Eserin tamamını Ab-
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bas İkbal-i Aştiyanl iki cilthalinde neşret
miştir (bk bibl) 
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İBN İSHAK 
( Jl:ı...ı! \)'!' ) 

Ebu Abdiilah Muhammed 
b. İshak b. Yesar b. Hıyar el-Muttalibi 

ei-Kureşl el-Medeni 
(ö. 151/768) 

Siyer ve megazl müellifi , 
muhaddis. 

_j 

80 (699) yılında Medine'de doğdu (Ze

hebl, A'lamü'n-nübela', VII, 34); künyesi
nin Ebu Bekir olduğuna dair rivayetler 
varsa da bu doğru değildir. Büyük d ed esi 
Hıyar (veya dedesi Yesar) , Halid b. Velid'in 12 
(633) yılında fethettiği Aynüttemr'deki 
manastırda eğitim gören kırk gençten 
biriydi ve esir alındıktan sonra Medine'
ye gönderilmişti (Hatlb, 1, 214, 2 16) . Bazı 

şarkiyatçılar. İbn İshak' ın büyük dedesi
nin hıristiyan o lmasından dolayı incil'i ve 
Süryanke'yi iyi bildiğini ve Hz. Peygam
ber'den önceki dönemin tarih ve kıssala

rını iyi bilmesinde de bu aile kültürünün 
izlerinin bulunduğuı:ıu ileri sürmüşlerdir. 

Ancak İbn İshak'ın İncil ve Tevrat'ı Medi
ne'de okuduğu , Süryanlce'yi birkaç yıllık 
ikameti s ırasında Mısır'da öğrendiği ve 
bu kültürü orada aldığı kabul edilmekte
dir. İbn İshak'ın babası İshak, amcaları 
Musa ve Abdurrahman ile kardeşleri 
ömer ve Ebu Bekir de ilimle. bilhassa ha
dis rivayetiyle uğraşan kimselerdi (İbn 
Sa 'd, et-Taba~at: el-mütemmim, s. 403-

404) 

İbn İshakeğitimini, başta babası ve 
amcaları olmak üzere birçok şahsiyetten 
hadis, siyer-megazl. şiir, eyyamü'l-Arab 
ve ensab bilgileri alarak tamamladı. Ona 
ders veren Medine'rıin meşhur alimleri 
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arasında Asım b. ömer b. Katade, Kasım 
b. Muhammed b. EbQ Bekir. Yezld b. RO
man, Muhammed b. İbrahim et-Teym1. 
Eban b. Osman b. Affan, Muhammed el
Bakır, EbQ Selerne b. Abdurrahman b. 
Avf, Abdullah b. Ömer'in m eviası Nafi', 
Ata b. Yesar, Abdurrahman b. Esved, Sa
lim b. Abdullah b. Ömer ve İbn Şihab ez
Zührl bulunmaktadır. İbn İshak'ın, çoğu 
sahabe çocuğu olan 1 00 kadar M edineli 
raviden hadis aldığı söylenir (Hatlb, I, 214-

218) . Kendisinin bazı sahabilere yetiştiği, 
bu arada En es b. Malik' i ( ö 93/7 11-12) 

