
SiYAVUS PAŞA TÜRBESi 

kapıda ve pencere kanatlarında yer almak
tadır. Türbede iki adet ahşap sanduka, do
kuz adet bitkisel süslemeli merrher san
duka bulunmaktadır. 

Siyavuş Paşa'nın Mimar Sirian~a Eyüp'ün 
yukari kesiminde geniş arazisUçinde bir de 
köşk inşa ettirdiği bilinmektedir .. Bu köş
kün kagir bir yapısı Sinan'ın einsali yapı
ları arasınd'a tek örnek olarak günümüze 
kadar gelebilmiştir. Evliya Çelebi, Siyavuş 
Paşa'nın şehrin içinde çok büyük bir ahşap 
konağının bulunduğunu söyler. 
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liJ ZEYNEP HATicE KURTBiL 

SİYER 
(p-JI) 

Fıkıh kitaplarının 

devletler hukuku hükümlerini 
içeren bölümüne 

veya bu konuda yazılan 
kitaplara verilen ad. 

_j 

Sözlükte "hal, durum, davranış, idare, 
yol, hareket, yürüme" gibi anlamlara ge
len siyer slret kelimesinin çoğuludur. Hem 
klasik fıkıh literatürü içinde özel bir tü
rün hem fıkıh sistematiği içinde özel bir 
bölümün ismi olarak siyer, günümüzde 
devletler genel ve devletler özel hukuku di
ye adlandırılan alanlara dair doktriner gö
rüşlerin bütününü ifade eden bir terim an
lamı kazanmıştır. Slret kelimesi Kur'an-ı 
Kerim'de bir yerde "durum" manasında 
(Taha 2012 ı) ve hadis kaynaklarındaki bazı 
rivayetlerde "tutum, davranış biçimi" an
lamında (Dariml, "Mu~ddime", ı8; Müs
ned, I, 75, I 28) geçer. Ayrıcasiyer ve tarih 
kaynaklarında aktarılan Resul-i Ekrem'e 
ait bazı ifadelerde slret kelimesinin siyer 
terimine temel teşkil edecek kullanımla
rına rastlanır (aş .bk. ) . İslam hukukçuları, 
müslüman bir toplumun gayri müslim top
lum ya da bireylerle ilişkilerde izleyeceği 
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tutum, siyaset ve hukuk rejimini özellikle 
Hz. Muhammed'in ve onu takiben Hule
fa-yi Raşidln'in bu konuda benimsedikleri 
davranış ve gittikleri yoldan (slret) çıkar
dıkları için ilgili hükümleri de siyer terimi 
altında bir araya getirmişlerdir (kelimenin 
sözlük anlamlarıyla siyer konularının ka
rakteristik özellikleri arasında bağ kuran 
bazı izahlar için bk. İbnü'l-Hümam, V, 435; 

Şehhate, s. ı 2- ı 3) Bu yaklaşım, İslam kül
türünde devletler hukuku uygulamalarının 
Hz. Peygamber gibi ideal bir örneğe da
yandığı, dolayısıyla bu alanda günlük siya
setin ve keyfiliğin değil hukukiliğin hakim 
olması gerektiği mesajını içermektedir. 

Kaynakların verdiği bilgiye göre slret ke
limesi siyer teriminin bu anlamına temel 
teşkil edecek biçimde bizzat Hz. Peygam
ber tarafından kullanılmıştır. Mesela sıcak 
çatışmayı gerektiren bir devletlerarası so
runu çözmek üzere Abdurrahman b. Avf 
kumandasındaki orduyu sevki sırasında 
şöyle buyurmuştur: "Ey Avf oğlu, sancağı 
tut! Topluca Allah yolunda gaza edin ve 
Allah'ı inkar edenlerle savaşın. Fakat hıya
net etmeyin, anlaşmayı bozmayın, insan 
bedenine saygısızlıkla işkence yapmayın 
ve çocuklarla kadınlara dokunmayın. İşte 
bu Allah'ın emridir ve elçisinin sizin aranız
daki slretidir" (İbn Hişam, III-IV, 632). Yine 
ResGl-i Ekrem'in Abdülkays kabilesi lideri 
Ekber b. Abdülkays'a yazdığı, savaş ve ba
rış hukukuna dair hükümler içeren mek
tubundaki şu cümlesi siyer teriminin ar
ka planına ışık tutmaktadır: " ... (kabile men
suplarının) feyden paylarını almaları, yargı

lamada adaletin sağlanması ve ilişkilerde 
hakkaniyete göre davranılmasından (el
kasdü fi's-s!reti) her iki toplum hakkında 
bağlayıcı olmak üzere müslümanların or
dusu sorumludur. Allah ve resulü onlara 
şahitlik yapar" (İbn Sa'd, I, 283) . Kelime
nin benzer kullanımlarına Hz. ömer ve Os
man'ın yazışmalarında da rastlanmakta
dır (Taberl, III, 585; IV, 245). -

