SiYER ve MEGAZT
ren görülmeye başlanan mezhepleşme aşa
masından sonra menasik, vakıf, edebü'lkactl vb. alanlarda görüldüğü gibi devletler 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, Dımaş k 1961) gibi bazı çalışma
lar dışında bağımsız biçimde ele alınma
mış, genel fıkıh eserlerinin "kitabü's-siyer,
kitabü'l-cihad, at:ıkamü'l-muhilribln. kitabü'l-cizye" bölümlerinde incelenmişti r. Günümüzde ise değişik dillerde uluslararası
ilişkiler ve devletler hukuku bağlamında siyerin değişik boyutlarıyla incelenmesine devam edilmektedir (b k. FlKlH [Literatür]).
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Hz. Peygamber'in hayatını
ve şahsiyetini , tebliğ faaliyetlerini,
siyasi ve aske ri mücade lelerini
konu alan bilim dalı .

_j

Siyer, sözlükte "davranış. hal, yol, adet,
bir kimsenin ahlakı, seciyesi ve hayat hikayesi" gibi anlamlara gelen slret kelimesinin çoğuludur. Slret Kur'an-ı Kerlm'de, "Allah Musa'ya asayı al ve korkma! Biz onu
ilk haline dönüştüreceğiz buyurdu" ayetinde (Taha 20121) "hal ve şekil" manasında
yalnız bir yerde geçmektedir. Slr et ve siyer Hz. Peygamber'in hayatı, onun hayatını konu edinen bilim dalı ve bu dalda yazılan 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 yazılan kitaplara isim olmuş , siyer kelimesinin 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-

ziz, Siretü A}Jmed b. ljanbel gibi kitapların adlarında da yer almıştır. Siyer ter imi aynı zamanda savaş. esirler ve ganimetler başta olmak üzere devletler hukuku daliarına giren konulara isim olarak verildiği gibi (bk. SİYER ) bu alanda yazılan
Evzffi'nin Kitabü Siyeri'l-Evza 'i, Ebu Yusuf'un Kitabü'r-Red 'ala Siyeri'l-Evza'i,
Ebu İshak el-Fezarl'nin Kitabü's-Siyer ve
Muhammed b. Hasan eş-Şeybanl'nin esSiyer ü'l-Kebir'i vb. kitapların isminde yer
almış, ayrıca fıkıh kitaplarının bir bölümünün adı olmuştur.
İslam dünyasında Hz. Peygamber'in hayatı

ve şahsiyetine duyulan ilgi Kur'an-ı Kerlm'in ve İslam dininin ona atfettiği önem
ve değerle paralellik arzeder. Bir müslümanın bu ilgisi, Allah'tan başka tanrı bulunmadığına ve Hz. Muhammed'in Allah'ın
kulu ve resulü olduğuna şehadet edip dine
girmesiyle başlar. Kur'an, üç ayrı düzlerndeki 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 sevmesi (el-Ahzab 33/6) ve örnekalması (elAhzab 33/ 21) gerektiği , alemiere r ahmet
(el-Enbiya 21 1107), ilahi bir lutuf (Al-i imran 3/164) olarak ve güzel ahlak üzere (e ı
Kalem 68/4) gönderildiği , onun vahiy alan
bir insan ve son peygamber olduğu (el-Ahzab 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; elCum'a 62/ 2-3), Al lah'ın bildirmesi ve istemesi dışında gaybı biterneyeceği ve mucize gösteremeyeceği (el-En'am 6/ 109-1 lO;
YOn us ı 0/ 20), Allah'ın ona inanıp kendisine yardım etmeleri için diğer peygamberlerden mi sak 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 görevinin mahiyetini açıklayan ve şahsiyetini
öven ayetler ilk d üziemi oluşturur. Doğup
büyüdüğü Mekke şehri, Kabe, Kureyş kabilesi ve Cahiliye çağı Arap toplumunun
dini ve içtimal durumu ve hayat telakkileri, çocukluğu, peygamber oluşu ve vahiy
alışı, Mekke dönemindeki tebliğ faaliyetleri, Habeşistan ' a ve Medine'ye hicret. muhacirler ve ensar, hicret etmeyenler ve
Mekke dönemi münafıkları , hicret sonrası faaliyetleri, Medine'deki müslümanların
genel durumu ve Resul-i Ekrem'e bağlılık
l arı , Medine devr i münafıkları, bedeviler
ve Ehl-i kitap ile münasebetleri, Mekkeli
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münasebetleri, Bedir, Uhud,
Hendek gazveleri, Hudeybiye Antlaşması,
Mekke'nin fethi, Huneyn ve Tebük savaş
ları gibi konulara yer veren ve onun hayat
ve şahsiyetinin esaslarını anlatıp adeta
siyerin planını çizen yüzlerce ayet (bunlar için bk. Derveze, 'Aşrü'n-nebf, tür.yer.;
Sfretü'r-Resül, II, 373-47ı; Özsoy- Güler,
s. 565-689) ikinci düzlemi meydana getirir. Ayrıca üçüncü düzlemi teşkil etmek üzere Kur'an'da onun Muhammed
adı dörtyerde (Al-i İmran 3/144; el-Ahzab
33/40; Muhammed 47/2; el-Feth 48/29),
Ahmed adı da bir yerde (es-Saf 6116) zikredilirken birçok ayette "ey peygamber"'
"ey resul", "Allah ve resulü", "bizim resulüm üz", "O'nun resulü" ve "de ki" diye hitaba mazhar olmuş , "hayatın hakkı için ... "
(el-Hicr 15/72) denilerek iltifatalayık görülmüş, ona "makam-ı mahmud" (el-İsra
ı 7/79) ihsan edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in
114 suresinden kırkı (En'am , Enfal, Tevbe
[veya Berae]. İsra, Nur, Rum, Ahzab, Muhammed, Feth, Necm, Mücadile, Haşr,
Mümtehine. Saf, Cum 'a, Münafikün . Tatak, Tahrlm, Kalem, Müzzemmil, Abese, Tilnk, Fecr, Bel ed, Duha, İnşirah , Alak, Kadr,
Beyyine, Tekasür, Hümeze, F11, Kureyş, MaO.n, Kevser, Kafirün, Nasr, Leheb, Felak ve
Nas) adını, ya doğrudan doğruya Hz. Peygamber'i ya da onun çağdaşlarının tavırla
rını ilgilendiren hususlara işaret eden veya
telmihte bulunan bir kelimeden almıştır.
Resul-i Ekrem'in Kur'an-ı Kerim'in muhtevasında çok geniş bir yer tuttuğunu gören sahabe nesli onun hayat ve şahsiyeti
ni tanıyıp bilmenin Kur'an'ı ve İslam'ı daha iyi anlamak ve öğrenmek için şart olduğunu idrak etmiştir. Bunun sonucunda onların siyer ve megaz!ye dair haber ve
rivayetleri tefsir kitaplarına yansımış, siyer ve megaz1 müellifleri de ele aldıkları
konuları ilgilendiren birçok ayete eserlerinde yer vermiştir. Siyer ve megaz1 ile
Kur'an'ın bu iç içeliğini en iyi anlayanlardan, Hz. Peygamber'in amcasının oğlu Abdullah b . Abbas çocukluğunda sahab1lerin yanına giderek kendilerinden ResGlullah'ın megazisini ve bunlarla ilgili ayetleri
öğrenmeye çalıştığını söylerken (İbn Kes!r, VIII, 298) bu ilim dalının doğup geliş
mesinde ilk ve en önemli etkenin Kur'an-ı
Kerim olduğunu vurgulamıştır.
Bazı araştırmacıların