gördüğü ve Said b. Müseyyeb'e de bir sü
re öğrencilik yaptığı bilinmektedir. 115 
(733) veya 119 (737) yılında İskenderiye'
ye giderek Yezld b. Ebu Hablb, Sümame 
b. Şüfa, Ubeydullah b. Mugire. Ubeydul
lah b. EbQ Ca'fer. Seken b. EbQ Kerlme 
ve Kasım b. Kuzman'dan hadis aldı. Ayrı
ca orada hadis rivayetiyle de meşgul ol
du; Yezld b. EbQ Hablb. Kays b. EbQ Yezld 
ve İshak b. İbrahim b. Musa kendisinden 
hadis rivayet ettiler. Bu arada Yezld b. 
EbQ Hablb'den kaydettiği , Hz. Peygam
ber'in İslam'a davet mektuplarını götü
recek elçilere hitaben yaptığı konuşma
nın metoini Medine'deki hocalarından 
İbn Şihab ez-Zührl'ye göndererek doğru
Iattı; onun bu tutumu rivayet konusunda
ki hassasiyetini göstermektedir (ibn Hi
şam , II, 607) . İbn İshak'ın İskenderiye'den 
ne zaman ayrıldığı ve Medine'ye dönüp 
dönmediği gidiş yılı gibi i htilaflıdır. Mu
hammed Hamlduilah onun doğrudan Rey, 
ei-Cezlre ve Küfe'ye geçtiğini (İbn İshak, 
es-Sire, neşredenin girişi , s. kafba). Johann 
W. Fück ve Süheyl Zekkar ise lrak'a Me-. 
dine'ye döndükten sonra gittiğini (Mu
hammad b. lshaq, s. 30 ; İbn İ s hak , es·Sire 
[nşr. Süheyl ZekkarJ, neşredenin giri ş i, s. 
ı 82) kabul ederler. 

Kaynaklarda İbn İshak'ın Medine'den 
ayrılıp İskenderiye'ye ve lrak'a gitmesiyle 
ilgili çeşitli rivayetler yer almaktadır. Onun 
horoz dövüştürdüğü . Mescid-i Nebevl'nin 
arkasında kadınlara yakın yerde oturduğu 
ve onlarla konuştuğu veya Kaderi (Mu"te
ziiT) inancına sahip olduğundan dolayı 
Medine valisi tarafından kırbaç cezasına 
çarptırıldığı yahut boynuna ip bağlana
rak mescidin içinden geçirildiği gibi is
natlar yanında Şilliğe temayül etmesi se
bebiyle Mısır'a gitmek zorunda kaldığı, 
aynı şekilde İskenderiye'den ayrılışının da 
karşıtlarının onu kadercilikle suçlaması 
üzerine valinin kendisini kırbaçiatması so
nucunda vuku bulduğu iddia edilmiştir. 
Medine'de İbn İshak'ın aleyhinde konu-
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şanlar arasında iki meşhur hadis alimi 
Hişam b. Urve ile Malik b. Enes'in de bu
lunması dikkat çekmektedir. Hişam b. 
Urve, İbn İshak'ın karısından hadis rivayet 
etmesinin doğru olmadığını ileri sürmüş 
ve onu yalancılıkla suçlamıştır (İbn Sa 'd, 
et-Tabai).at : el-mütemmim, s. 401 ). İbn İs
hak ise kendi aleyhinde konuşmasına rağ
men kitabına ondan birçok rivayet almış

tır (İbn Hişam , ı, 179,225,235,241,318, 

417) . Aynı zamanda meşhur ensab alim
leri arasında sayılan İbn İshak ile Malik b. 
Enes birbirlerinin ZQasbah'ın mevallsin
den olduklarını iddia etmişler, ancak kar
şılıklı suçlamaların artması üzerine İbn 
İshak lrak'a gitmeye karar verince barış
mışlardır. Aslında Malik b. Enes onu hadis 
rivayeti dolayısıyla eleştirmiyor. Hz. Pey
gamber'in Hayber, Kurayza. Nadir gibi 
gazvelerine dair bilgileri yahudi asıllı müs
lümanlardan almasını uygun bulmuyor
du. İbn İshak çeşitli tenkit ve itharniara 
maruz kalmışsa da (bu tenkitler ve cevap
ları için bk. İbn Seyyidünnas, l, 7-1 7; Ha
tlb, I, 2 14-234; Müsfir b. Said b. Demmas 
ei-Gamidl, sy. 54 [ 14 ı 8/ 1998 ı. s. 243-278) 

başta Buhar! olmak üzere Müslim, Ebu 
Davüd, Tirmizi. Nesal, İbn Mace ve Ah
med b. Hanbel gibi muhaddisler ondan 
hadis rivayet etmişlerdir. 

