
SiYER ve MEGAZI 

ler hakkındaki esasların ortaya konulduğu 
önemli bir risaledir. Celal Nuri Bey'in (İleri) 
Hatemü'l-enbiya adlı eseri de (İstanbul 
1332) bu yeni anlayışla yazılmış ve Meh
met Çoğ tarafından bir makalede değer
lendirilmiştir (bk. bibl.) Ancak eser Hz. 
Peygamber'i sıradan bir insan gibi takdim 
ettiği gerekçesiyle eleştirilmiştir. Şemail, 
hilye, delailü'n-nübüwe. mu'cizat gibi ko
nular da siyer bahisleri içinde yer almakla 
beraber bu hususta yazılmış eserler İsla
mi Türk edebiyatında müstakil birer tür 
kabul edilmektedir (bk. MUHAMMED [Türk 

Edebiyatı)). 
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SİYERU A'IAMİ'n-NÜBEIA 

( "~' ı"Ylı:l P"' ) 

Zehebi'nin 
(ö. 748/1348) 

muhaddisler başta olmak üzere 
ünlü kişileri tabakalar halinde 

L 
tamttığı eseri. 

_j 

Zehebi henüz hayatta iken kendi nüsha
sı esas alınarak 739-7 43 ( 1338-1342) yıl
larında istinsah edilen ve günümüze ula
şan yazma nüshada adı Siyeru a'lami'n-

326 

nübela' diye geçen eser çeşitli kaynak
larda Kitabü'n-Nübeld', A 'yanü'n-nü
bela', A 'ldmü'n-nübeld', Siyerü'n-nü
beld', Taril].u'n-nübela' ve Taril].u'l-'ule
ma'i'n-nübeld' şeklinde kaydedilmekte
dir. Müellif, Tari{lu'l-İslam ve veteya
tü'l-meşahiri ve'l-a'ldm adlı hacimli ki
tabını 726 ( 1326) yılında tamamladıktan 
sonra bu eserini kaleme almıştır. Esasen 
talebesi Safedi'nin belirttiğine göre Ze
hebi, Tari{lu'l-İsldm'dan da faydalanarak 
dört mezhep imamı başta olmak üzere 
birçok alimi küçük hacimli müstakil risa
lelerde tanıtmış. ez-Zü{lrufü'l-Jiaşri fi ter
cemeti'l-lfaseni'l-Başri, Nefçlu'l-cu'be 
fi a{lbdri Şu'be, Kaçl(j_i nehdrek bi-ab
bari İbni'l-Mübdrek gibi eserler yazmış. 
ardından Siyeru a'ldmi'n-nübela'yı telif 
ederken bu çalışmalarını değerlendirmiş 
(el-Valf, ll, 164) ve söz konusu eserini 732-
739 ( 1331-1338) yıllarında kaleme almıştır. 

On dört cilt halinde yazılan eser Asr-ı 
saadet'ten 700 (1301) yılına kadar kırk ci
varında tabakayı kapsamakta olup müellif 
eserin ilk cildini Hz. Peygamber'in, ikinci 
cildini Hulefa-yi Raşidin'in hayatına ayırma
yı düşünmüş, bu ciltleri yeniden yazmak 
yerine müstensihlerin bunları Tari{lu'l
İsldm'dan alıp buraya koymasını istemiş 
(Siyeru a'lami'n-nübela', Beşşar Avvad 
Ma'rilf'un takdim yazısı, I, 93-94), fakat 
bu tavsiye dikkatten kaçtığı için eser Ebu 
Ubeyde b. Cerrah'ın biyografisiyle başla
mıştır. Zehebi, bu eserinde Endülüs'ten 
Çin'e kadar uzanan İslam coğrafyasında 
her sahanın en meşhur isimlerini topla
mış, bunlar arasında halifeler, melikler, sul
tanlar, emirler, vezirler, nakibler, kadılar, 
kıraat alimleri, muhaddisler, fakihler, ede
biyatçılar, lugatçılar, nahivciler, şairler, din
ler tarihçileri, keiamcılar ve felsefeciler yer 
almıştır. Ancak biyografisi verilenierin bü
yük kısmını muhaddisler teşkil etmekte
dir. Eserinde her şahsa şöhretine ve ilmi 
seviyesine göre yer veren Zehebl onların 
isim, nesep, lakap, künye. nisbe gibi özel
liklerini tesbit etmiş , her birinin doğum 
tarihini. yetişme şekli, hocaları . talebeleri. 
eserleri, inanç durumu ve vefat tarihini 
belirtmiş, kimini savunmuş, kimini eleş
tirmiştir. Biyografısini verdiği ravileri cerh
ta'dll açısından değerlendirmiş, bunu ya
parken genellikle o şahısla aynı asırda ya
şayan güvenilir alimierin görüşlerini sıra
lamış. değerlendirilen kişinin güvenilirlik 
derecesini belirtirken kendi fikrini "sika, 
saduk. suveylih, deccaı. metruk, kezzab, 
mechGI" gibi terimlerle ortaya koymuştur. 
Rivayetleri Kütüb-i Sitte'de yer alan ha-

dis alimlerinin bu eserlerden hangilerinde 
rivayetlerinin geçtiğini rumuzlarla göster
miş, biyografilerinin sonuna rivayet ettik
leri hadislerden örnekler koymuş ve bu ri
vayetleri sened ve metin açısından değer
lendirmiştir. 