megazi haberleribir devamı ve geliş
miş bir şekli olduğunu ileri sürmeleri (mesela bk. İA, X, 700) doğru bir yaklaşım değildir. Sahabe nesli Hz. Peygamber'le ilgili
yüzlerce ayeti onun ağzından yalnızca dinlemekle kalmamış, birçok büyük başarıyı
nin

eyyamü'l -Arab'ın
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onun önderliğinde ve müstesna şahsiyeti
nin dirayeti altında kendisiyle birlikte yaşa
mak şerefine nail olmuştur. ResGlullah'ın
şahsiyetine derin bağlılığın ve ilginin temel saiki ilahi ve Kur'an!'dir. Esasen Kur'an-ı Kerim müslümanlara ilimle uğraşma
ve tedvin hareketini başlatina hususunda örnek olduğu gibi ilmin önemini bildiren ayetleriyle de müslümanları teşvik etmiş, onlar da Ku r'an'ın iyi anlaşılabilmesi
için kıraat, tefsir, Arap dili ve edebiyatı,
ResGlullah'ın daha iyi tanınması ve bilinmesi için de hadis ve siyer-megaz1 konularında tedvin faaliyetlerine başlamışlardır.
Sahabe neslinden itibaren müslümanlar
ResGl-i Ekrem'in hayatını ve şahsiyetini tanımak ve tanıtmak için gayret göstermiş
ler, sünnetin tesbiti için yaptıkları hadis
toplama çalışmalarının bir benzerini siyer
ve megaz1 sahasında yaparak bu ilim dalının temellerini atmışlardır. Kaynaklarda
sahab1lerin ResGlullah ile beraber oldukları dönemde siyer ve megazl sahasına duydukları ilgiyi gösteren çeşitli haberlere
rastlanmaktadır. Mesela sahab1lerin Hz.
Peygamber'den kendisinden bahsetmesini istedikleri, bunun üzerine onun, "Ben
babam İbrahim'in duasıyım ... "diye baş
layan meşhur cevabını verdiği (İbn İshak,
s. 28), Bedir Gazvesi'nden hemen sonra
sohbet ederlerken bu savaşta Allah'ın kendilerine yönelik lutuf ve ihsanından söz
ettikleri kaydedilmektedir (İbn Hişam, I,
66 ı ). Siyer ve megaz!yi yakından ilgilendiren, Medine'de yazıya geçirilen ilk sözleş
menin (Medine Sözleşmesi) İslamiyet'e
davet mektuplarının , Hudeybiye Antiaş
ması gibi antlaşma metinlerinin, bazı şa
hıs ve kabilelere verilen ikta ve ahidname
gibi belgelerin birer örneğinin saklandığı;
Medine Sözleşmesi ve Medine Haremi sı
nırlarını gösteren belge ile deveterin zekat
miktarına dair belgenin ResGl-i Ekrem'in
kılıcında asılı durduğu , bunların vefatın

dan sonra Hz. Ali'ye intikal ettiği bilinmektedir. Hadisler, Kur'an ve tefsir kitapların
dan sonra siyer ve megazl ile ilgili kaynakların ikincisini teşkil eder. Sahabe nesiinin
hadislerin rivayet ve tesbitinde çok aktif
rol oynadıkları, elli civarında sahabinin bazı
hadisleri sah!felere yazmış olduğu da belirtilmektedir (bu sahabilerin isimleri için
bk. M. Mustafa el-A'zaml, s. 34-58). Sahabllerden Abdullah b. Amr b. As'ın yazdığı
eş-Şa]Jifetü'ş -şadı~a'da siyer ve megazlye dair hadislerin de yer aldığı, hatta kendisinin siyer ve megazlye dair bir risalesinin bulunduğu, onun soyundan gelen Amr
b. Şuayb' ın bunları naklettiği (a.g.e., s. 44;
Urve b. Zübeyr b. Awam , s. 23-25), çocuk

sahabiierden Sehl b. Ebu Hasme el-Ensarl'nin Hz. Peygamber'in hayatına dair bir
sah!fesi olduğu, tarunu Muhammed b.
Yahya b. Sehl'in yanında bulunan bu metinden Vakıdl'nin faydalandığı, hatta bu
sahlfenin tamamını kendi kitabına aldığı
zikredilmektedir (İbn Sa'd, I, 33 I, 332; Taberi, I, 1757; Sezgi n, GAS [Ar.). I/2, s. 2 I).
Ashaptan Sera b. Azib, Sa'd b. Ubacte, Humeyd ve Ala b. Hadraml'nin de megaziye dair sahlfeleri olduğu anlaşılmaktadır
(a.g.e., 1/2, s. 20-25; Fayda, Uluslararası
Birinci İslam Araştırmalan Sempozyumu,
s. 360-361) . Abdullah b. Abbas sahab1lerden duyduğu hadisleri bizzat kendi yazmış, bazan kölelerini de bu maksatla çalıştırmış, bunları oluşturduğu ders halkalarıyla yeni nesle intikal ettirmiş, belli konular için günler tayin etmiş, bir günü tefsire, bir günü fıkha, bir günü megazlye
ayırmıştır. Onun yazdıkları vefatından sonra kölesi ve talebesi Kureyb'e, ondan da
siyer ve megazi sahasında ilk kitaplardan
birini yazan Musa b. Ukbe'ye intikal etmiştir (M. Mustafa el-A'zaml, s. 4ı; M. Abdülhay el-Kettan1, II, 3 I 6 ı Sahabi Bera b.
Azib de siyer ve megazlye dair birçok hadis rivayet etmiştir. Kendisinin bunları yazmış olduğuna dair kaynaklarda bir haber
yer alınamakla birlikte Buharl bu hadislerin birçoğunu el-Cami'u'ş-şa]Ji]J'ine almıştır.