Hadis ve siyer- megazl sahalarında İbn 
İshak'ın üstadı olan İbn Şihab ez-Zührl, 
"Megazl ilmini öğrenmek isteyen İbn İs
hak'a müracaat etsin" derdi. Zührl ve 
Süfyan b. Uyeyne. "İbn İshak yaşadığı 
müddetçe Medine'de ilim yok olmaz" ; 
İmam Şafii de, "Megazlde derinleşrnek 
isteyen kimse Muhammed b . İshak'a 
muhtaçtır" diyerek kendisini övmüşlerdir 
( es-Sfre, neşredenin girişi, s. kafelif-kafba) . 
Siyer sahasında onu en büyük alim kabul 
eden Zührl (Zehebl, VII, 36). ulaştığı sevi
yeyi ve bu alanda Medine'de toplamış ol
duğu geniş malzemeden takdirle söz et
miş, zaman zaman megazl ile ilgili konu
larda kendisine bir şeyler de sormuştur. 
Zührl'nin vefatından sonra öğrencileri de 
bir hadiste şüpheye düştüklerinde İbn İs
hak'a başvururlardı. 

Zührl'nin aksine Emevl hanedam men
suplarıyla münasebet kurmayan İbn İs
hak, Abbasller'in iktidarı ele almasından 
sonra Medine'den ayrılarak Halife EbQ 
Ca'fer ei-MansQr'un kardeşi ei-Cezlre Va
lisi Abbas b. Muhammed'in yanına gitti 
(ı 42/759-60) ve orada beş yıl kadar hadis 
rivayetiyle meşgul oldu. Ardından KQfe'
ye, oradan da Hlre'ye geçti; Küfe'de iken 
aralarında Ebu Yusuf'un da bulunduğu 

birçok kişi ondan megazl dersleri aldı. 
Halife MansOr'un yanına vardığında ken
disini Abbasller'in iktidara gelmesinden 
önce tanıyan Mansür, İbn İshak'ı oğlu Mu
hammed' e (el-Mehcfı- Bi ilah) hoca tayin et
ti ve ayrıca onun için başlangıçtan o güne 
kadar gelen bir tarih kitabı yazmasını is
tedi. İbn İshak, daha önce Medine'de top
ladığı zengin malzerneye dayanarak iste
nen kitabı yazdı ve halifeye sundu; ancak 
daha sonra onu çok geniş bulan halifenin 
isteği üzerine özetlemek zorunda kaldı. 
Saray kütüphanesine konulan ilk yazdığı 
nüsha ravi Selerne b. Fazi'ın eline geçmiş 
ve onun aracılığıyla nakledilmiştir. Mehdi 
ile Horasan ve Rey'e giden İbn İshak bu
ralarda da hadis rivayetini sürdürdü. 146 
(763) yılında Bağdat' ın kurulması üzeri
ne halifenin maiyetinde yer alması sebe
biyle oraya yerleşti. vefatma kadar yine 
hadis rivayetiyle meşgul olup es-Sire'sini 
okuttu. 151 (768 veya 150/767, 153/770, 
154/771) yılında burada öldü ve sonraları 
Harünürreşld'in annesi Hayzüran'ın adıy
la anılan mezarlığın doğu tarafına EbQ 
Hanife'nin kabri yanına gömüldü. 