Fıkın literatürünün ilk örneklerindem iti
ban~nbaşta cihad olmak üzere haraç, em
va!; ganimet (g~naim), cizye, eman, ridde, 
daha sonraları · siyaset-i şer'iyye ve ah
karn-ı sultaniyye gibi terimler de yer yer 
aynı içeriği karşılamak üzere kullanılmak
la birli.kte daha kuşatıcı olması yönüyle si
yer bir üst terim olma hüviyetini hep ko
rumuştur. Bu·noktada bir ayrıntıya işaret 
edilmesi uygun olur: "Kitabü'l-cihad" baş
lığını taşıyan bazı eserlerin veya geneı'fı
kıh kitaplarının bu .bölümlerinin alt . başlık
larında tarnan zamari · siyer veya slret ke
limelerin e rastlanmaktadır. Fakat bu kul-. . . 
ıanımlarda; meseıa _Malikl fakihi İbn Ebu 

Zeyd'in eserinde yer alan "Babü slreti'l
imami'l-adl fi malillah", "Zikru ba'dı ma ru
viye mine's-sireti fi malillah" şeklindeki baş
lıklarda (Kitabü'l-Cihad, s. 487, 497) devlet
ler hukuku içeriği değil kelimenin kök an
lamı kastedilmektedir. Siyerle bu konuda
ki düzenlernelerin dayanağı niteliğindeki 
rivayet ve olayları konu edinen megazl il
mi arasında yakın bir ilişki vardır. "Savaş 
ve savaş alanı, gazve" anlamlarına gelen 
mağzat kelimesinin çağulu olan megazi, 
daha çok Hz. Peygamber'in özellikle gaz
veleri ve seriyyeler başta olmak üzere ha
yatına ilişkin ayrıntıları ele alan ilim dalı
nın ve ilgili literatürün özel adı olmuştur 
(bk. SİYER ve MEGAzİ). 

Fıkıh terimi olarak siyerin ilk defa ne za
man ve kimin tarafından kullanılelığına dair 
kesin bilgiler olmamakla birlikte bazı ta
rihi veriler terimleşmenin ll. (VIII.) yüzyı
lın ortalarına doğru Ebu Hanife'nin göze
timinde gerçekleşmiş olabileceğini göster
mektedir (aş.bk.). Birçok tabakat ve ilim
ler tarihi kaynağının verdiği bilgiye göre 
Ebu Hanife, Küfe'deki fıkıh mektebinde es
Siyer adını verdiği bir kitabı öğrencilerine 
yazdırmış , bu isimle şöhret bulan kitaba 
aynı adla reddiyeler yazılmıştır {mesela bk. 
İbn Hacer, Tevali't-te'sfs, s. I 53) . Bu tür 
bilgilere dayanan Muhammed Hamldullah, 
siyer teriminin "devletler hukuku" anlamın
da ilk defa Ebu Hanife tarafından kullanıl
dığı hususunda daha kesin bir kanaate sa
hiptir ( İslam'da Devlet İdaresi, s. 43; ayrı
ca bk. Kruse, Islamische Völkerrechtslehre, 
s. 6:3). Bazı istisnaları olmakla birlikte Irak 
ve Şam fakihlerinin siyer terimine, diğer 
bölge alimlerinin ise cihad terimine bu ala
na özel bir isim olarak yer vermeleri Ha
mldullah'ın kanaatini desteklemektedir. 
İlgili literatürün gelişim seyrine bakıldığın
da ilk grup içinde özellikle Hanefiler'in bir 
üst başlık olarak siyer kelimesini kullan
ınada ısrarlı oldukları görülmektedir. Bu 
bilinçli tercihte mezhebin ilk imamların
dan aynı adla yazılmış kitapların intikal et
miş olmasının etkisi açıktır. 

Siyer terimi, toplumlararası ilişkilerin he
men her boyutuna dair hükümleri kuşa
tan bir muhteva zenginliğine sahiptir. Bu 
geniş muhteva içinde savaş, barış, diplo
matik ilişkiler, uluslararası ticaret. kanun
lar ihtilafı, yabancılar hukuku gibi günü-

. müz devletler hukuku konuları yanında 
zimmet sözleşmesi, İslam dininden dönen
ler (mürtedler) ve meşru siyasi otoriteye 
baş kaldıranlarla (bagiler) ilişkiler gibi fık
hın kendine özgü yapısı gereği işlenen ko
nular da bulunmaktadır. Siyer edebiyatının 
önde gelen yazarlarından Şemsüleimme 



es-Serahsl'nin çizdiği şu çerçeve bu nok
tada yeterince fikir vermektedir: "Müslü
manların gayri müslimlere yönelik mua
melelerde izledikleri yolu açıkladığı için si
yer ismini alan bu kitapta kendileriyle fii
len savaşılanlar (ehl-i harb), müste'men ve
ya zimml sıfatlarıyla barış anlaşması ya
pılanlar (ehl-i ahd), inandıktan sonra inkar 
ettikleri için kafirlerin en kötüsü olan mür
tedler ve gayri müslimlere göre daha ya
kın konumda bulunan isyankarlarla (ehl- i 
bağy) ilgili hükümler yer almaktadır" (el