Kur'an-ı Kerim'in ilk muhatapları olan
Araplar, kabile tarihlerine dair rivayetleri
gece sohbetlerinde konuşma geleneğini
müslüman olduktan sonra da sürdürmüş
tür. Hz. Peygamber'in şahsiyeti ve müslümanların başarıları, savaşlarla ilgili haberler, bunlara kimlerin iştirak ettiği bu
sohbetlerin konuları arasında yer almıştır.
Daha sonraları rivayet kabiliyeti olanlar bu
konulardaki bilgilerini ayet ve hadisiere ve
ashabın sözlerine istinaden birbirlerine anlatmıştır. Siyer ve megazl konularının şiir
lerle süslenerek anlatılmasında bu geleneğin izleri bulunmaktadır. Siyer ve megaz! bilgilerinin kıssacıların (kussas) tabiin
döneminde başladığı kesin olan cami ve
özel toplantı yerlerindeki faaliyetleriyle
hem yaygınlaştırıldığı hem de destaniaş 
tınldığı bilinmektedir (bk. KUSSAS). Ortaya çıkan hukuk! meselelerio çözümü, hicretin tarih ve takvim başlangıcı olması, divan teşkilatının kuruluş aşamasında sahab1lerin İslamiyet'e girişlerinin, başta Bedir
Gazvesi olmak üzere kimlerin hangi savaş
lara katıldıklarının ve yaptıkları hizmetlerin bilinmesine ihtiyaç duyulması gibi hususlar siyere olan ilgiyi arttırmıştır. Diğer
taraftan Hz. Osman'ın öldürülmesiyle baş-
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!ayan siyasi ve dini ihtilaflar, müslümanların fethedilen yerlerdeki gayri müslimlerle beraber yaşamaya başlamaları ve onlarla çeşitli dini konularda yaptıkları tartışmalar bu sahadaki çalışmaların devam
etmesinde etkili olmuştur.
ResOl-i Ekrem'in vefatından sonra baş
ta sahabi çocukları olmak üzere tabiln döneminde yetişen birçok şahsiyet siyer ve
megazl sahasındaki çalışmalara büyük katkılarda bulunmuştur. ResOlullah'ın merkezi bir şahsiyet olarak önemini bu dönemde de sürdürdüğünü torunu Hz. Hüseyin'in oğlu Zeynelabidln'in şu ifadeleri
açıkça göstermektedir: "Biz neblnin megazlsini Kur'an'dan bir süreyi öğrendiği
miz gibi öğrenirdik" (İbn Kes!r, lll, 242). 1.
(VII.) yüzyılın yarısına kadar hadislerin tedviniyle birlikte iç içe yürütülen siyer ve megazi çalışmaları giderek kendine has bir
seyir takip etmeye başlamıştır. Bu dönemden itibaren kaleme alınmaya başlanan
sahlfeler veya risaleler siyer yazıcılığında
ki müstakil gelişmelerin işaretleri olarak
görülebilir. Bu gelişmeleri sağlayanların hemen tamamının aynı zamanda hadislerin
yazıya geçirilmesinde aktif rol oynamış muhaddisler olduğu dikkati çekmektedir. Teyzesi Hz. Aişe başta olmak üzere bazı sahabllerden aldığı hadisleri rivayet etmesiyle bilinen Urve b. Zübeyr bunların başında gelmektedir. Medineli yedi fakihten
biri olarak tanınan Urve siyer ve megaıl
nin esaslarını tesbitte öncülük yapmış.
Emevl halifeleri Abdülmelik b. Mervan ve
Velid b. Abdülmelik ile Velid 'in yakın adamı İbn EbO Hüneyde'nin Hz. Peygamber'in
gazveleri ve siyerine dair sorularına Medine'den yazılı cevap vermiştir. Urve'nin bu
uzun cevaplarından Abdülmelik'e gönderdikleri oğlu Hişam b. Urve yoluyla, Velid
ve İbn EbO Hüneyde'ye gönderdikleri ise
İbn Şihab ez-Zührl yoluyla rivayet edilmiş, bunlar ilk yazılı siyer metinleri olar ak günümüze kadar gelmiştir (Taberl, ı,
ıı80, ı224, 1234, ı284 , ayrıca bk. indeks).
Farklı kaynaklardan zamanımıza ulaşan islam tarihçiliğinin ilk örnekleri olan bu metinlerin üslObunun sağlam, açık, mübalağa ve yönlendirmelerden uzak olduğu görülmektedir. Ayrıca Kur'an ayetlerini delil
ve şahit olarak rivayetleri arasına alması,
adı geçen şahısların neseplerini bilhassa
zikretmeye özen göstermesi ve olaylarla
ilgili şiiriere de zaman zaman yer vermesi
Urve'nin siyer ve megazl üslObuna kazandırdığı özellikler olarak dikkati çeker. Onun
Megazi adlı bir kitabı olduğu, talebesi
Ebü'I-Esved'in Mısır'da onun Megazi'sini
okuttuğu, Yakldl'nin onun hakkında "me-

gazi

sahasında

ilk tasnif yapan

şahsiyet"

dediği kaydedilmektedir (İbn Kes!r, IX, ı Oı;

Zehebl, VI, I 50); İbnü'n-Nedlm, Urve'yi siyer ve megazi müellifleri arasında zikretmez, ancak EbO Hassan Hasan b. Osman
ez-Ziyadl'nin hayatını anlatırken kütüphanesinde Urve b. Zübeyr'in Megazi'sinin
bulunduğunu söyler (el-Fihrist, s. ı66) . Urve'nin talebesi Ebü'I-Esved tarafından rivayet edilen megazl haberlerini toplayıp
yayımiayan M. Mustafa el-A'zaml, Urve'nin de böyle bir eseri olduğu görüşünde
dir. A'zaml'nin neşrettiği metinde siyer ve
megazlnin yalnızca bazı konularına yer verildiğini göz önüne alan Şaban Öz, Urve'nin bu çalışmalarının bir kitap gibi anlaşıl
maması gerektiğini ileri sürer (İlk Siyer
Kaynakları ve Müellifleri, s. ı55-ı57).
Tabiln döneminde siyer ve megazl satelif çalışmalarında adı geçen bir
diğer şahsiyet Hz. Osman'ın oğlu Eban'dır. Abdülmelik b. Mervan zamanında Medine valiliği yapan Eban, halifenin oğlu veliaht Süleyman 82 (701) yılında hac için
Medine'ye geldiğinde kendisine şehri gezdirip Uhud ve Kuba'ya götürür, onun bu
yerler hakkındaki sorularına cevap verir.
Aldığı bilgilerden memnun olan Süleyman,
Eban'dan kendisi için ResCılullah'ın bir siyerini yazmasını ister. Eban, "Böyle bir eser
bende var; kendisine güvendiğim kimselerden düzeltilmiş bir halde bunu aldım"
diye cevap verince Süleyman kendisi için
de bir nüsha istinsah edilmesini emreder
ve bunun için ona on adet ince deri kağıt
verir. Süleyman yazılan nüshayı okuduğun
da içinde ensarın faziletine dair bilgilerin
bulunmasını yadırgayıp onu yaktırır (Zübeyr b. Bekkar, s. 275-276). Bu siyer sahlfesinin bu tarihte Medine valisinin elinde
bulunması megazl çalışmalarının tabiln döneminde yazıya geçirildiğini göstermektedir. Eban müellifi belirtilmeyen bu sahifeye sahip olmasından dolayı megazi yahasındaki

