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Klasik siyer kaynaklarında iki ayrı me
tot takip edildiği bilinmektedir. Bunlar
dan birincisinde Resul-i Ekrem'in hayatı 
doğumundan vefatma kadarki gelişme
leriyle ve tarih sırasına göre ele alınır: İbn 
İshak'ın İbn Hi şam yoluyla gelen Sire'si ile 
kronolojik esasa göre tarihi olayları ince
leyen tarihçilerden mesela Taberi'nin Tô.
ril]'i buna örnek olarak gösterilebilir. İkin
ci metotta Resulullah'ın huyu ve tavırları 
( şemail) . peygamberliğini kanıtlayan özel 
halleri ve mucizeleri (delail). kendine has 
nitelikleri (hasais) ve ahlaki gibi konulara 
ağırlık verilir: bunun en meşhur örneği de 
Kadi İ yaz'ın eş-Şifa' adlı eseridir. Kastalla
ni ise bu iki metodu birleştirerek kendisi
ni büyük şöhrete ulaştıran e1-Mevô.hi
bü '1-1edünniyye bi'1-mina}Ji'l-Mu]Jam
mediyye'yi telif etmiştir. 

Kastallanl'nin hac için gittiği Mekke'de, 
Muharrem 898'de (Kas ım I 492) başlayıp 
yirmi ay sonra 15 Şaban 899 günü (2 ı Ma
yıs ı 494) tamamladığı e1-Mevô.hibü '1-
1edünniyye "maksad" adı verilen çeşitli 
alt başlıklara ayrılmış on ana bölümden 
oluşmaktadır. Birinci bölümde Hz. Pey
gamber'in doğumundan vefatma kadar 
gelişen olaylar kronolojik sırayla ele alınır. 
İkinci bölüm Resül-i Ekrem'in isimleri, ço
cukları, eşleri, akrabaları. hizmetçileri, ku
mandanları , elçileri, katipleri, mektupları. 
müezzinleri , hatipleri, şairleri, savaş alet
leri ve hayvanları ile kendisine gelen he
yet ve elçiler hakkındadır. Üçüncü bölüm
de yaratılış ve ahiakındaki yüceliklerden, 
yeme içme ve giyim kuşamın dan. dördün
cü bölümde mucizeler i ve kendine has ni
telikleriyle ümmetinin özelliklerinden, be
şinci bölümde isra ve mi'rac mucizelerin
den, altıncı bölümde yüksek şahsiyetine 
dair ayetlerden . yedinci bölümde ona sev
gi beslemenin ve sünnetine sarılmanın 
gerekliliğinden, sekizinci bölümde tıbb-ı 
nebevl ile yaptığı rüya tabirlerinden ve ge
leceğe yönelik olarak verdiği haberlerden. 
dokuzuncu bölümde ibadet hayatından , 

onuncu bölümde vefatından, kabriyle 
mescidini ziyaret adabından ve onun ahi
retteki yüce mevkiinden bahsedilir. Eser 
birçokdefa basılmış (Kahire 1281 , 1317, 
ı 326: nş r. Salih Ahmed eş-Şaml. I-IV, Bey
rut ı 4 ı 2/ 199 ı), Beyrut müftüsü Yusuf b. 

İsmail en-Nebhanl tarafından e1-Envô.
rü '1-Mu]Jammediyye mine'l-Mevô.hi
bi'l-ledünniyye adıyla ihtisar edilmiştir 
(Beyrut 13IO~ istanbul 1394/1974, 1312: 
Mısır ı 320). 

Süyutl, el-Mevô.hibü'l-ledünniyye'
nin kendisinin el-ljaşô. 'işü '1-kübrô. adlı 
eserinden intihal edildiğini ileri sürmüş . 

bundan ve konunun büyük tartışmalara 
yol açmasından etkilenen Kastallani biz
zat Süyutl ile görüşerek eserinin intihal 
olmadığını ona kanıtlamıştır. el-Mevô.
hibü'l-ledünniyye güzel bir tasnife. sa
de bir üsiGba ve siyer-i neblye dair muh
tevalı bir çeşitliliğe sahip olduğu için İslam 
dünyasında şöhret yapmış. Şebramellisl 

bir haşiye , Muhammed b. Abdülbaki ez
Zürkanl de şerh yazmıştır(iü Ktp., AY, nr 
2931 [iki cilt]; Nuruosmani ye Ktp ., nr. 
3278 [dört ciltJ; Zürkanl'nin şe rhiseki z 

ci lt halinde birçokdefa bas ılmıştır [Bulak 
1278,1291, 1325; Beyrut 1393/1973[). 

Eser Osmanlı dünyasında da sevilerek 
okunmuş. özellikle şair Baki'nin Vezlria
zam Sokullu Mehmed Paşa 'nın teşvikiyle 

akıcı bir üslupla yaptığı çeviri Türk halkı 
arasında onun daha çok ilgi çekmesini 
sağlamıştır. Baki. yazdığı mukaddimede 
kitabın büyük şöhretinden bahsettikten 
sonra konuların anlatılış tarzını cennet 
bahçelerinde gezinmeye benzetir ve aslı 
Arapça olduğu için onu herkesin okuya-
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madığını belirterek "bu ay çehrelinin 
önündeki perdeyi kaldırıp" aydınlığından 

çok kişiyi yarariandırmak istediğini söy
ler. Baki eseri sadece tercüme etmemiş, 
içinde geçen ayetlerin tefsirini, hadisle
rin tahkıkini ve diğer rivayetlerin yer yer 
tenkidini yapmış. bu arada Kastallanl'nin 
Şafii olduğu için kaydettiği kendi mezhe
bine ait meselelere Hanefi meselelerini 
de eklemiştir. Böylece yüzden fazla kay
nağa müracaat edilerek genişletilen eser 
hem hacim bakımından büyümüş hem 
de ilmi açıdan değer kazanmıştır. Baki'
nin Meô.limü'l-y akin ii sireti seyyidi'1-
mürselin adını verdiği bu çalışmanın pek 
çok yazma nüshası bu lunmaktadır. Ter
cüme istanbul'da basılmış ( 126 ı, 13 ı 3-
1316, 1322-1326), ayrıca Necip Fazı! Kısa
kürek tarafından Gönül Nimetleri (İs
tanbul ı 967), İhsan Uzungüngör tarafın
dan Mevô.hi b-i Ledünniyye (İstanbul 
ı 972) adlarıyla sadeleştirilerekyayımlan
mıştır. 
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