Mebsut, X, 2). Farklı ülke ve yönetimlere 
sahip olsalar da müslümanların kendi ara
larında tek bir ümmet sayılması karşılıklı 
ilişkilerinde ayrı bir hukuki düzenlemeye 
ihtiyaç bırakmadığı için müslümanlar baş
kalarıyla yani gayri müslimlerle ilişkilerin
de hak ve sorumlulukları belirleme çaba
sına girmişlerdir; dolayısıyla islam devlet
ler hukuku esasta gayri müslimler merke
ze alınarakyapılandırılrnıştır. Bunun yanın
da kişi veya grup olarak islam toplumuna 
düşman yahut muharip hale gelenlerle il
gili hükümler de siyer kapsamında ele alın
mıştır. 

Bu genel çerçeveden de anlaşılacağı üze
re siyer, özeli ve geneliyle devletler hukuku
nun bütün konularını kapsadığı gibi gerçek
te bir iç hukuk sorunu olan, fakat doktrine 
göre kişilerin müslüman toplumun hukuki 
korunmaya sahip birer üyesi olma niteli
ğini kaybetmelerine sebep sayılan irtidad 
ve isyanla esasta mali hukuku ilgilendiren 
ganimet konusunu da kuşatmaktadır. Bu 
açıdan siyer teorisinde barışa yer olmadı
ğı, onun sadece savaş hukukuyla ilgilen
diği ve ele aldığı kişilerin de sadece gayri 
müslimler olduğu yönündeki şarkiyatçı yak
laşımlar doğru değildir. Aynı şekilde siyer 
geleneğinin, temelde darülislamın darül
harp aleyhine sürekli genişlemesini öngö
ren ve bütün dünya halkları müslüman 
oluncaya veya islam hakimiyetine boyun 
eğinceye kadar sürdürülmesi gereken kut
sal savaş anlamındaki cihad ideolojisi üze
rine bina edildiği şeklindeki iddialar da 
(Khadduri , s. 45 , 52-53, 144, 202; Schacht. 
s. 130; Kruse, lslamische Völkerrechtslehre, 
s. 9, ı 70) gerçeği yansıtmamaktadır (bk. 
CİHAD; DAAÜLHARP; DAAÜLİSLAM). Ulus
lararası ilişkilerin tarihçesini objektif bir ba
kış açısıyla inceleyen birçok uzmanın da 
belirttiği gibi devletler hukuku, insanlık 
tarihinde ilk defa sadece ilkelerinin tesbit 
edilmesiyle kalmayarak uygulama imkanı 
bulmuş ve sonuç olarak yalnız müslüman
ları değil gayri müslim toplulukları da hak 
süjesi olarak ele almış bağımsız bir disip
lin kimliğiyle bir "müslüman ilmi" şeklinde 

doğmu~ur (mesela bk. Crozat, s. 200-202; 
Sevig, s. ~3; Turnagil , s. 26; Boisard, 1/2 
ı 19781. s. 4). islam dünyası dışında doktri
ner anlamda devletler hukuku Batı'da an
cak Xl/ ve Xl/1. yüzyıllarda doğmaya baş
lamış, üstelik Francisco Victoria, Vasquez 
de Menchaca, Saltazar de Ayala, Francis
co Suarez, Alberico Gentili ve Hugo Grotius 
gibi ilk kurucuları da (Crozat, ı . 204; Meray, 
ı. 24 vd. ; Turnagil , s. 27) islam düşüncesi
nin Endülüs ve Sicilya üzerinden Batı'ya 
uzun yıllar ışık tuttuğu bölgeler olan is
panya ve İtalya'dan çıkmıştır (Yaman, s. 23-
24; Wilson, XXXV/2 [I 94 1 ı. s. 205) Gerçek
ten devletler hukukunun tarihsel gelişimi
ne bakıldığında onun evrensel hale gelme
sinde, siyasetin konusu olmaktan kurtarı
lıp hukuk ilminin kapsamına alınmasında 
ve nihayet uygulanabilir bir kimliğe kavuş
turulmasında büyük ölçüde islam hukuk
çularının emeği bulunmaktadır. 

islam devletler hukuku kaynak, amaç ve 
yaptırım bakımından diğer hukuk sistem
lerindekine göre daha nitelikli ve gerçekçi 
bir karakter taşımaktadır. Bu bağlamda si
yerin asrı kaynaklarını tıpkı iç hukukta oldu
ğu gibi Kur'an-ı Kerim ve ResGl-i Ekrem'in 
sünneti oluşturur. Hulefa-yi Raşidln uygu
lamalarının özel bir öneme sahip olduğu 
siyer konularında başlıca yardımcı kaynak
lar -islam'ın temel ilke ve amaçlarıyla ça
tışmamak kaydıyla- anlaşmalar, uzman 
hukukçuların görüşleri yani doktrin, ulus
lararası ilişkilerde teamül haline gelmiş 
adetler ve mütekabiliyet esasıdır. 