zarları arasında zikredilmiş olmalıdır.
Başka kaynaklarda pek yer almayan nadir bazı haberleri rivayet eden Şürahbll b.
Sa'd ei-Hatmi el-Medeni (ö. 123/740); ömer
b. Abdülaziz'in hilafeti döneminde megazlye ve ashabın menakıbına dair Dımaşk
Camii'nde halka ders verdikten sonra Medine'ye dönüp vefatma kadar öğretim faaliyetlerine orada devam eden, sahifelerindeki rivayetlerin büyük bir kısmı başta
talebesi İbn İshak olmak üzere İbn Sa'd
ve Taberi'nin eserleri yoluyla bugüne ulaşan Asım b. ömer b. Katade (ö ı20/738);
Hz. Peygamber'in mektupları yanında siyere dair birçok konuda büyük dedesi sahabi Amr b. Hazm'ın topladığı haberleri ya-

zarak muhafaza ve rivayet eden Abdullah
b. EbCı Bekirei-Hazred (ö. ı30/747-48) siyer ve megazl konusunda tabiln döneminin meşhur şahsiyetleridir.
Ömer b. Abdülazlz'in hadisleri toplamakla görevlendirdiği İbn Şihab ez-Zühri
(ö. 124/742) siyer ve megazi yazıcılığını yeni bir safhaya intikal ettirmiştir. Urve'nin
Hz. Aişe' den, Asım b. Ömer'in Mahmud b.
Lebid'den, Abdullah b. EbO Bekir'in babasından aldığı haberleri toplayıp bunları
siyer ve megazi sahasında eser verecek
olan talebeleri Musa b. Ukbe, İbn İshak ve
Ma'mer b. Raşid'in kolayca ulaşabilecek
leri yazılı bir metin haline getirmeyi başaran Zührl'nin kendi adına müstakil bir
megazi kitabı bugüne ulaşmamakla birlikte bilhassa talebelerinden Musa b. Ukbe ile Ma'mer b. Raşid'in eserlerinde yer
alan haberler göz önüne alındığında Hz.
Peygamber'in hayatının büyük bir kısmı
nın onun yazılı rivayetlerine dayanılarak
kaleme alınabileceği görülür. Ma'mer b.
Raşid'in (ö. 153/770) Abdürrezzak es-San'anl'nin (ö. 2ıı/826) el-Muşannefinde on
dördüncü bölüm olarakyer alan "el-Megazi"si el-Megazi'n-nebeviyye adıyla yayımlanmıştır (nşr. Süheyl Zekkar, Dımaşk
ı40 ı/ı98ı). Ma'mer bu eserde Zührl'nin
yanı sıra başka kimselerden gelen birkaç
haberi rivayet etmesinden dolayı ilk dönem siyer ve megazi alimleri arasında sayılmıştır.

Siyer ve megazi sahasındaki çalışmala
en verimli dönemi tabiin döneminin son
temsilcilerinin eserlerini yazdıkları ll. (VIII.)
yüzyılın ilk yarısına rastlar. Bu dönemin
iliimieri kendilerinden önce sahlfe ve risalelerde toplananlarla ulaşabildikleri diğer
rivayetleri konularına göre tasnif edip kronolojik sıraya koyarak siyer ve megazi kitaplarına son şeklini veren eserlerini telif
etmişlerdir. Bu neslin müelliflerinden MGsa b. Ukbe (ö ı4ı/758) kaynakları arasın
da Urve, Abdullah b. Abbas, Nafi' ve Zühri
gibi şahsiyetlerden gelen haberlerin yer
aldığı Kitdbü'l-Megazi adlı eserinde Kilbe'nin yeniden inşası, ilk vahyin gelişi, Habeş muhacereti, Taif yolculuğu gibi Mekke dönemi olaylarına, Medine döneminde
ise başta gazve ve seriyyeler olmak üzere
ResCılullah'ın siyerine dair bazı gelişmele
re yer vermiştir. Eser ilk müslümanların,
Habeşistan muhacirlerinin, Akabe biatlarına ve Bedir Gazvesi'ne katılanların, Mekke'nin fethinde müslüman olanların isim
listelerini vermesiyle temayüz eder. Kendisinden sonra birçok kişinin faydalandığı
Kitdbü'l-Megazi'nin nüshalarının X. (XVI.)
yüzyılda hala mevcut olduğu, Diyarbekrl'rın
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nin Tari.I;u'l-]]amis'ini kaleme alırken (telifi 940/ 1534) eserden genişçe faydalanmasından anlaşılmaktadır. Bu kitaptan zamanımıza intikal eden ve Prusya Devlet
Kütüphanesi'nde bulunan bir parçayı Eduard Sachau . Arapça metni ve Almanca
tercümesiyle birlikte yayımiarnıştır (Das
Beriiner Fragment Müsa lbn 'Uqba, Wi ssenschaften 1904) . M. Mustafa ei-A'zaml
Musa b. Ukbe'nin haberleriyle Urve b. Zübeyr'in rivayetlerinin bir kısmını mukayese ederek aralarındaki benzerliğe dikkati
çekmiş (Urve b. Zübeyr b. Awam. n eş rede 
nin g iri şi. s. 76-89) . Muhammed Bakşlş
Ebu Malik bu mukayesenin yeterli olmadığını, Musa'nın bir kısım haberlerinin hem
Urve hem de İbn İshak'ınkilerden bazı yerlerde farklı olduğunu göstermiş ve onun
kaynaklarda yer alan rivayetlerini el-Megazi adıyla yayımiarnıştır (Rabat 1994).
Siyer kitaplarına günümüzde bilinen şek
lini veren İbn İshak (ö. 151/768). yukarıda
adı geçen şahsiyetlerin rivayetlerinin yanında çoğu sahabe çocuğu olan Medineli
1oo kadar raviden, ayrıca İskenderiye 'ye
giderek Yezld b. Ebu Hablb başta olmak
üzere diğer alimlerden hadis, siyer ve megazi haberleri almak suretiyle kendisinden
önce kimsenin toplayamadığı zengin haberleri elde etmiş, bunları tasnif ederek
meşhur eseri Kitdbü 'l-M übtede' v e 'lmeb'a§ v e'l-megiizi'yi (Siretü ibn isJ:ıak)
kaleme almıştır (kit a bın adıyl a ilgili farklı bilgiler için bk. DiA, XX, 95; Öz. s. 299300). Bütünüyle zamanımıza ulaşmayan
eserin bugün iki nüshası bulunmaktadır.
Bunlardan ilki, İbn İshak'ın eserini kendisine yazdırdığı ve bazı ilaveleri dolayısıyla
bir siyer müellifi gibi de kabul edilen Yunus b. Bükeyr (ö 199/814) yoluyla rivayet
edilen eksik bir nüshadır. Bu nüsha, Siretü İbn İsJ:ıa~ adıyla Muhammed Hamidullah ve Süheyl Zekkar tarafından ayrı
ayrı yayımlanmıştır (Rabat 1396/1976; Dı
ma şk 1396/1976) . Diğeri ise eserin Ziyad b.
Abdullah ei-Bekkal tarafından rivayet edilen ve Kufi-Bağdadl diye meşhur olan nüshasını kısaltan İbn Hişam 'ın (ö. 218/833 )
es-Siretü 'n-neb eviyye adıyla bilinen kitabıdır. İbn İshak, Mekke döneminin tarihini yazarken islamiyet'i kabul eden şahsi
yetlere. Kureyşliler'in Hz. Peygamber' e ve
müslümanlara düşmanlıklarına , Hz. Ebu
Bekir'in davetiyle müslüman olanlara, Habeşistan ' a hicret eden ve geri dönenierin
isimlerine, hicrete ve hicret sonrası Medine'de yapılan antlaşmaya yer vermiş , Medine döneminde başta gazve ve seriyyeler olmak üzere Hz. Peygamber'in rahatsızlığı ve vefatma kadarki gelişmeleri ele
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almıştır. İbn İshak, Mekke döneminde olgibi Medine döneminde de bilhassa
hocaları Zührl. Asım b. ömer b. Katade.
Abdullah b. Ebu Bekir b. Hazm ' ın isimlerinin yer aldığı senedleri, ayrıca başka ravilerden veya olaylara katı lanların yakınla
rından topladığı haberleri nakletmiş, Medine geleneğinden ayrılarak Ehl-i kitap'la
ilgili haberlerde yahudi, hıristiyan ve Mecusller'den ve onların kitaplarından nakillerde bulunmuş, konuyla ilgili şiiriere genişçe yer vermiştir. Siyer ve megazl sahasında kitap yazanlar başta olmak üzere
pek çok tarihçi onun kitabından iktibaslarda bulunmuş, kendisi hayatta iken onlarca ravi onun kitabının rivayetiyle meşgul
duğu