Yaşadığı dönemde "emlrü'l-mü'minln" 
unvanıyla anılan muhaddislerden olan İbn 
İshak'tan pek çok kişi hadis ve megazl 
rivayet etmiştir. Muta' et-Tarablşl bunla
rın sayısını 131 olarak verir ve megazl ra
vilerini yedi, hadis ravilerini beş ayrı grup
ta toplayarak hepsini on iki ayrı başlık al
tında sınıfiandı np her grupta yer alan ra
vileri ve rivayetlerini ayrı ayrı ortaya koyar 
(Ruuatü Muf:ıammed b. isf:ıal).; s. 22 vd.). 
Buhar1. İbn İshak'ın megazl dışında çoğu 
ahkama ait 17.000 hadis rivayet ettiğini 
ve bunların İbrahim b. Sa' d ei-Ensarl'nin 
elinde bulunduğunu haber vermiştir (Ha
tlb , VI, 83; ayrıca bk. İbn Sa'd , et-Tabai).at : 
el-mütemmim, s. 457). Zehebl, 17.000 ha
disin çeşitli yollarla gelen senedieri dola
yısıyla mükerrerleriyle birlikte bu sayıya 
ulaştığını, gerçekte sayılarının bu rakamın 
onda biri dahi olmadığını belirtir (A'Iii· 
mü'n-nübelii', VII , 40) . Kendisi de bu ha
dislerin bir kısmını el-Megazi'siyle tefsir. 
hadis. fıkıh, tarih ve ahbar kitaplarında 
kullanmıştır. 

Muhaddislerle cerh ve ta'dll alimlerinin 
İbn İshak'a yönelttikleri en ağır tenkit. 
onun hadisi aldığı ravi veya şeyhi atlayıp 
(tediTs) ilk ravinin adıyla nakletmesidir. An
cak bu husus, tarih ve hadis rivayeti ara
sındaki farktan ileri gE;!Imektedir. Hadis
ler genellikle kısa ve bir olayın birbirine 
bağlı unsurlarıyla anlatılmasının söz ko
nusu olmadığı metinlerdir. Tarih yazıcılı-



ğında ise olayları birbirine bağlamak su
retiyle anlatım esastır. İbn İshak'ın tarih
çi yönüyle birçok hadisin senedini birleş
tirerek vak'ayı anlatması ilk defa kendi
sinin başvurduğu bir usul değildir. Aynı 
usulü , hadisteki üstünlüğü kabul edilen 
ve megazi ile de ilgilendiği bilinen İbn Şi
h ab ez-Zühri ile fakih ve muhaddis ol
masının yanı sıra megazi sahasındaki ilk 
otoritelerden sayılan Urve b. Zübeyr de 
kullanmıştır (bk. ibn ishak, es-Sfre, neş re 

denin g iri ş i, s. kafta-kafya) Abdullah b. 
Abbas'a nisbet edilen tefsir rivayet tarik
lerinden biri de Muhammed b. Ebu Mu
hammed ve İkrime veya Said b . Cübeyr 
yoluyla ona ulaşan İbn İshak tarikidir. 
August Fischer, İbn İshak'ın nakilde bu
lunduğu ravilerin biyografileri üzerine bir 
doktora tezi hazırlamıştır (Biographien 
von Gewahrsmanner des Ib n /shaq, Hall e 
I 889; Le iden I 890) 

İbn İshak'ın en önemli eseri olan Kitô
bü 'l-Megdzi (Sfretü ibn isM.~. ei-Müb
tede' ve'l-meb'aş ve'l-megazf) müellifi he
nüz hayatta iken büyük bir şöhret kazan
masına , altmışayakın ravi tarafından ri
vayet edilmesine ve daha sonraki nesil
den on alimin birer nüshaya sahip olma
sına rağmen bütünüyle günümüze ulaş
mamıştır. İbn Sa'd, kitabın adını el -M e
gazi ve müellifini de "sahibü'l-Megazl" 
diye verir( et-Taba~at, VI, 396; a.mlf .. et-Ta
ba~at : el·mütemmim, s. 154). İbn İshak' ın 
ve çağdaşlarının Hz. Peygamber'in haya
tı hakkında yazmış oldukları eseriere "el
Megazl", bazan da muhtevasını göster
mek için "el-Megazl ve's-siyer" denilmiş
tir (Hatlb, I, 2 15; ibn Hayr, s. 232 ). es-Sire 
adı İbn Hişam 'dan sonra yaygınlık kazan
mış ve onun İbn İshak'ın çalışmasını özet
leyen kitabı Sire tü Resulillôh, Si r e tü 
İbn Hişôm ve es-Siretü 'n-nebeviyye 
adlarıyla tanınmıştır. Belki de bundan do
layı İbnü'n-Nedlm , İbn İshak' ın eserinden 
Ki tôbü's-Sire ve'l -mübtede' ve 'l-me
gdzi diye bahseder (el-Fihrist, s. 142) . 