Batı düşüncesine dayalı devletler huku
ku doktrinleriyle siyer arasında mukaye
seler yapan yazarlar Batılı anlayışa göre 
bu alandaki kural ve düzenlernelerin he
definin devletler arasındaki çıkar çatışma
larını dengeleme olmasına mukabil siyerin 
adaleti gerçekleştirmeyi, bütün insanlığın 
menfaatlerini korumayı ve vicdan özgür
lüğünün hakim olduğu bir burış ortamının 
oluşmasını amaç edindiğine dikkat çeker
ler. Bu karşılaştırmalar esnasında modern 
devletler hukukunun yaptırım gücünden 
yoksun olduğu hatırlatılarak (Meray, ll. 
375) siyer kurallarının işlerliğini sağlama
da ahirette Allah tarafından hesaba çekil
me inancından beslenen manevi müeyyi
denin etkisine de vurgu yapılır (Khaddu
ri , s. 46-47; Kruse, JPHS, lll/4 [ı9551. s. 
233). Kur'an-ı Kerim'deki şu iki ayet siye
rin temel felsefesini özetlemektedir: "Al
lah, inancınızdan dolayı sizinle savaşmayan 
ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimse
lerle iyi ilişkiler içinde olmanızı ve onlara 
adaletle davranınanızı yasaklamaz. Allah 
adaletli olanları elbette sever. Allah yal-
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nızca din hakkında sizinle savaşan, sizi 
yurtlarınızdan çıkaran ve çıkarılmanız için 
yardım eden kimselere dostlukla yaklaş
ınanızı yasaklar; kim onlarla dost olursa 
işte bunlar kendilerine yazık etmiştir" (e I
Mümtehine 60/8-9). 

Literatür. Siyer alanındaki ilk tedvin ha
reketinin ne zaman, nerede ve kimlerin 
elinde başladığı konusunda henüz kesin 
sonuçlara ulaşılamamıştır. 122 (740 [?])yı
lında vefat eden Zeyd b. Ali'ye nisbet edi
len eJ-Mecmu' içinde "Kitabü's-Siyer" isim
li bir bölüm bulunmakla birlikte ( el-Mec
mu'u'l-/:ıadlşl ve'l-fı~hl, s. 238-244) fıkıh
hadis eserlerinin çok sonraları yerleşik ha
le gelmiş sistematiğine ll. (VII I.) yüzyılın 
hemen başları gibi çok erken bir dönemde 
sahip oluşunun doğurduğu şüpheler ve ra
visine ilişkin kuşkular bu eserin daha son
raki dönemlere ait olduğu fikrini kuwet
lendirmektedir (bk. el-MECMÜ'). Yine Yah
ya b. Hüseyin el-Bathanl. Ebu Abdullah 
el-Alevi gibi bazı Zeyd! alimleri tarafından 
145 (762) yılında vefat eden Muhammed 
en-Nefsüzzekiyye'nin siyere dair bir kitap 
yazdığı ve hatta Hanefıler'in siyer litera
türünün bu esere dayandığı söylense de 
(Rıdvan es-Seyyid, s. 171) bu iddia henüz 
kanıtlanabilmiş değildir. 

Buna karşılık çeşitli kaynaklarda devlet
ler hukuku alanında siyer ismiyle ilk ted
vin girişiminin Ebu Hanife'nin KGfe Med
resesi'nde olduğu yönünde daha kesin ifa
deler yer alır (Şeyban!, neşredenin girişi. 
s. 38, 55, 68; Hamldullah, İslamda Devlet 
İdaresi, s. 43, 65; Kruse, JPHS, lll/4 ı 1955]. 
s. 243) . Şafii aiimi Beyhaki'nin de bu yönde 
anlaşılabilecek bir tesbiti vardır (İbn Ha
cer, Tevali 't-te'sfs, s. ı 53). Bunlara göre 
Ebu Hanife, içlerinde oğlu Hammad'ın da 
bulunduğu gözde öğrencilerine es-Siyer 
isimli bir kitap imla etmiş ve burada Hz. 
Peygamber'in devletlerarası ilişkilerde iz
lediği yolla ilgili olarak Abdullah b. Ömer'in 
yaptığı nakilleri bir araya getirmiştir. Mu
hammed b. Hasan eş-Şeybanl'ye nisbet 
edilen zahirü'r-rivaye eserleri içindeki es
Siyerü'ş-şagir de esasen Ebu Hanife'nin 
siyer kültürünü yansıtan bir eserdir. Hat
ta onun bu eseri bizzat Ebu Hanife'den ri
vayet ettiği gelen bilgiler arasındadır (Ebu 
Yusuf, neşredenin girişi, s. 4; Kevserl, s. 
62: Ebu Zehre, s. 241 ). Ancak bu iki eser 
günümüze ulaşmamıştır. Mahmud Ahmed 
Gazi'nin Kitôbü's-Siyeri'ş-şagir adıyla neş
rettiği metin ( islamabad ı 998) aslında Ha
kim eş-Şehld tarafından Şe~anl'nin eser
lerinden derlenen eJ-Kôfi'nin siyer bölü
müdür. V. (Xl.) yüzyıl Hanefi alimlerinden 
Serahsl'nin ifadelerinden anlaşıldığı kada-
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rıyla adı geçen es-Siyerü'ş-şagir onun el
Mebsut isimli geniş eserinin "Kitabü's-Si
yer" bölümünde şerhedilmiştir ( el-Mebsat, 
X, 144). 