olmuştur.

Muhaddislerle cerh ve ta'dll alimleri siyer ve megazl alimlerine, bu arada İbn ishak'a çeşitli eleştiriler yöneltmiştir. Bunların en ağın hadis aldıkları ravi veya şey
hi atlayıp (tedlls) ilk ravinin adıyla haberleri nakletmeleridir. Ancak bu husus tarihle
hadis rivayeti arasındaki farktan ileri gelmektedir. Hadisler, genellikle kısa ve bir
olayın birbirine bağlı unsu rlarıyla anlatıl
masının söz konusu olmadığı metinlerdir.
Bu metinlerde isnadın kullanılması çok farklıd.ır ve büyük önem arzeder. Siyer veya tarih yazıcılığında ise olayların birbirine bağ
lanarak anlatılması esastır. İbn İshak'ın tarihçi yönüyle birçok hadisin senedini birleştirerek olayı anlatması ilk defa kendisinin başvurduğu bir usul değildir. Aynı usulü, fakih ve muhaddis olmasının yanında
megazl sahasındaki ilk otoritelerden sayılan Urve b. Zübeyr ile hadist eki üstünlüğü kabul edilen ve megazl ile de ilgilendiği bilinen Zührl de kullanmıştır.
Hicretin ilk iki asrında siyer ve megazl
eser verenlerin sonuncusu ve eri
meşhurlarından bir i de Vakıdl'dir (ö. 207/
823) Onun Kitabü 'l-Megiizi'sinin en bar iz özelliği Resulullah'ın yalnızca Medine
dönemindeki gazve ve seriyyelerini ele almış olmasıdır. Kendinden önceki birçok
alimden rivayet alan Vakıdl'nin İbn İshak'ı
kaynakları arasında zikretmemesi İbn İs
hak'tan intihallerde bulunmakla suçlanmasına sebep olmuştur (Öz, s. 377-386 ).
Vakıdl. daha önce yazıyla tesbit edilmiş
rivayetler ve birçok resmi belge yanında
savaşlara katılan sahabilerin çocukları ve
torunların dan bilgiler toplamış . gazve ve
seriyyelerin tarihlerini en doğru şekilde belirlemeye, cereyan ettikleri yerleri ve güzergahlarını bizzat gidip görmeye gayret
göstermiştir. Haberlerin doğruluğu hususunda farklı rivayetleri yalnızca zikretmekle yetinmemiş , tercihlerini zaman zaman
sahasında

çalışm ış. gelişmelerin fıkhl

soböylece megazl sahasında büyük bir otorite olmaya hak kazanmıştır. Hicretin ilk iki asrındaki bu çalışmalar sonucunda ResOiullah ' ın hayatı ,
şahsiyeti ve savaşlarıyla ilgili temel bilgiler bir araya getirildiği gibi siyer ve megazl kitaplarının planı ve konu l arı da sağlam
bir şekilde tesbit edilmiştir. Bütün bu çalışmala r, daha sonra gerek siyer-megazl
gerek tabakat veya tarih adıyla telif edilecek eser lerin temel kaynağı olmuştur.
belirtmeye

nuçlarına işaret etmiş.