Johann Fück ve orıu takip eden birçok 
araştırmacı da İbn İshak'ın eserinin bö
lümlerini. Hamldullah'ın verdiği uzun 
isimde de görüleceği üzere "mübtede'" , 
"meb'as" ve "megazl" olarak vermişlerdir 
(Muhammed lbn lshaq, s. 34; Horovi tz. s. 
82; Abdü laz!z ed-DGr!, s. 27). İbnü'n-Nedlm 

(ei-Fihrist, s. 142) ve Yakut el-Hamevi (VI , 

40 I). İbn İshak'ın Kitôbü 'l-ljuletô' (A I] 
barü '1-l]ulefa' , Tarfl]u '1-l]ulefa' ) adlı bir 
eserinin daha mevcut olduğunu söyler
ler. 

İbn Sa'd, ilk defa megazlyi bir araya 
toplayan ve bu alanda bir kitap yazan ki -

şini n İbn İshak olduğunu belirtir (et-Taba
~at : el-mütemmim, s. 40 I ). Fück de İbn 
İshak hakkında yaptığı doktora tezinde 
onun el-M egdzi'yi Halife MansOr'un 
emri üzerine Bağdat veya Hlre'de değil 
Irak'a gelmeden önce Medine'de yazdı
ğını söyler ve eserdeki bilgilerin hemen 
tamamının Medineli ve Mısırlı ravilerden 
alınmış olmasını buna delil gösterir (Mu
hammad lbn lshaq, s. 34 vd .). Ayrıca da
ha önce yazmış olduğu eserini MansOr'un 
çok geniş bulması üzerine belki de yeni
den veya düzelterek ikinci, hatta üçüncü 
defa kısaltarak tekrar kaleme almıştır. 
Bu nüshaların hiçbirinin tamamı günü
müze kadar ulaşmamıştır. Hamidullah ve 
Süheyl Zekkar' ın neşrettikleri kısımda ise 
sadece Hz. Peygamber'in nesebi, Zem
zem Kuyusu, Abdullah'ın evlenmesi , Fil 
V ak' ası. rahip Bahlra olayı, bi'set, ilk müs
lümanlar ve Habeşistan 'a hicret gibi ko
nularla Medine dönemine ait Bedir ve Se
vi k gazvelerini anlatan bölümler yer al
maktadır. İbn Hişam, İbn İshak'ın el-Me
gdzi'sinin Ziyad b. Abdullah ei-Bekkal ta
rafından rivayet edilen ve KOfi- Bağdadl 
diye meşhur olan nüshasını kısaltmış, bu 
arada Hz. Peygamber'le ilgili olmayan ve
ya Kur 'an 'da temas edilmeyen olayları, 
uydurma olduğu ileri sürülen şiirleri, ba
zılarını incitebilecek nezakete uymayan 
haberleri ve Bekkal'nin mevsuk saymadı
ğı bilgileri eserine almadığını. aldıklarını 
ise rivayet edildiği şekliyle aynen kitabına 
aktardığını belirtmektedir. 