Ebu Hanife'ye nisbet edilen bu ilk ürün
ler, rivayete bağlı şifahl kültür yanında 
muhtemelen bazı yazılı metinlere de isti
nat ediyordu. Zira bazı sahabi çocukları ya 
da torunları, kendilerine atalarından inti
kal eden siyer-megazl risaleleri olduğunu 
belirterek onlardan alıntılar yapmışlardır. 
Abdullah b. Amr b. As'ın eş-ŞaJ.ıitetü'ş
şadı~a'sında siyer-megazl hadislerinin yer 
aldığı, Bera b. Azib'in aynı konudaki riva
yetlerinin yazıya geçirildiği, sahabeden Sa' d 
b. Ubade, Ala b. Hadraml ve Humeyd'in 
megazlye dair kitapları olduğu anlaşılmak
tadır (Fayda, s. 360-361; Sezgin, GAS, I, 
253; Abdülaz!z ed-OOr!, s. 20 vd.). Esasen 
megaiinin bağımsız bir ilmi disiplin olarak 
algılandığı Ali b. Hüseyin'in şu sözünden de 
anlaşılmaktadır: "Biz Kur'an'dan bir süre
yi öğrendiğimiz gibi Allah resulünün me
gazisini de öğrenirdik'' (İbn Keslr, III, 242). 
Yine Hz. Osman'ın oğlu Ebi'ın'ın 701-702 
yıllarında veliaht Süleyman b. Abdülmelik 
için büyükçe bir megazi kitabını çoğalt
ması, Musa b. Ukbe'nin (ö. 141/758) bazı 
parçaları 1904'te (Almanca tercümesiyle, 
nşr. Edward Sachau), tam neşri 1997'de 
gerçekleştirilen (nşr. Muhammed Baksis 
Ebu Malik, Akadtr 1997) el-Megazi'si Ebu 
Hanife'nin yazılı kaynaklara dayandığı fik
rini kuwetlendirmektedir. Öyle anlaşılıyor 
ki Ebu Hanife bütün bu malzemeyi kulla
narak fıkıh edebiyatının ilk siyer ürününü 
vermiştir. 

Ebu Hanife'nin görüşlerini yansıtan bu 
ilk eserler, aynı dönemlerde konuyla ilgili 
başka kitapların da yazılmasını sağlamış
tır. Iraklılar'da siyer-megazi bilgisinin ek
sik olduğu iddiasıyla Evzai (ö. 157/774) da
ha sonra Siyerü'l-Evza'i diye anılacak bir 
eser kaleme almış. Ebu Yusuf da buna er
Red 'ala siyeri'l-Evza' i adlı çalışmasıyla 
cevap vermiştir (nşr. Ebü'l-Vefil el-Efgan!, 
Kahire 1357). İki müctehid arasındaki tar
tışmalara sonradan katılan Şafii bu eser
leri kendi tercihlerini ekleyerek "Siyerü'l
Evza'i" başlığıyla el-Ümm'üne (VII, 333-
368) dercetmiştir. Fakat ganimet, yaban
cılar ve savaş hukukuyla ilgili otuz beş ka
dar meselenin taraflarca tartışıldığı el-Üm 
içindeki bu bölüm, gerçekte Evzai'nin yaz
dığı siyer kitabı değil Şafii'nin kendi gö
rüşleriyle zenginleştirdiği er-Red 'ala si
yeri'l-Evza'i'dir. Bu açıdan en eskisiyer 
eserinin Evzai'ye ait olduğu ve bunun gü
nümüze tam olarak ulaştığı yönündeki bil
gi (Khadduri , s. 24; Şafak, s. 72 ; DİA, Xl, 
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548) izaha muhtaç görünmektedir. Nite
kim Beyhaki de el-Üm'deki "Siyerü'l-Ev
za'l"nin yazılış macerasını anlatırken bu 
gerçeği ortaya koymuştur (ibn Hacer, Te
vali't-te'sis, s. 153). Ebu Hanife ile Evzai 
arasındaki görüş ayrılıklarını birlikte ele 
alan, fakat günümüze ulaşmayan bir baş

ka eser Musa b. A'yen el-Cezeri'nin (ö. 
1771793) Kitabü İJ;tilati'l-Evza'i ve Ebi 
ijanife'sidir (a.g.e., a.y.). 

