
SiYER ve MEGAZl 

İbn Hab'ib el-Halebi'nin el-Mu]ftefa min 
sire ti'l-Muştafa'sı ve Nureddin ei-Hale
b'i'nin İnsanü '1-'uyun ii sireti'l-emini'l
me'mun'u (es-Slretü 'l-!Jalebiyye) bunla
rın tanınmışlarıdır. Hadis, siyer, delailü'n
nübüwe, şemail, hasais vb. kaynaklardan 
faydalanarak Hz. Peygamber'i çeşitli yön
leriyle ele alan üç büyüksiyer kitabı olan 
Makrizi'nin İmta'u'l-esma' bima li'r-Re
sul mine'l-ebna'i ve'l-al:ı.val ve'l-J:.ıaiede 
ve'l-meta', Şemseddin eş-Şam'i'nin Sü
bülü'l-hüda ve'r-reşad ii sireti l]ayri'l
'ibı'ld ve Ahmed b. Muhammed ei-Kas
tallan'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 özellik
le zikretmek gerekir. 
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li! M USTAFA F AYDA 

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 zen
gin malzemeyi sağlayan başlıca dini kay
naklar arasında yer alması bunda etkili ol
muştur. Bu kaynağın en geniş ve ayrınblı 
bilgilerle donanmış kısmı ise Hz. Peygam
ber'le ilgili olan bölümdür. Bu sebeple sa
dece dini ve tasavvufı edebiyatta değil Türk 
edebiyatının hemen bütün türlerinde bu 
zengin malzemeden en geniş biçimde fay
dalanılmıştır. İlk eserlerin tercüme şek
linde de olsa ResQI-i Ekrem'e duyulan de
rin sevgi ve saygının etkisiyle lirik edebi 
unsurlar bakımından zengin olarak kale
me alınması da siyer türünün edebiyat ala
nında gelişmesini etkilemiştir. Siyerlerin 
telif-tercüme tarzında ortaya konmasının 
müellife, esas metne tamamen bağlı kal
makyerine kalemini ilhamının etkisine bı

rakarak duygularını bütün samimiyetiyle 
aktarma fırsatı tanımış olmasını ayrıca be
lirtmek gerekir. Bu eserlerin bir kısmının 
manzum şekilde kaleme alınması da konu
nun edebiyata kaymasının sebepleri ara
sında zikredilebilir. 

Türkler'in kültür hayatında önemli bir 
yeri olan sohbet meclislerinin devamlı ko
nularının başında siyerin geldiği bilinmek
tedir. Padişah saraylarından köy odalarına, 

tekkelerden kışlalara kadar yayılan bu mec
lislerde anlablan olaylar Hz. Peygamber'in 
hayatı, şahsiyeti, mucizeleri , savaşları ve 
Hz. Ali başta olmak üzere halifeleri ve asha
bın ın yer aldığı hadiseler etrafında geliş
miş , bunlar zamanla kitap haline getiril
miş. ardından meclislerde okunup dinlen
miştir. Nitekim bilinen en eski Türkçe siyer 

kitabı olan Dar'ir'in eseri, ama olan müel
lifın Memlük sultanlarının sohbet meclis
lerinde kendisine okunan Arapça siyer ki
taplarını mecliste bulunanlara Türkçe an
latması suretiyle ortaya çıkmıştır. Yazıcı
oğlu Mehmed'in Muhammediyye'si de 
kendisinin Arapça yazdığı Megiiribü'z
zaman'ın ResQI-i Ekrem'le ilgili kısmının 
Türkçe'ye nazmen tercümesinden doğ

muştur. Siyere dair eserlerin Osmanlı ül
kesinin her tarafına yayılmasında halk ta
rafından çok beğenilen Süleyman Çelebi'
nin M evlid'inin de etkisini göz ardı etme
mek gerekir. 

İslami Türk edebiyatında siyer türün
deki ilk eserleri Arapça ve Farsça'dan ya
pılan tercümelerin oluşturması bir ölçüde 
konunun hassasiyetinden kaynaklanmış
br. Çünkü Hz. Peygamber hakkında doğ

ru bilgiye ulaşmak dinin bir gereği oldu
ğu gibi ondan yanlış ifadeler aktarmak da 
dini sorumluluk gerektiren bir husustur. 
Bununla birlikte meselenin bu yönü üze
rinde titizlikle durulduğunu söylemek zor
dur. İslam tarihinin daha ilk dönemlerin
den itibaren kussasın vaazlarında ResQI-i 
Ekrem'in hayatından aktardıkları örnekler 
halk arasında büyük rağbet görmüş, bu 
rivayetler ilim çevrelerinde ihtiyatla kar
şılanmakla birlikte insanları Allah'ı ve re
sulünü sevmeye yönelttikleri için onlara 
karşı daha müsamahakar davranılmıştır. 