7000 civarında biyografiyi ihtiva eden 
Siyeru a'lami'n-nübela, ilk önce Kahi
re'de bulunan Ma'hedü'l-mahtutati'I-Ara
biyye tarafından yayımlanmaya başlanmış, 
ancak eserin üç cildi neşredilebilmiştir {1, 

nşr. Selahaddin el-Müneccid, Kahire ı 956; 
II, nşr. İbrahim el-EbyM, Kahire 1957; III, 
nşr. Es'ad Talas, Kahire I 962) Eserin ilk 
ciddi neşrini Şuayb ei-Arnaut başkanlığın
daki bir tahkik heyeti gerçekleştirmiştiL 
Beşşar Awad Ma'ruf'un eseri tanıtmak 
maksadıyla kaleme aldığı geniş bir mu
kaddimeyle başlayan bu neşir 1981-198S 
yılları arasında yirmi üç cilt olarak Beyrut'
ta yapılmıştır. 1988' de hazırlanan iki ciltlik 
bir fihristle birlikte eser yirmi beş cilt ha
linde birkaç defa basılmıştır (Beyrut 1409/ 

ı 989, 1410/1990). Bu neşir için ayrıca Am
mar Sami Muhammed ed-Dellal ve Cihad 
Sami Muhammed ed-Dellal Fihrisü'l-a'ldm 
el-mütercemi lehüm fi Siyeri a'ldmi'n
nübela' adıyla bir fıhrist daha hazırlamış
tır (Küveyt 1988). S92S biyografi içeren 
Siyeru a'ldmi'n-nübeld'nın bu neşri, baş 
tarafına Tari{lu'l-İslam'ın es-Siretü'n-ne
beviyye ve Siretü'l-{luleta'i'r-raşidin cilt
leri ilave edilmeyip lll. ciltten başladığı ve 
yazma nüshaya ulaşılamaması sebebiyle 
660-700 yılları arasındaki biyografıleri oluş
turan son kısmı ihtiva etmediği için eksik 
kabul edilmektedir. Eserin eksik kısımları
nı tamamlamak üzere on yedi cilt halinde 
yeni bir tahkiki yapılmış (I-XVI, EbO Said 
ömer b. Garame el-Amrl; XVJI, EbO Abdul
lah Abdüsselam b. Muhammed b. ömer 
Alluş) ve 1997'de Beyrut'ta neşredilmiş
tir. Ebu Said Ömer b. Garame ei-Amri ha
zırladığı bu yayımda Siyeru a'ldmi'n-nü
beld'nın ilk iki cildini tek cilt halinde es
Siretü'n-nebeviyye ve Siretü'l-{luleia'i'r
raşidin'e tahsis etmiştir. Zehebi'nin isteği 
doğrultusunda Tari{lu'l-İsldm'dan iktibas 
edilen bu cildin siyer kısmı aynen alınmış. 
Hulefa-yi Raşidln bölümünde ise halifeie
rin biyografileri başa alınarak sadece olay
lar verilmiş, arada geçen biyografiler at
lanmıştır. lll. cilt Ebu Ubeyde b. Cerrah'ın 
biyografisiyle başlamaktadır. 6818 biyog
rafi içeren bu baskı için Muhammed Ab
durrahman tarafından iki ciltlik ayrıntılı 
bir fihrist hazırlanmıştır. Ahmed Fayiz el
Humsa Siyeru a'lami'n-nübeld'yı Teh
~ibü Siyeri a'ldmi'n-nübeld' (I-lll, Bey-



rut 1991, l413/1992)veMuhammedb. Ha
san b. Akil Musa Nüzhetü'l-fw;lalô' Teh
z;ibü Siyeri a'lı"ımi'n-nübelc'ı> li'z;-Zehe
bi (1-111 , Cidde ı 4 ı 5/1 995) adıyla özetlemiş
tir. 