Siyer ve megazl

sahasındaki çalışmalar

doğrudan doğr uya

siyer-megazlye dair
eserler. tabakat ve tarih kitapları, Resulullah'ın hayat ve şahsiyetine dair özel kon uları kapsayan çalışmalar şeklinde üç gruba ayrılabilir. Siyer ve megazlye yer veren
ilk tabak at müellifi İbn Sa'd'dır (ö 23 0/
845). Katibü'I-Vakıdl diye meşhur olan İbn
Sa'd, hocasının kitaplarından nakiller yapması yanında onun kütüphanesinden istifade ederek sahabe, tabi'in ve tebeu't-tabilnin biyografılerini kapsayan meşhur eseri Kitabü't-Taba]fiiti'l-kebir 'ini (et-Tabakatü '1-kübra) kaleme al m ıştır. Eserin siyer
ve megazl konusuna tahsis edilen iki ciltlik ilk bölümü İbn İshak'ın İbn Hişam yoluyla günümüze ulaşan es-Siretü 'n -n ebeviyye'siyle Vakıdl'nin Kitabü 'l-Megiizi'sinden sonra Hz. Peygamber'in hayatı ve
şahsiyeti üzerine kaleme alınmış en eski
metindir. İbn Sa'd eserini yazarken İbn ishak, Ebü Ma'şer es-Sindi, Musa b. Ukbe.
hacası Vakıdl'nin eserleri başta olmak üzere daha önceki siyer ve megazllerden faydalanmıştır. Konulara ayrı ayrı başlık verme geleneğinin başlatıldığı kitapta kısa bir
peygamberler tarihinden sonra ResOl-i Ekrem 'in bi'set öncesi ve sonras ı Mekke dönemi hayatı anlatılır. İbn Sa'd, Medine döneminin yazılmasında İbn İshak'tan farklı
bir metot uygulamıştır. İbn İshak'ın olayları kronolojik sırayla yazmasına karşılık o
aynı konuları bir arada ele almış , mesela
Resülullah 'ın devlet başkanlarına ve kabile reisierine gönderdiği islam'a davet mektuplarıyla Medine'ye gelen kabile heyetlerini birlikte kaydetmiştir. Eserinin daha
öncekilerden en önemli farkı , Hz. Peygamber'in Tevr at ve İncil'deki sıfatlarıyla baş
layıp arkasından daha sonraki dönemlerde "delailü'n-nübüwe. alamatü'n-nübüvve" ve "şemail" kitaptarında işlenecek konulara yer vermesidir. İ bn Sa'd eserinin ll.
cildine gazve ve seriyyeleri anlatarak baş
lamış , Veda haccına . ResOl-i Ekrem'in vefatına, Medine'de fetva veren ve Kur' an ' ı
toplayan sahabilere genişçe yer ayırmıştır.
İbn Sa'd ile birlikte siyer kitaplarında han-
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gi bölüm ve

konuların bulunacağının planı

tamamlanmış,

daha sonraki müelliflerde
aynı plan ve anlayış hakim olmuştur (DİA,
XX, 294-297; Öz, s. 444-462)
İslam dünyasında fütuhat tarihçisi olarak tanınan Belazürl'nin (ö. 279/892) Ensdbü'l- eşrfıf ı (nşr. M. Hamidullah, 1, Kahire 1959) kabile esasına göre düzenlenmiş bir tabakat kitabıdır. Tabakatının başı
na siyer yazan ikinci müellif olarak dikkati
çeken Belazürl esere Hz. Peygamber'in hayatını anlatarak baş lar. Onun nesebini ele
almak için Hz. Nuh'tan itibaren Araplar'ın
soyuna, oradan büyük ceddi Adnan'a ve
sırasıyla dedelerine yer vererek onun hayatını Vakıdi-İbn Sa'd metoduna benzer
şekilde ele alır. ResGiullah'ın sıfatları, hanımları, azatlıları ve hizmetçileri. elbiseleri, atları ve devesi, ganimetten aldığı pay,
silahları. yatağı, müezzini. amilleri. katipleri. isimleri Fatıma olan nineleri, amcaları, EbG Talib ve çocukları gibi ko nuları siyerinin sonuna ekler. Halife b. Hayyat'ın
Kitdbü't- Taba~at. İbn Abdülberr'in el-İs
ti'db ii ma'riteti'l-aşJ:ıdb, İbnü'l-Es\'r'in
Üsdü'l-giibe ii ma'rifeti'ş-şaJ:ıdbe, Zehebl'nin Siyeru a'ldmi'n-nübela' (ilk üç
cildi). İbn Hacer el-Askalanl'nin el-İşdbe
ii ma'rifeti'ş-şaJ:ıdbe'si birer tabakat kitabı olmakla birlikte bunlarda siyer ve megazi konusuna özel bir bölüm ayrılmamış
tır. Ancak sahabenin hayatını ele alan bütün bu tabakat kitaplarında çok zengin siyer ve megazl bilgileri bulunmaktadır. Halife b. Hayyat'ın et-Tdril;]. adlı eseri günümüze ulaşan en eski tarih kitaplarından
dı r. Kronolojik esasa göre yazılan eser tarihlendirmenin önemine dair bazı ayet ve
hadisler, insanların kullandığı takvimler ve
Hz. Ömer zamanında hicretin tarih ve takvim başlangıcı olarak kabul edilmesine dair rivayetlerle başlar, Hz. Peygamber'in doğum tarihiyle Mekke ve Medine'deki ikamet sürelerine dair haberlere kısaca yer
verdikten sonra hicretin 1. yılından (622)
başlayarak Hz. Peygamber dönemini kısa
ca anlatır.

İslam dünyasında tarihçilerin babası diye
Tdril;].u'l-ümem ve'l-mülılk' ün
müellifi İbn Cerlr et-Taberi'nin temel özelliği Hz. Adem'den başlayarak kendi imkanlarına göre bir dünya ve peygamberler
tarihi yazmaya başlaması, ardından peygamberler tarihinin devamı ve son halkası
olmak üzere Hz. Peygamber'in Mekke ve
Medine dönemlerini oldukça geniş biçimde kronolojik olarak kaleme almasıdır. Taberi. kendinden önce yazılmış siyer ve megazi kitaplarından ve diğer siyer müelliflerinin zamanımıza ulaşmamış bazı rivatanınan.