Ancak güvenilirliği şüpheli rivayetlerden 
doğacak sakıncaları önlemek amacıyla Ha
life Ömer b. Abdülaz'iz'in devrin tanınmış 
alimlerinden Asım b. Ömer b. Katade ei
Ensar'i'yi Dımaşk'ın en büyük camilerinden 
Emeviyye'de halkasiyer ve megaz'i ders
leri vermekle görevlendirdiği bilinmekte
dir. Türkçe tercümelere esas alınan me
tinler ise tarih ilminin ölçülerine sıkı sıkı
ya bağlı olanlardan ziyade ResQI-i Ekrem 
hakkındaki bilgileri destanl-epik bir anla
bmla ele alan daha sonraki dönemlere ait 
eserlerden seçilmiştir. 

Tercüme Siyerler. 1. Dar'ir, Tercüme-i 
Siyer-i Nebi. 790'da ( 1388) Kahire'de ta
mamlanan bu manzum-mensur eser Türk 
edebiyatında en eski siyer kitabıdır (bk. 
SIRETÜ'n-NEBI) Z. Larnil Çelebi, Tercü
me-i Şevahidü'n-nübüvve li-takviyeti 
yakini ehli'l-fütüvve. Abdurrahman-ı Ca
m'i'nin 88S'te ( 1480) Farsça telif ettiği Şe

vı'lhidü'n-nübüvve adlı siyerin çevirisidir 
( İstanbul 1293 ; yeni harflerle nş r. Muzaf
fer Ozak, istanbul 1958). 3. Ahizade Ab
dülhalim Efendi (Hallmi). Tercüme-i Şe

vahidü 'n-nübüvve (Neuahidü 'l-fütüuue 
If tercemeti Şeuahidi 'n-nübüuue). Yine Ab
durrahman-ı Cami'ye ait eserin tercüme-



si olup birçok yazmasından müellif hattı 
olanı Süleymaniye Kütüphanesi'nde kayıt
lıdır (Fatih, nr. 4275). 4. Celalzade Mustafa 
Çelebi, Delail-i Nübüvvet-i Muhamme
di ve Şernail-i Fütüvvet-i Ahmedi. Mol
la Miskin lakabıyla tanınan Muin el-Mis
kln'in Farsça siyerinin 969'da (ı 552) yapı
lan çevirisidir. Eserin Süleymaniye (Fatih , 
nr. 4289). Millet (Ali Emin Efendi, nr. ı ı 31) 
ve Topkapı Sarayı Müzesi (Hazine, nr. 1229) 
kütüphanelerinde nüshaları bulunmakta
dır. S. Altıparmak Mehmed Efendi, Ter
cüme-i Mearicü'n-nübüvve ii meda
rici'l-fütüvve. Yine Muin el-Miskln'e ait 
Me'aricü'n-nübüvve adlı siyerin tercü
mesi olup mütercimin lakabı olan Altıpar
mak adıyla tanınmıştır (İstanbul ı 257. 
1290. 1306; Bulak 1271). Eser ayrıca Tur
gut Ulusoy tarafından sadeleştirilerek ya
yımlanmıştır (İstanbul 1984 ). 6. Aydınlı Ey
yu b b. Halll. Siretü'n-nebi Tercümesi. 
İbn Hişam'ın es-Siretü'n-nebeviyye'sinin 
çevirisi olan eserin mütercim hattıyla bili
nen tek nüshası üzerinde (İÜ Ktp., TY, nr. 
2414) Mes'ad Süveylim Ali eş-Şaman dok
tora tezi hazırlamıştır (bk. bibl.). 7. Vey
sizade Ahmed İznik!, Tercüme-i Siyer-i 
Kazeruni (Sahayifü 'l-iber ve letayifü 's-si
yer). Muhammed b. Mes'üd el-Kazerüni'
nin el-Münte]fa min siyeri'n-nebi el
Muştafa adlı eserinin tercümesidir (TSMK, 
Emanet Hazinesi , nr. 1173). 8. Karaçele
bizade Abdülaziz Efendi. Tercüme-i Si
yer-i Kazeruni. IV. Murad'a ithaf edilen 
eserin çeşitli nüshaları günümüze ulaşmış
tır (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 3242; 
Hacı Mahmud Efendi, nr. 4368) . 9. Baki, 
Mealimü'l-yakin ii sireti seyyidi'l-mür
selin. Ahmed b. Muhammed el-Kastalla
nl'nin el-Mevahibü'l-ledünniyye bi'l
minahi'l-Mul;ammediyye adlı eserinin 
çevirisidir (İstanbul 1261, 1313, 1316, 1322-
1326). Eser Necip Fazı! Kısakürek (Gönül 
Nimetleri, i stanbul 1967) ve İhsan Uzun
güngör (Mevahib-i Ledünniyye, istanbul 
1972) tarafından sadeleştirilerek yayım
lanmıştır. 1 o. Benlizade Mahmud Mağni
savi, Tercüme-i Mevahibü'l-ledünniy
ye (Konya Mevlana Müzesi Ktp., nr. 1170; 
TSMK, Revan Köşkü, nr. 319). 11. Tercü
me-i Ravzatü'l-ahbôb ii siyeri'n-nebi 
ve'l-al ve'l-ashab. Cemal HüseynH Şira
zi'nin Farsça kaleme aldığı eserin tercü
mesidir (l-111, İstanbul 1268; 1-IV, istanbul 
1288). 1Z. Mütercim Asım Efendi, Tercü
me-i Siyer-i Halebi (Şerhu Manzümeti 'l
Halebiyye). İbrahim b. Mustafa el-Mu
dari el-Halebi'nin şerhettiği altmış üç be
yitlik manzumesinin (Süleymaniye Ktp., 
Giresun, nr. 52; Esad Efendi. nr. 2477) açık-