Siyeru a'lami'n-nübelı"ı' ile Zehebl'
nin bu eserdeki görüşleri ve metodu et
rafında bazı çalışmalar yapılmıştır. Mecd 
Mekkl, Mekke'deki ümmülkura Üniversi
tesi'nde hazırladığı A]fvalü'l-J:ıdfı? ez;-Ze
hebi en-na]fdiyye fi 'ulumi'l-J:ıadiş min 
Kitabi S iye ri a'lı"ımi'n-nübela' adlı yük
sek lisans tezinde Zehebl'nin cerh ve ta'
dllle ilgili değerlendirmelerini incelemiştir. 
Cemal b. Ahmed b. Beşir Bactl'nin el-Aşa 
rü'l-varide 'an e'immeti's-sünne ii eb
vabi'l-i'ti]fad min Kitabi Siyeri a'ldmi'n
nübela' isimli doktora tezinde Zehebl'nin 
itikadl konulara dair görüşleri ele alınmak
tadır (Riyad ı 416/1 996) Yahya b. Abdullah 
b. Yahya el-Bekrl, Keşfü '1-gıtd' 'an af:ıka
mi'z;-Zehebi ii Siyeri a'lami'n-nübela' 
'ale'l-ef:ıadiş ve'l-]fışaş ve'l-enbd ' adlı 
derlemesinde eserde geçen hadis, hikaye 
ve haberlerin sıhhatini değerlendirmiştir 
(Riyad, ts .). Fehd b. Abdurrahman el-Os
man el-Feva'idü'z;-z;ehebiyye min Siye
ri a'lami'n-nübela' li'z;-Zehebi adlı ça
lışmasında Siyer'de yer alan hikmetli söz
leri, faydalı bilgileri ve önemli bazı tarihi 
olayları derleyip neşretmiştir (Riyad ı 4 ı 7/ 
1997) ömer b. Musa el-Hafız. Kale'z;-Ze
hebi adlı derlemesinde Zehebl'nin bu ese
rindeki "kultü" (derim ki) diye başlayan söz
lerini bir araya getirmiştir ( Ri yad ı 420/ 
ı 999) . Haldün Abdülazlz MahlCıta Fikrü '1-
J:ıdiı? ez;-Zehebi min l;)ilali ta'li]fatihi fi 
Siyeri a'lı"ımi'n-nübela' isimli çalışma
sında Zehebl'nin kitabında önemle üze
rinde durduğu iman, amel ve ahiakla il
gili konuları derleyip incelemiştir ( Dımaşk 
1424/2004) 
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~ MEHMET EFENDİOGLU 

es-SİYERÜ'I·KEBİR 
(.r-:-01 ~1 ) 

Muhammed b. Hasan eş-Şeybani'nin 

(ö. 189/805) 
İslam devletler hukukuna 

L 
dair eseri. 

_j 

Hukuk tarihinde devletler hukuku me
selelerini ele alan ilk kapsamlı eser olarak 
bilinir. Gerek bu tarihi önceliği gerekse içe
riği ve ilgili literatüre etkisi dolayısıyla mü
ellifi Şeybani'ye devletler hukukunun ku
rucusu unvanını kazandırmış (Kruse, JPHS, 

111/4 1 1955 ı. s. 264; Yaman, s. 40; Taş , s. 46-
4 7). Avrupalı bilim adamlarınca Shaybani 
Society of International Law adlı bir kurum 
açılmasını sağlamıştır (Kruse, Islamische 
Völkerrechtslehre, s. XVI; Serahsl , Şer/:ıu's
Siyeri'l-kebfr, neş redenin girişi , 1, 1 4; Mu
hammed b. Ahmed ed-DesOki, s. 343-
344) 

Her ne kadar İslam tarihinde Şeybanl'
den önce devletler hukuku konularını kap
sayacak bir içerikle "siyer" terimi kullanıl
mış ve bazı yönleri aynı isimle kitaplaştırıl
mışsa da (bk. SİYER) onun bu eseri, konu
nun bütün boyutlarını kuşatması ve siste
matik bir tarzda ele alması dolayısıyla sa
dece fıkıh değil genel hukuk tarihinde de 
bir ilktir. es-Siyerü'l-kebir, bu alanın ilk 
müellifi olarak takdim edilen Ebu Hanife'
nin (Şeybanl, KWJ.bü 's-Siyer, neş redenin 
girişi , s. 38, 55 , 68; İbn Hacer el-Askalanl, 
s. I 53 ; Muhammed Hamldullah, s. 43, 65; 
Kruse , JPHS, 111/411955]. s. 243) devletler 
hukukuna ilişkin ictihadlarını büyük ölçü
de yansıtır. Yine Şeybanl'ye nisbet edilen 
es-Siyerü's-sagir de esasen Ebu Han'i
fe'nin siyer kültürünü yansıtan, hatta bazı 
yorumlara göre bizzat ondan rivayet edi
len bir eserdir (Ebu YOsuf. neşredenin gi
ri ş i , s. 4; M. Zahid Kevserl, s. 62; M. EbO 
Zehre, s. 24 1 ). Serahs'i'nin ifadelerinden an
laşıldığı kadarıyla es-Siyerü 's-sagir onun 
el-Mebsut isimli geniş eserinin "Kitabü's
Siyer" bölümünde şerhedilmiştir ( el-Meb
süt, X, 144) 