İbn İshak' ın el-Megazi'si incelendiğin
de Hz. Peygamber'in, hayatı ve şahsiye
tiyle münferit bir hadise gibi telakkı edil
meyip dünya ve insanlık tarihinin bir par
çası . Hz. Adem'den itibaren gönderilen 
peygamberlerin devamı ve son halkası 
olarak ele alındığı görülür. İbn Hişam . 
"Mübtede' " adıyla anılan bölüm ün büyük 
kısmın ı eserine almadığı için İbn İshak'ın 
kısas-ı enbiyası ve Cahiliye dönemini ilgi
lendiren haberleri daha çok Taberi'nin ta
rih ve tefsir kitaplarında , Mekke'nin ve 
Kabe'nin eski tarihiyle ilgili olanları da Ez
raki'nin A]]bôru M ekke'sinde muhafaza 
edilmiştir. Bu bölümde Hz. Isa'dan önce 
gelen peygamberlerin tarihi yazılırken 
Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayetlerin yanın
da Vehb b. Münebbih'in Abbas. Ehl-i ki
tap ve bizzat revrat'tan aldığı rivayetler
den faydalanılmıştır. Ayrıca Kur'an'da adı 
geçen Ad ve SemOd ile hiç anılmayan 
Tasm ve Ced1s kabilelerinin tarihlerine, 
UhdGd ve Fil vak'aları dolayısıyla Cahiliye 
çağı Yemen tarihine, Arap kabileleriyle 
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putlarına . Hz. Peygamber'in dedelerine 
ve Mekke halkının dini anlayışına yer ve
rilmiştir. İbn İshak bu bölümü yazarken 
sened göstermemiştir. ResGl-i Ekrem'in 
doğumundan hicretine kadarki gelişme
ler ise daha çok ferdi olaylar şeklinde ele 
alınmıştır. Bunlar arasında İslamiyet'i ka
bul eden şahsiyetlere, Kureyşliler'in Hz. 
Peygamber' e ve müslümanlara karşı düş
manlıklarına . Hz. Ebu Bekir 'in davetiyle 
müslüman olanların : Habeşistan 'a hicret 
eden ve geri dönenierin isim listelerine, 
özellikle ResOl-i Ekrem'in Medine'deki 
siyası ve içtimal hayatı düzenlemek için 
yahudilerle yaptığı muahedenin metni gi
bi diğer kaynaklarda rastlanmayan önemli 
bir belgeye yer verilmiştir. Mekke döne
mine ait haberlerin tarih sırasına göre ve 
senedierinin arttırılarak kaydedilmesine 
çalışıld ığı görülür. Bu dönemle ilgili riva
yetlerin çoğu Medineli ravilere aittir. Hic
retten sonraki gelişmelerin ele alındığı bö
lümde İbn İshak başta gazve ve seriyyeler 
olmak üzere Hz. Peygamber'in rahatsızlı
ğı , vefatı ve Hz. Ebu Bekir'in halife seçil
mesi gibi önemli olayları işler. Konuların 
ayrıntısına geçmeden önce haberin bir 
özetini, sonra ravilerden kendisine ulaşan 
konuyla ilgili diğer haberleri, eğer bu bir 
savaşsa mesela katılanların , ölenlerin ve 
esirlerin isimlerini verir. Bu bölümde de 
çoğu Medineli olan haber kaynakların ı 

açıklarken özellikle hocaları Zühr1, Asım 
b. Ömer b. Katade, Abdullah b. EbO Bekir 
b. Hazm' ın isimlerinin yer aldığı senedie
ri gösterir. Ayrıca başka ravilerden veya 
olaylara katılanların yakınlarından topla
dığı haberleri ekler. 