Bunların ardından ll. (VIII.) yüzyılın ikin
ci yarısında Süfyan es-Sevri, Malik b. Enes 
(İbn FerhQn, I, 126) ve Ebu İshak el-Feza
ri'nin siyere dair eserler telif ettikleri bi
linmektedir. Bunlardan Sevri ve Malik'in 
kitapları günümüze ulaşmamıştır. Bunun
la birlikte Sevri'nin görüşleri büyük oran
da Abdürrezzfık es-San'ani (el-Muşannef) 
ve İbn Cerir et-Taberi (İI)tilafü'l-fu~aha') 
tarafından aktarılmıştır. Malik'in görüşle
rini ise onun diğer eseri el-Muvatta'daki 
"Kitabü'l-Cihad" bölümünde ve öğrencisi 
İbnü'l-Kasım'ın gözetiminde hazırlanan el
Müdevvenetü'l-kübra'da görmek müm
kündür. Aynı zamanda Evzai ve Sevri'nin 
öğrencisi olan Ebu İshak ei-Fezarl'nin (ö. 

188/804 J?J) Kitabü's-Siyer'i günümüze 
ulaşan kısmi nüshası esas alınarak yayım
lanmıştır (nşr. Faruk Hamade, Beyrut 1987). 
Fakat bu yayın aslında beş cüz olan eserin 
ikinci cüzüyle sınırlı kalmıştır. Abdullah b. 
Mübarek'in aynı yıllarda kaleme aldığı 
Kitabü'l-Cihad ise (nşr. Nezih Hammad, 
Beyrut 1971) cihadın faziletiyle ilgili 260 
kadar rivayeti ihtiva etmekte olup fıkhi bir 
özellik taşımamaktadır. 

Konuyla ilgili olarak ll. (VIII.) yüzyılda ya
zılan en önemli eser, Muhammed b. Ha
san eş-Şeybani'nin Kitabü's-Siyeri'l-ke
bir'idir. Muhtevası, etkisi ve tarihi değeri 
dolayısıyla ilgili literatüre damgasını vu
ran ve müellifine devletler hukukunun ku
rucusu unvanını kazandıran eser (Kruse, 
JPHS, III/4 !1955 ı. s. 264; Yaman, s. 40; 
Taş, s. 46-47) müstakil olarak günümüze 
ulaşmamıştır (bk. es-SİYERÜ'I-KEBIR) . Se
rahsi'nin bu esereyazdığı Şerl.ıu's-Siye
ri'l-kebir neşredilmiş olmakla beraber (I-N, 
Haydarabad 1335-1336; 1-IIL Kahire 1957-
1960, eksik; 1-V, Kah i re 1971) şarihin be
yanından anlaşıldığı gibi (L 251 ; IV, 1466; 
V, 1850) kaynak eseri bütünüyle kapsa
mamaktadır. Leknevl'nin okuduğunu söy
lediği (el-Feva'idü'l-behiyye, s. 163) es-Si
yerü 'ş-şagir ve es-Siyerü '1-kebir bunla
rın Serahsi tarafından yapılan şerhleri ol
malıdır. Bu noktada Şeybani'nin el-Meb
sılt diye de bilinen el-Aşl isimli zahirü'r
rivaye eserinin siyer bölümünün Kitdbü's
Siyer ve'l-{ıarac ve'l-'uşr ismiyle bağım-

sız olarakyayımianmış olduğu da kaydedil
melidir (bk. bibl.) Şeybani'nin öğrencilerin
den Ebu Süleyman ei-Cuzcani'ye (ö. 2001 

8ı61?J) atfedilen Kitdbü's-Siyer ile (Ku
reşt, III, 519) Ebu Abdurrahman Ahmed 
b. Yahya'nın Şafii'den rivayet ettiği ve Bey
haki'nin ineelediğini söylediği Kitabü's
Siyer de (İbn Hacer, Tevali't-te'sls, s. 1 56) 
günümüze kadar gelmemiştir. Şafii'nin çok 
beğendiğini ifade ettiği Ebu İshak ei-Fe
zari'nin siyerindeki tertibi esas alarak ha
zırladığı söylenen kitap da (İbn Hacer, Teh
?lbü 't-tefı?lb, I, 152) bu son eser olmalıdır. 