Hacası Ebu Hanife'nin ictihadlarından 
Ebu Yusuf kanalıyla ulaştıklarını "es-sa
gir" diye nitelenen kitaplarında, herhangi 
bir aracı olmaksızın doğrudan Ebu Han'i
fe'den aldığı hükümleri ise "el-keblr" diye 
anılan eserlerinde derlediğini dile getiren 
yoruma göre (İbn Abi din , ı , 16, ı 9) Şeyba
nl es-Siyerü'l-kebir'i doğrudan EbO Ha
nlfe'den almıştır. Fakat Şeybanl'nin Ebu 
YOsuf aracılığıyla hazırladığı el-Aşl (ei-Meb
süt) ve el-Aşar' ı "sagir" diye nitelememe
si bu yorumu zayıflatmaktadır. Diğer ta-

es-SiYERÜ'I-KEBTR 

raftan Hatlb el-Bağdadl'nin verdiği bilgiye 
göre Şeybanl'nin eserleri içinde sadece el
Cami'u'ş-şagir'de Ebu Yusuf'un tesiri ol
muş. diğerleri doğrudan kendi kalemin
den çıkmıştır ( Tarfl:ı u Bag da d, 11 , ı 80) Öy
le anlaşılıyor ki Şeybanl eserlerini adeta iki 
defa yazıyor, önce kaleme aldığı nisbeten 
küçük hacimli olanlarını daha sonra tek
rar gözden geçiriyar ve ilavelerle geliştiri
yordu (Serahsl, ei-Mebsüt, XXX, 287; krş. 
Muhammed b. Hasan eş-Şeyba nl , neşre

den in girişi, s. 57) Buna göre EbO Han'i
fe'nin kontrolü altında es-Siyerü'ş-şagir'i 
yazmış, Evzai bunu tenkit amacıyla Siye
rü '1-Evza'i'yi hazırlamış. Ebu Yusuf er
Red 'ala Siyeri'l-Evza'i ile bu eleştirile
re cevap vermiş , bütün bu tartışmalarla 
birlikte Hanefi mezhebinin siyer merkezli 
bakış açısını etraflıca yansıtmak amacıy

la çok sonraları Şeybanl tarafından es-Si
yerü'l-kebir telif edilmiştir. Eseri şerhe
den Serahs'i dahil olmak üzere çeşitli kay
naklarda Şeybanl'nin, es-Siyerü 'ş-şagir'i
ni inceleyen Evzai'nin kendisini küçümse
yici bir tavır takınması üzerine es-Siye
rü'l-kebir'i yazdığı ve hükümleri hadis ri
vayetleriyle temellendirdiği için bu defa Ev
zai' nin takdirine mazhar olduğuna dair 
bilgi (ŞerJ:ıu 's-Siyeri 'l-kebfr, 1, 3) Evzai'nin 
vefat tarihi (ı 5 7177 4) ve eserin telif zama
nı göz önüne alındığında şüpheli görün
mektedir. Zira es-Siyerü'l-kebir onun 180 
(796) veya 187 (803) yılında tayin edildiği 
Rakka kadılığı sırasında yazılmıştır. Bu ki
tabın Şeybanl'nin kaleme aldığı en son eser 
olduğunu gösteren bir başka delil de es
Siyerü'l-kebir'in, onun diğer bütün eser
lerini rivayet edenler arasında yer alan Ebu 
Hafs el-Keblr Ahmed b. Hafs tarafından 
rivayet edilmemiş olmasıdır (Keşfü '?-zu

nün, ll , 1014; ibn Abidln , ı. 17) Çünkü Ebu 
Hafs. hacası Şeybanl'nin son yıllarında Bağ
dat'tan ayrılmış olduğu için kitabın yazı
rnma şahit olmamıştı (Heffening, s. 160; 
M. EbO Zehre, s. 241-242; Muhammed el
Hudarl, s. 172, 220). Altmış ayrı defter ha
linde yazılan eser müellifı tarafından Ha
life HarCınürreşld'e takdim edilmiş . o za
mana kadar böyle bir eser hazırlanmadığı 
için takdirlerini belirten halife. bizzat mü
ellifinden okumalarını sağlamak üzere 
oğulları Emin ile Me'mOn'u ona gönder
miştir. 

Eser ağırlıklı olarak devletler umumi hu
kuku kapsamına giren konuları ihtiva et
mektedir. Bu çerçevede sınır boylarında 
ikamet etmenin ve serhadde askerlikyap
manın faziletine ilişkin rivayet ve yorum
larla başlayan kitap ordu kumandanları
nın uyması gereken kuralları. asker sev-
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