yetlerinden faydalanmış. bunları kendisine ulaştığı şekilde eserine almıştır. Tdril;].u'l-ümem daha sonraki tarihçilerin siyerle ilgili haberlerinin en önemli kaynağı
olmuştur. İzzeddin İbnü'l-Eslr'in el -Kamil
fi't-tdril;].'i, İbn Keslr'in el-Bi ddye ve'nnihdye'si, tıpkı Halife b. Hayyat gibi eserine Hz. Peygamber'in Medine dönemiyle
başlayan Zehebl'nin Tdril;].u'l-İsldm'ı. İbn
Haldun'un el-'İber'i, Musa b. Ukbe'nin rivayetlerine genişçe yer veren Diyarbekrl'nin Tdril;].u'l-l;].amis ii aJ:ıvdli eniesi neiis'i siyer ve megazlye genişçe yer veren
belli başlı tarih eserleri arasında zikredilebilir. Mekke ve Medine'nin tarihine dair
eserlerde de Hz. Peygamber'in hayatı ve
bu şehirlerdeki faaliyetleriyle ilgili bilhassa coğrafi bilgilere çok geniş yer verilmiş
tir. Ezraki'nin Al;].bdru Mekke'si ile İbn
Şebbe'nin Tdril;].u'l-Medineti'l-münevvere'si siyer ve megazl haberlerine genişçe
yer veren şehir tarihlerinin başında gelir.
Konusu doğrudan doğruya ResGl-i Ekrem'i anlatmak olan ve onun bazı yönlerini ele alan ilim dalları hadis, siyer ve megazi, şernail ve delail olarak sıralanır. Bunlardan Hz. Peygamber'in beşer yönünü konu edinen, yaşayışını ve şahsi hayatını anlatan ilim dalına şernail adı verilmiştir. Muhaddis Tirmizi (ö 279/892) ilk defa şernail
terimini bu anlamda kullanarak Kitdbü'ş
Şemd 'il adlı eserini yazmış, birçok alim bu
kitabın şerhlerini yapmak suretiyle konu
etrafında geniş bir literatürün oluşmasını
ve başka eserlerin yazılmasını sağlamıştır.
Hz. Muhammed'in peygamberliğini ispatlamak amacıyla "delailü'n-nübüwe.
a'lamü'n-nübüwe, beşairü'n - nübüwe, isbatü'n-nübüwe, tesbltü delaili'n-nübüvve" gibi adlarla birçok eser kaleme alın 
mıştır. ResGlullah'ın nübüwetini inkar eden
yahudi ve hıristiyan din adamlarının , zın 
dık ve mülhidlerin iddia ve isnatlarına cevap vermek amacıyla yazılan bu t ür eserler de nübüwet ve özellikle Hz. Muhammed'in nübüweti, Kur'an'ın yanı sıra daha ziyade çeşitli rivayetlerle nakledilen hElrikulade olaylara dayanılarak ispat edilmiş 
tir. Eserinde delailü'n-nübüwe konusuna
yer veren ilk müellif İbn İshak olmuştur (esSire, s. 257) Konuya hadis (mesela bk. Buhar!, "Kitfıbü'l-Mena~ıb", 25) ve kelam kitaplarında da yer verilmiştir. EbG Nuaym
el-İsfahanl ve EbG Bekir el-Beyhaki gibi
muhaddisler delailü'n-nübüwe adın ı taşı 
yan eserler kaleme almışlardır. Kadi İyaz'ın
ResGiullah'ın yüce kişiliği ve sahip olduğu
özelliklerle ona karşı sayg ı sız davrananlara uygulanacak ceza konularını da ele aldığı eş-Şitd' bi-ta'riti J:ıu~u~i'l-Muştafd

adlı

eserinin ve şerhlerinin bu tür eserler
bir yeri vardır.

arasında ayrı

ResGlullah'ın hayatı ve şahsiyetiyle ilgili
konulardan bir ini veya birkaçını müstakil
çalışma konusu yapan kitaplar da yazıl 
mıştır. Bunlarda ele alınan bazı konular
şöylece sıralanabilir: Hz. Peygamber'in doğumu , isimleri, sünnet olması , süt emmesi, nesebi, ecdadı ve kabilesi Kureyş,
ebeveyni, amcaları, risalet öncesi hayatı ,
nübüwet mührü, vahiy alışı, ümmlliği, isra ve mi'racı, münafıklar ve kendisine eziyet edenler, hicreti, katipleri, evlendirdiği
kimseler, diğer devletlere gönderdiği elçiler. kendisine gelen heyetler, görev verdiği amilleri, malları, iktaı , Mescid-i Nebeıli
ve Ravza-i Mutahhara, hilyesi, saçları, ismeti, sıdkı, şecaati, mizahı, hanımları, evlatları ve Ehl-i beyt'i, hizmetçileri ve azatlıları, elbiseleri, atları, vefatı, mirası, ibadetleri, kıraati, tıbb-ı nebeıli, kendisine tevessül edilmesi vb. (bu tür kitap ve risaleler için bk. Selahaddin el-Müneccid, bk.
bibl.) İbn Kayyim el-Cevziyye'nin Zddü'Jme'dd ' ı ResGlullah'ın siyeri, günlük yaşa
yışı ve uygulamalarından çıkarılan dini, ahlaki, hukuki hükümlere yer veren muhtevasıyla önemlidir. Huzal'nin Hz. Peygamber dönemindeki siyasi. idari. adli, askeri,
iktisadi, ilmi ve içtimal hayat ve düzenlemelerle ilgili haber ve rivayetleri geniş bir
plan içinde derli toplu biçimde sunan Tal;].ricü'd-deldldti's-sem'iyye 'ald md kd ne ii 'ahdi Resulilldh mine'l-l;].ıret ve'ş 
şand'i' ve 'l - 'amdldti'ş -şer'iyye'si ile (Kah i re 140 ll ı 981 ) bu esere şerh yazan Kettani'nin et-Terdtibü'l-iddriyye'sini (Hz.
Peygamber'in Yönetimi, tre. Ahmet Özel,
I-IL istanbul 2003) muhtevalarında dikkati çeken farklılıklardan dolayı özellikle zikretmek gerekir.

Siyer ve megazl sahasındaki çalışmalar
lll. (IX.) yüzyıldan itibaren artarak günümüze kadar devam etmiştir. Nüshaları zamanımıza u laşmamış olanlar bir tarafa bı
rakılırsa (bunlar için bk. Sezgin, GAS !Ar. J,
1/2, s. 65-117) İbn Hibban'ın es-Siretü'nnebeviyye'si, İbn Paris'in Evcezü's-siyer
li-l;].ayri'l-beşer'i, İbn Hazm'ın Cevdmi'u'ssire'si, Ebü'l-Ferec İbnü'l-Cevzl'nin el-Veta bi-aJ:ıvdli'l-Muştafd'sı, Kelal'nin el-İ~
titd' ii megiizi Resulilldh'ı, Mecdüddin
İbnü'l-Eslr, Nevevi ve Abdülmü'min edDimyatl'nin es-Siretü 'n-nebeviyye'leri,
İbn Seyyidünnas'ın 'Uyunü'l-eşer ti tünuni'l-megiizi ve'ş -şemd'il ve's -siyer'i,
Moğultay b. Kılıç'ın el-İşô.re ilô. sireti'lMuştafô.'sı, İzzeddin İbn Cemaa'nın elMul;].taşarü'l-kebir ii sireti 'r-Resul'ü,
İbn Keslr'in el-Fuşul ii sireti'r-Resul'ü,
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SiYER ve MEGAZl
İbn Hab'ib el-Halebi'nin el-Mu]ftefa min
ve Nureddin ei-Haleb'i'nin İnsanü '1-'uy un ii sireti'l-emini'lm e'mun'u (es-Slretü 'l-!Jalebiyye) bunların tanınmışlarıdır. Hadis, siyer, delailü'nnübüwe, şemail , hasais vb. kaynaklardan
faydalanarak Hz. Peygamber'i çeşitli yönleriyle ele alan üç büyüksiyer kitabı olan
Makrizi'nin İmta'u'l-esma' bima li'r-Resire ti'l-M u ş tafa 'sı