lamalı tercümesidir (Kahire 1248). 13. Mir
zazade Ahmed Neyli, el-Evfa ii terceme
tn Vefa (fi fezaili 'l-Musta{a). Ebü'l-Ferec 
İbnü'l-Cevzi'ye ait el-V eta bi-al;vôli'l-Muş
tatô adlı eserin tercümesi olup birçok nüs
hasından 1164 (1741) yılına ait yazması 
Beyazıt Devlet Kütüphanesi'ndedir (Baye
zid, nr. 5266). 

Telif Siyerler. 1. Veysi, Dürretü't-tac ii 
sireti sahibi'l-mi'rac. Siyer-i Veysi adıy
la da bilinmektedir (I-Il, Bulak I 245; istan
bul 1286). Çok sanatkarane bir nesirle ya
zılmasından dolayı devri için bile ağır bulu
nan diline rağmen Türkçe siyerler içinde en 
çok beğenileni olduğu anlaşılan ve Neviza
de Atai, Nabl. Nazmizade M urtaza ve Tıffi 
Ahmed Çelebi tarafından zeyilleri yazılan 
eser üzerindeNuran Öztürk'ün hazırladığı 
doktora tezinde (bk bibl.) çeşitli kütüp
hanelerde 160 kadar nüshası bulunduğu 
belirtilmektedir (bk. DÜRRETÜ'Hık). z. 
Molla Vell, Manzum Siyer-i N ebi. Amas
ya Beyazıt İl Halk Kütüphanesi'nde nüs
hası bulunan (nr. 1460) XV. yüzyıla ait bu 
eser yaklaşık 10.000 beyittir. 3. Amasyalı 
Müniri İbrahim Çelebi, Siyer-i N ebi. Man
zum olarakkaleme alınmıştır (TSMK, Ko
ğuş lar, nr. 994, 995). 4. Siyerü'n-nebi. Tah
minen XVI. yüzyıla ait yaklaşık 3000 be
yitlik bu eserin Mehmed adlı yazarı hak
kında bilgi bulunmamaktadır (Süleymani
ye Ktp., Bağdatlı Vehbi Efendi , nr. 1544). 
s. Abdurrahman, Siyerü 'n-nebi. 10.000 
beyti aşmaktadır (Süleymaniye Ktp., Yaz
ma Bağışlar, nr. 3916). 6. İbrahim Hanifb. 
Mehmed Kazım, Manzum Siyer-i Nebi 
(TSMK, 1. cilt, Emanet Hazinesi , nr. 1156; 
ll. ci lt, Hazine, nr. 1244). 7. Abdullah Zahi
di, Manzum Siyer-i Nebi (Köprülü Ktp., 
Ahmed Paşa, nr. 234) . 8. Abdürrahim b. 
Hüseyin. Manzum Siyer (TSMK, Revan 
Köşkü, nr. 1576). 9. Manzum Siyer-i Ne
bi. Müellifi belli değildir (TSMK, Koğuşlar, 