Hissedilir bir nicelik azalması görülmek
le birlikte siyer literatürü lll. (IX.) yüzyılda 
ürünler vermeye devam etmiştir. Bu dö
neme ait eserler arasında ilk megazi ya
zarlarından Vakıdi'nin (ö. 207/823) Kita
bü's-Siret'i (İbnü'n-Nedtm, s. 99), Maliki 
mezhebini kayda geçiren Sahnun'un oğlu 
İbn SahnCın'un yirmi bölümü bulduğu söy
lenen Kitabü's-Siyer'i ile (Zehebt, Xlll, 
6 ı; İbn FerhOn, II , 17 ı) İbn Ebu Asım eş
Şeybfıni'nin Kitabü'l-Cihad'ı özellikle zik
redilir. Günümüze ulaşmayan ilk iki eser
den Vakıdi'ye ait olanının Şafii tarafından 
yapılan tenkidi el-Üm içinde (IV, 260-291) 
"Siyerü'I-Vfıl5ıd1" başlığıyla yer almaktadır. 
Yayımianmış olan İbn Ebu Asım'ın kitabı 
ise (nşr. Ebu Abdurrahman Müsaid b. Sü
leyman er-Raşid el-Hamtd, Medine 1989) 
fıkhl bir içeriğe sahip değildir. IV. (X.) yüzyı
lın başlarında vefat eden Taberi'nin İ{ıtila
fü'l-fu~aha' adlı geniş eserinin devletler 
hukukunu ilgilendiren bölümlerinin de Ki
tabü'l-Cihad ve kitdbü'l-cizye ve aJ.ıka
mi'l-muJ.ıaribin ismiyle ayrıca yayımlan
dığı belirtilmelidir (nşr. ). Schacht, Leiden 
1933). Bu son eser sadece yazarının değil 
İbrahim en-Nehai, Şa'bi, Hasan-ı Basri, Ev
zai ve Ebu Sevr gibi kendisinden önceki 
birçok alimin görüşlerini nakletmesi açı
sından özel bir öneme sahiptir. 

Bazı araştırmacılar, III. (IX.) yüzyılla bir
likte konunun artık eskisi kadar müstakil 
eserlerde ele alınmamasının arkasında fe
tihlerin duraklamasının, sınırların doğu ve 
batı yönünde kısmen sabittenmiş olması
nın, dolayısıyla fakihlerin daha çok iç hu
kuka ve idari-mali alanlara yönelmesinin 
yattığını söyler (Rıdvan es-Seyyid, s. 168). 
bazıları da Emevl ve Abbasi yönetimleri
nin rejim ve ideoloji farklılığının bu sonucu 
doğurduğunu ima eder (Muhammed Ha
mtdullah, İslam Medeniyeti, 11/20 11969], s. 
26). Söz konusu yorumlara fıkıh konuları
nın belli bir mezhep disiplini içinde bir bü
tün halinde incelenmesi yöntemine ağır
lık verilmiş olmasının etkisi de eklenebilir. 
Gerçekten ll. yüzyılın son yarısından itiba-



ren görülmeye başlanan mezhepleşme aşa

masından sonra menasik, vakıf, edebü'l
kactl vb. alanlarda görüldüğü gibi devlet
ler hukuku konuları da Serahsl'nin Şer}Ju's
Siyeri'l-kebir ve İbn Kayyim el-Cevziyye'
nin A]Jkamü ehli'z-zimme'si (nşr. Subhl 
es-Salih, Dımaşk 1961) gibi bazı çalışma
lar dışında bağımsız biçimde ele alınma

mış, genel fıkıh eserlerinin "kitabü's-siyer, 
kitabü'l-cihad, at:ıkamü'l-muhilribln. kita
bü'l-cizye" bölümlerinde incelenmişti r. Gü
nümüzde ise değişik dillerde uluslararası 
ilişkiler ve devletler hukuku bağlamında si
yerin değişik boyutlarıyla incelenmesine de
vam edilmektedir (b k. FlKlH [Literatür]). 
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SİYER ve MEGAzi 
( ı.ŞjlW l.9 .r.-Jl ) 

Hz. Peygamber'in hayatını 
ve şahsiyetini , tebliğ faaliyetlerini, 

siyasi ve askeri mücadelelerini 
konu alan bilim dalı . 