sul mine'l-ebna'i ve'l-al:ı.val ve'l-J:.ıaiede
ve'l-meta', Şemseddin eş-Şam'i'nin Sübülü'l-hüda ve'r-reşad ii sireti l]ayri'l'ibı'ld ve Ahmed b. Muhammed ei-Kastallan'i'nin kitabını şerheden Muhammed
b. Abdülbak'i ez-Zürkan'i'nin ŞerJ:.ıu'l-Me
vahibi'l-ledünniyye adlı eserlerini de
muhtevasının genişliği bakımından özellikle zikretmek gerekir.
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Türkçe Siyer Kitapları. Siyer Osmanlı
lar'da Cumhuriyet öncesine kadar tarih
ilminin konusu olmaktan ziyade edebiyat
sahasına kaymış ve bu alanda gelişmiştir.
Kısas-ı enbiyanın eski Türk edebiyatma ve
özellikle İslami Türk edebiyatma en zengin malzemeyi sağlayan başlıca dini kaynaklar arasında yer alması bunda etkili olmuştur. Bu kaynağın en geniş ve ayrınblı
bilgilerle donanmış kısmı ise Hz. Peygamber'le ilgili olan bölümdür. Bu sebeple sadece dini ve tasavvufı edebiyatta değil Türk
edebiyatının hemen bütün türlerinde bu
zengin malzemeden en geniş biçimde faydalanılmıştır. İlk eserlerin tercüme şek
linde de olsa ResQI-i Ekrem'e duyulan derin sevgi ve saygının etkisiyle lirik edebi
unsurlar bakımından zengin olarak kaleme alınması da siyer türünün edebiyat alanında gelişmesini etkilemiştir. Siyerlerin
telif-tercüme tarzında ortaya konmasının
müellife, esas metne tamamen bağlı kalmakyerine kalemini ilhamının etkisine bı 
rakarak duygularını bütün samimiyetiyle
aktarma fırsatı tanımış olmasını ayrıca belirtmek gerekir. Bu eserlerin bir kısmının
manzum şekilde kaleme alınması da konunun edebiyata kaymasının sebepleri arasında zikredilebilir.

Türkler'in kültür hayatında önemli bir
yeri olan sohbet meclislerinin devamlı konularının başında siyerin geldiği bilinmektedir. Padişah saraylarından köy odalarına,
tekkelerden kışlalara kadar yayılan bu meclislerde anlablan olaylar Hz. Peygamber'in
hayatı, şahsiyeti, mucizeleri , savaşları ve
Hz. Ali başta olmak üzere halifeleri ve ashabın ın yer aldığı hadiseler etrafında geliş
miş , bunlar zamanla kitap haline getirilmiş . ardından meclislerde okunup dinlenmiştir. Nitekim bilinen en eski Türkçe siyer

kitabı

olan Dar'ir'in eseri, ama olan müelMemlük sultanlarının sohbet meclislerinde kendisine okunan Arapça siyer kitaplarını mecliste bulunanlara Türkçe anlatması suretiyle ortaya çıkmıştır. Yazıcı
oğlu Mehmed'in Muhammediyye'si de
kendisinin Arapça yazdığı Megiiribü'zzaman'ın ResQI-i Ekrem'le ilgili kısmının
Türkçe'ye nazmen tercümesinden doğ 
muştur. Siyere dair eserlerin Osmanlı ülkesinin her tarafına yayılmasında halk tarafından çok beğenilen Süleyman Çelebi'nin M evlid'inin de etkisini göz ardı etmemek gerekir.
lifın

İslami Türk edebiyatında siyer türündeki ilk eserleri Arapça ve Farsça'dan yapılan tercümelerin oluşturması bir ölçüde
konunun hassasiyetinden kaynaklanmış
br. Çünkü Hz. Peygamber hakkında doğ 
ru bilgiye ulaşmak dinin bir gereği olduğu gibi ondan yanlış ifadeler aktarmak da
dini sorumluluk gerektiren bir husustur.
Bununla birlikte meselenin bu yönü üzerinde titizlikle durulduğunu söylemek zordur. İslam tarihinin daha ilk dönemlerinden itibaren kussasın vaazlarında ResQI-i
Ekrem'in hayatından aktardıkları örnekler
halk arasında büyük rağbet görmüş, bu
rivayetler ilim çevrelerinde ihtiyatla karşılanmakla birlikte insanları Allah'ı ve resulünü sevmeye yönelttikleri için onlara
karşı daha müsamahakar davranılmıştır.
Ancak güvenilirliği şüpheli rivayetlerden
doğacak sakıncaları önlemek amacıyla Halife Ömer b. Abdülaz'iz'in devrin tanınmış
alimlerinden Asım b . Ömer b. Katade eiEnsar'i'yi Dımaşk'ın en büyük camilerinden
Emeviyye'de halkasiyer ve megaz'i dersleri vermekle görevlendirdiği bilinmektedir. Türkçe tercümelere esas alınan metinler ise tarih ilminin ölçülerine sıkı sıkı
ya bağlı olanlardan ziyade ResQI-i Ekrem
hakkındaki bilgileri destanl-epik bir anlabmla ele alan daha sonraki dönemlere ait
eserlerden seçilmiştir.

Tercüme S iyerler. 1. Dar'ir, Tercüme-i
Siyer-i Nebi. 790'da ( 1388) Kahire'de tamamlanan bu manzum-mensur eser Türk
edebiyatında en eski siyer kitabıdır (bk.
SIRETÜ'n-NEBI) Z. Larnil Çelebi, Tercüme-i Şevahidü'n-nübüvve li-takviyeti
yakini ehli'l-fütüvve. Abdurrahman-ı Cam'i'nin 88S'te ( 1480) Farsça telif ettiği Şe 
vı'lhidü'n -nübüvve adlı siyerin çevirisidir
( İstanbul 1293 ; yeni harflerle n ş r. Muzaffer Ozak, istanbul 1958). 3. Ahizade Abdülhalim Efendi (Hallmi). Tercüme-i Şe
vahidü 'n-nübüvve (Neuahidü 'l-fütüuue
If tercemeti Şeuahidi 'n-nübüu ue). Yine Abdurrahman-ı Cami'ye ait eserin tercüme-