nr. 994). 10. Şeyhülislam Karaçelebizade 
Abdülaziz Efendi, el-Fevayihu'n-nebe
viyye ii siyeri'l-Mustafaviyye. Hz. Pey
gamber' e vahiy gelmesiyle başlayıp Hay
ber Savaşı'na kadar olan dönemi içine alır. 
Eserin Siyer-i Kazerıl.ni tercümesi oldu
ğu ileri sürülmüşse de (DİA, XXIV, 382) di
bacesindeki bilgilere ve diğer bazı kaynak
lara dayanılarak telif olduğu belirtilmekte
dir (TCYK, s. 240-24 1) 11. Abdülbaki Arif 
Efendi, Siretü'n-nebi. Müellifin vefatı do
layısıyla bitirilemeyen eseri müellifin da
maclı Ffıiz Efendi tamamlamıştır. Filiz Efen
di'nin kaleminden çıkmış olan bir nüsha Sü
leymaniye Kütüphanesi'nde kayıtlıdır (Hüs
rev Paşa , nr. 414) . Vak'anüvis Raşid Efendi 
manzum bir mukaddimeyle başlayan siye-
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rin devrinde çok beğenildiğini söylemek
tedir. 1Z. Hakim er-Rumi (Mehmed b. Ha
lTI), Acaibü'l-ahbôr ii ahbôri seyyidi'l
ahyar (İÜ Ktp., TY, nr. 2478; TSMK, Ema
net Hazines i, nr. ı ı 75, Revan Köşkü , nr. 
ı477). 13. Eyüp Sabri Paşa. Mahmudü's
siyer (İstanbul 1287). Halk için sade bir 
dille yazılan eser güvenilir bilgiler içermek
tedir. 14. Hil.fız Mehmed Zühdü Efendi, 
Nazmü's-siyer (Trabzon 1324) . 1S. Düz
celi Yusuf Suad (Neğuç), Akvemü's-siyer 
(İstanbul ı 327) Tek ciltlik ilk bölümü SOO 
sayfaya yakın olan eserin ll. cildinin bası
lıp basılmadığı bilinmemektedir. Kılıçza
de Hakkı, Akvemü's-siyer Münasebe
tiyle Yusuf Suad Efendi'ye Tahsisen, 
Soita Efendilere Tamimen Son Cevab 
adıyla bir risale (İ stanbul ı 33 ı). müellif ise 
Akvemü's-siyer ismiyle bir cevap (İstan
bul ı 33 ı) yazdığına göre eser üzerinde 
bir tartışmanın yapıldığı anlaşılmaktadır. 

16. Lutfullah Ahmed, Hayat-ı Hazret-i 
Muhammed (l-ll! , İstanbul ı 332; !-!V, 
ı 341) 17. Abdullah Atıf, Siyerü'n-nebi 
(İstanbul ı 338). Oldukça hacimli bir eser
dir. Bunların dışında çoğu küçük hacimde 
Kemal, Bıçakçıoğlu Hakkı, İhtifalci Meh
med Ziya (İstanbu l ı 340). Hüseyin b. Tev
fik el-Konevi gibi müelliflerin eserleri zik
redilebilir. Ahmed Refik'in (Altınay) Gaza
vat-ı Celile-i Peygamberi adlı eseri (İs
tanbul ı 324) bir yönüyle gazavatnameler 
arasında sayılabileceği gibi siyer içinde bel
li bir alana yoğuntaşarak kaleme alınmış 
eseriere örnek gösterilebilir. Ahmed Mid
hat Efendi'nin Beşair-i Sıdk-ı Nübüv
vet-i Muhammediyye'si de bu kısımda
ki eserler arasında zikredilmektedir. 

Son dönemlerde siyer kitaplarının nasıl 
yazılması gerektiği tartışma konusu ol
muştur. Eski eserlerde görülen ve Hz. Pey
gamber'in daha çok mucizevi özelliklerini 
ve insan üstü yönlerini ortaya koymak için 
yazılan kitaplardan ziyade onun beşeri ve 
sosyal özelliklerini vurgulayan, kendisinin 
bütün insanlığa gönderilmiş bir peygam
ber oluşundan dolayı ona ve tebliğine inan
manın gerekliliğini akli ve mantık! ölçü
lerle ortaya koyan eserler yazılması isten
miştir. Nitekim İzmirli İsmail Hakkı'nın Si
yer-i Celile-i Nebeviyye adıyla kaleme 
aldığı küçük kitap (İstanbu l ı 332) bu tar
tışmalar sırasında müellifin Resül-i Ek
rem'in hayatı hakkında yazmayı planladı
ğı eserin girişi olarak kaleme alınmıştır. 
İsmail Hakkı Uca tarafından sadeleştirile
rek yayımlanan eser (Konya 1996) siyerin 
ehemmiyeti, kaynakları, tarih ilmindeki ye
ri ve metodu ile asılsız rivayetlerden arın
dırılmış bu türde kaleme alınacak eser-
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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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li! MusTAFA UzUN 

ı ı 

SİYER-i VEYSI 

L 
(bk. DÜRRETÜ't-TA.C). 

_j 

ı ı 

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-
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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-