İbn İshak özellikle anlattığı konuların 
hadisler! e irtibatını çok iyi kurmuş . bazan 
şahsi görüşlerini de ekleyerek birçok riva
yeti birleştirip bütünleştirmeyi başarmış
tır. Onun Ehl-i kitap'la ilgili haberlerde ya
hudi, hıristiyan ve MecOsller'den rivayet
te bulunduğu ve bunların isimlerini say
makyerine "Tevrat ehli", "ilk kitap ehlin
den bazı kimseler"," acemierden söz nak
Iedenler" gibi ifadeler kullandığı görülür. 
Hatta daha da ileri giderek Eski ve Yeni 
Ahid tercümelerinden aynen haber al
maktan çekinmez. İbn İshak. bu tür ha
ber ve ravileri kabul etmekle Medine'deki 
hadis rivayeti geleneğinden ayrılır : ayrıca 

bu tip haber ve bilgilere yer verirken ese
rinde "delailü'n-nübüvve" konusuna te
mas eden ilk müellif olarak dikkat çeker. 
Onun diğer tarihçilerden farklı bir yanı 
da doğru olup olmadığını incelemeksizin 
eserini şiirler le doldurmasıdır: bu yüzden 
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hem çağdaşları hem de daha sonra gelen
ler tarafından tenkit edilmiştir. Bu eseriy
le siyer ve tarih yazıcılığının ufkunu geniş
leten İbn İshak. Hz. Peygamber'i ve müs
lümanları insanlık tarihiyle bütünleştirip 
sevilmelerine yardımcı olmuştur. İbn is
hak bu kitap sebebiyle kendinden sonra 
gelen bütün siyer ve tarih yazarlarının 
şeyhi ve piri sayılmış . daha sonraki siyer 
müellifleri onun talebesi kabul edilmiştir. 
İbn Sa'd, Ezraki. Belazüri ve Taberi başta 
olmak üzere meşhur tarihçiler eserlerin
de İbn İshak'tan gelen rivayetlere geniş 
yer ayırmışlardır. Onun Hz. Peygamber'in 
biyografisine verdiği şekil bugün dahi ana 
hatlarıyla muhafaza edilmektedir. 

İbn İshak'ın el-Megazi'si günümüze 
tam olarak İbn Hişam'ın es-Siretü'n-ne
beviyye adlı eseriyle ulaşmıştır (nşr. Fer
dinand Wüstenfeld, H ll, Göttingen 1858-
1860; n ş r. Mustafa es-Sekka- ibrahim el
Ebyarl- Abdülhafiz eş-Şelebl, HV, Kah i re 
1355/1936, 1375/ 1955; ayrıca bk. İBN Hİ
ŞAM). Kitabın orüinali ise eksik nüshalar 
halinde zamanımıza ·intikal etmiş ve iki 
ayrı neşriyapılmıştır. a) Muhammed Hami
dullah. Siretü İbn İs}J.ô.]f el-müsemmô. 
bi-Kitô.bi'I-Mübtede' ve'l-meb'aş ve'l
megdzi(Rabat 1396/1976---+Konya 1401 / 
19811) b) Süheyl Zekkar. Kitô.bü 's-Siyer 
ve'l-megdzi(Dımaşk 1396/1976). Heriki 
naşir de Fas'taki Karaviyyin (nr. 202) ve 
Rabat (nr. 1712) kütüphaneleriyle Dımaşk 
Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'de (Mecmua, nr. 
1 ı O, vr. 1 58- ı 7 4) bulunan üç eksik yazma
yı esas almıştır. İbn İshak'ın eJ-Megdzi'
sinin tam metnini ortaya çıkarmak ama
cıyla bir çalışma yapan Alfred Guillaume 
da başta İbn Hişam'ın eserinde yer alan 
metinle Karaviyyin Kütüphanesi'ndeki 
yazma nüshayı, ay_rıca Taberi'nin Tô.ril]'in
de ve Ezrakl'nin A{ıbô.ru Me kk e 'sin deki 
ondan alınan haber ve rivayetleri bir ara
ya getirerek The Life of Muhammad a 
Translation of Ishaq's Sirat Rasül Al
lah adıyla İngilizce'ye tercüme etmiştir 
( Oxford ı 95 5) Abdüllatif et-Tibavi yazdığı 
makalede bu tercümenin hatalarını gös
termiş (bk bibl.), ayrıca M. Edwardes The 
Life of Muhammad adıyla İbn İshak'ın 
eserini tekrar İngilizce'ye (London ı 964), 
Sezai Özel de Siyer (Peygamber Tarihi) 
adıyla Türkçe'ye (istanbul ı 988, 199ı) çe
virmiştir. İbrahim Altan ise yazdığı ma
kalede bu tercümedeki hatalara dikkat 
çekmiştir (bk bibl.) 
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C ... ~;ı '.rı l ..:;1' l 
Ebü'l-Meali Necmüddin Muhammed 