_j 

Siyer, sözlükte "davranış. hal, yol, adet, 
bir kimsenin ahlakı, seciyesi ve hayat hika
yesi" gibi anlamlara gelen slret kelimesi
nin çoğuludur. Slret Kur'an-ı Kerlm'de, "Al
lah Musa'ya asayı al ve korkma! Biz onu 
ilk haline dönüştüreceğiz buyurdu" ayetin
de (Taha 20121) "hal ve şekil" manasında 
yalnız bir yerde geçmektedir. Slret ve si
yer Hz. Peygamber'in hayatı, onun haya
tını konu edinen bilim dalı ve bu dalda ya
zılan eserler için terim olarak kullanılmış
tır. "Savaş yeri, savaş ve savaş hikayeleri" 
anlamındaki mağzat kelimesinin çağulu 
olan megiizl ise Resul-i Ekrem'in gazve 
ve seriyyelerinin tarihine ve bu konuda ya
zılan kitaplara isim olmuş , siyer kelimesi
nin eş anlamiısı halinde hem kendi başına 
hem siyerle birlikte kullanılmıştır. Mesela 
Ebü'l-Fida İbn Keslr zamanımıza ulaşan 
en eski siyer kitabını, yazarı İbn İshak'a 
izilfetle bazan Siretü İbn İs}Ja]f, bazan 
da Megazi İbn İs}Jd]f diye zikretmiştir. 
Siyer yalnızca Hz. Peygamber'in hayatı için 
kullanılan bir terim haline gelmiş, slret ise 
başka şahsiyetterin hayatlarını anlatan Si 
retü'l-ljüseyn, Siretü 'Ömer b. 'Abdil'a-

SiYER ve MEGAZT 

ziz, Siretü A}Jmed b. ljanbel gibi kitap
ların adlarında da yer almıştır. Siyer ter i
mi aynı zamanda savaş. esirler ve gani
metler başta olmak üzere devletler huku
ku daliarına giren konulara isim olarak ve
rildiği gibi (bk. SİYER) bu alanda yazılan 
Evzffi'nin Kitabü Siyeri'l-Evza' i, Ebu Yu
suf'un Kitabü'r-Red 'ala Siyeri'l-Evza'i, 
Ebu İshak el-Fezarl'nin Kitabü's-Siyer ve 
Muhammed b. Hasan eş-Şeybanl'nin es
Siyerü'l-Kebir'i vb. kitapların isminde yer 
almış, ayrıca fıkıh kitaplarının bir bölümü
nün adı olmuştur. 

İslam dünyasında Hz. Peygamber'in ha
yatı ve şahsiyetine duyulan ilgi Kur'an-ı Ke
rlm'in ve İslam dininin ona atfettiği önem 
ve değerle paralellik arzeder. Bir müslü
manın bu ilgisi, Allah'tan başka tanrı bu
lunmadığına ve Hz. Muhammed'in Allah'ın 
kulu ve resulü olduğuna şehadet edip dine 
girmesiyle başlar. Kur'an, üç ayrı düzlern
deki ayet ve surelerle müslümanın imanla 
başlayan bu ilgisinin gelişip kökleşmesini 
sağlamıştır : Müslümanın Allah ile birlikte 
Resı1lullah'a itaat etmesi (Al-i imran 3/32; 
en-Nisa 4/ 136) , onu herkesten fazla sev
mesi (el-Ahzab 33/6) ve örnekalması (el
Ahzab 33/21) gerektiği , alemiere rahmet 
(el-Enbiya 2111 07), ilahi bir lutuf (Al-i im
ran 3/164) olarak ve güzel ahlak üzere (e ı
Kalem 68/4) gönderildiği , onun vahiy alan 
bir insan ve son peygamber olduğu (el-Ah
zab 33/40), ilahi emir ve yasakları tebliğ 
edip fertleri ve toplumları arındırma ve 
onlara kitap ve hikmeti öğreterek son hak 
dini yaşayacak bir olgunluğa ulaştırmak
la görevtendirildiği (Al-i imran 3/164; el
Cum'a 62/2-3), Allah'ın bildirmesi ve iste
mesi dışında gaybı biterneyeceği ve muci
ze gösteremeyeceği (el-En'am 6/ 109-1 lO; 
YOn us ı 0/20), Allah'ın ona inanıp kendisi
ne yardım etmeleri için diğer peygamber
lerden misak almış olduğu (Al-i im ran 3/ 
81) , Allah 'ın ve meleklerin kendisine salat 
eyledikleri ve mürninterin de ona salatü 
selam getirmeleri (el-Ahzab 33/56) gibi gö
revinin mahiyetini açıklayan ve şahsiyetini 
öven ayetler ilk d üziemi oluşturur. Doğup 
büyüdüğü Mekke şehri, Kabe, Kureyş ka
bilesi ve Cahiliye çağı Arap toplumunun 
dini ve içtimal durumu ve hayat telakki
leri, çocukluğu, peygamber oluşu ve vahiy 
alışı, Mekke dönemindeki tebliğ faaliyet
leri, Habeşistan'a ve Medine'ye hicret. mu
hacirler ve ensar, hicret etmeyenler ve 
Mekke dönemi münafıkları, hicret sonra
sı faaliyetleri, Medine'deki müslümanların 
genel durumu ve Resul-i Ekrem'e bağlılık
ları , Medine devr i münafıkları, bedeviler 
ve Ehl-i kitap ile münasebetleri, Mekkeli 
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