b. Sivar (Sewar) b. İsrall 
eş-Şeybani ed-Dımaşki 

(ö. 677 /1278) 

Mutasavvıf ·şair. 
_j 

603 (1206) yılında Dımaşk'ta doğdu . 

Halid b. Velid'in ordusuyla birlikte Dı
maşk'a gelen bir ailenin soyundandır. 

Öğrenimine burada başladı. Gençliğinde 
tasawufa ilgi d uyarak Rifaiyye tarikatının 
Haririyye şubesinin kurucusu Ebü'l-Ha
san Ali el-Hariri'ye intisap etti. Bu yıllar
da Ebu Hafs Şehabeddin es-Sühreverdi'
nin sohbetlerine devam ederek 'Avô.ri
fü '1-ma'ô.rif'i bizzat kendisinden dinledi , 
aynı mutasawıfın elinden hırka giydi. H. 
Mones büyük ihtimalle, 'Avô.rifü'l-ma'ô.
rif müellifi Sühreverdi ile 579 (1183) yı

lında vefat ettiğini söylediği (doğrusu 
587/1 ı 9 ı) İşrakl filozofu Şehabeddin es
Sühreverdi'yi birbirine karıştırdığından 
İbn İsrail'in Şehabeddin es-Sühreverdi ile 
görüşmesinin mümkün olmadığını ileri 
sürmüştür ( EJ2 [ ing.J, lll, 8 ı I) 

Küçükyaşta şiir yazmaya başlayan İbn 
İsrail devlet adamları ve kadılar için şiirler 
kaleme almış. fakat kendi ifadesine göre 
içinde huzursuzluk duyduğu bir gece ar
tık münacat türü dışında şiir yazmama
ya yemin etmiştir (Kütübl, lll. 389). İbnü's
Salah eş-Şehrezuri, Cemaleddin İbnü'l
Hacib ve izzeddin İbn Abdüsselam gibi 
alimierin fasık.lık ve zındıklıkla itharn ede
rek katline fetva verdikleri (a.g.e., ııı, 9) 
Ali el-Hariri'ye intisap ettikten sonra İbn 
İsrail memleketinden ayrılarak dervişlerle 
birlikte birçok yeri dolaştı : Muganni İb
nü'l-Fasih ile birlikte Safed'e, Hicaz'a ve 
Mısır'a gitti. Bu yıllarda İbnü'l- Farız tarzı 
şiirler yazarak vahdet-i vücudu ve bu ma
nadaki tasawufu anlatmaya başladı. Ka
hire'de İbn Hallikan 'ın hakem olduğu bir 
toplantıda sufi şair İbnü'l-Hıyemi ile ya
rıştığı ve İbnü'l-Hıyemi'nin şiirlerinin üs
tün görülmesi üzerine Mısır'ı terkettiği 
rivayet edilmektedir. İbn İsrail Dımaşk'ta 
vefat etti ve Şeyh Raslan ed-Dımaşki'nin 
türbesi civarında defnedildi. İbn Hallikan 
yakından tanımasına rağmen Vefeyô.tü'l
a'yô.n ' ında ona yer vermemiştir. 

Safedi, Şehabeddin Mahmud Ebü's-Se
na'ya İbn İsrail'in şiirleri hakkında görü
şünü sorduğunu, başlangıçta iyi bir şair 
olduğu, fakat İbnü'l-Farız tarzı tasawufi 
şiirler yazmaya başladıktan sonra gerile-


