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ISLAM T AR!H Y AZI CILlGININ 
DOGUŞUNDA 

IBN Ş!HAB-EZ-ZÜHRİ'nin 
YER! VE ÖNEMİ 

islam tqrih yazıcılığı s_iyer ve meğazı t?li/i ile başlamıştır. 
Bu alanda ilk eser verenlerden birisi İbn şihab ez-Zührı'dir. ibn 
Şi1uib'ın siyer ve meğazi ile meşgul olmasına, lıadisçiliği ve hadis 
tedvin faaliyetinin ön saflarında yer almış bir müeilif olması se
bep olmuştur diyebiliriz. O hadisleri toplarken siyer materya~ 
lini de toplamış ve elde ettiği malzemeyi yazıya geçirmede ge
oikmemiştir. Hz. Peygamber'in ( a.s) hayatını yazan ilk müel
lifler arasında "sire" tabirini ilk kullananın ·o olduğunu söyle
yebiliriz. Kendisinden önceki meğazı y{tZarlarının aksine, o si
renin sınırlarını genişletmiştir. Olayla1·ı kaydederken sırayı ta-

. l"iP ~tmiş ve önemli olaylar için tarih tesbit etmiştir . 
. · 

l\Iustafa Zeki TERZİ 
Ondokuzn;ayıs ü. rtahiyat Fak. Öğr. Üyesi 

Giriş : 

!slfun tarih yazıcılığ1 "siyer ve 
megazi" tedvini ile başlamıııtır. Si
. yer ve meğaziyi ilk derleyenler:in, bir 
ba§ka ifadeyle bu alanda eser ver(ın 
ilk müelliflerin "hadis" meteryalin
den · yararlandıklarını görmekteyiz. 
Çünki. siyeri tedvin edenlerin kullan
dıff)an malzeme önemli ölçüde hadi.s. 
lerde yer almaktadır (:ı). Bu bakım
. ''ilk ısiyerciler'' aynı zamanda 
"ilik hadis9iİer'' 'olarak da b~ ve 
tanınırlar. · Urve b. ez..Ziİbeyr (lU. 
94}'712-8), Asım b. ömer b. KatM:e 
(öl. l20j'7S'7.8), Abdullah b. Ebü Be-

. kir b. Muhammed (öl; 185}'752-S) ve 

müeJlifimiz İbn ŞilıAb ez-Zülıri ( öl, 
124J'741-2) bu alanda • ünlü islınler
dendir. 

Daha çok hadisçi olai'ak tamdı
ğun1Z; fakat bu genel ilgi alanının 
tabii bir sonucu olarak siyer ·ve me
ğazt lle de ilgilenerek, bu alanda ilk 
eser veren,Ier aı·asında yer a.lıın !bn 
Şihab ez-Zührt; gerek yazılı sahife-

_lerdeki, gerekse hafızslardak.i müte
ferı'ik malzemeyi bir araya toplama , 
faaliyetinin hadis ve özellikle siyer . . 

(1) Daha geı:iı.ş bilgi için bkz. Teı;
zi, :Mustafa Zeki, İslam Tarih. 
Yazıcillg-ının Doğuşu ve Geli§-

. ınesi (Basılmamış Öğl·. ÜY. Te • 
zi), Samsun, 1981, s. 5-13 



ve ma~az1 alanındaki me§hur öncüle. 
rinden biri olarak dikkatimizi çek
mektedir. Biz bu makalemizde i.lnlü 
siyercimizin İslAm tarih yazıcılığına 
yaptığl hizmetin önemini belirtmeye 
çali§acağız. 

Hayatı 

Asıl adı Muhammed b. Müslim b. 
" " 

Ubeydullah b. Abdullah b. Şihil.b el-
Kiıra§i ez-Zühri olup künyesi Ebü 
Bekr'dir. Mekke'de (50j670) yılında 

doğmu§tur(2). 

Baba tarafından dedesi Abdullah 
b. Şihab Bedr Gazvesi'ne (2/624) 
mü§riklerin safmda katılını§, ayİU 
saflarda Uhud Sava§ı'na (3j725) da 
katılmı§ ve Rasülullah'ı yüzünden ya. 
ralanu§tı(3). Babası Müslim b. Ubey. 
dulları, Emeviler'e kar§ı halifelik iddi
ası ile ayaklanan lbn Zübery (öl. 73; 
692) 'in yanında yer almı§tı. :hin ŞiM b 
Emeviler ile ilgi kul'I!lu§tur. Emilar a
rasında Abdülmelik b; Mervan (hl. 
65~76/685-705}, Velid b. Abdülmelik 
(hl 86-96/705-715), Süleyman b. Ab-· 
dülmelik (hl. 96-99j715-717), ömer b, 
Abdülaziz (hl. 99-101/717-720) ve 
Hi§ariı. .b. Abdülmelik (hl. 105-125; 
724-743) gibi Emevi halifelerini gör
mek İnümkündür(4). 

· Büyük karde§lerinin oğlu Mu-
. hammed b. Abdullah'ın verdiği bir ha
berden öğı·endiğimize göre,, İbn Ş~b 
Kur'ftlı...ı Kerim'i seksen geiiede ez
berlemiştir. Hıfznıı . tamamladıktan 
sonı•a. kavminin nesebini (ilmü'l-en
s§.b) öğrenmek i9in Abdnllah b. sane
be'den (öl. 8'7j'706) ders alınaya baş
Iaınıştır(ö). Ez-Zühri'nin bu zattan 

.. ı:ıeseb ilmini yeterli dercede öğrendik. 
ten sonra hadis ve fıkıh tahsili için 
Said b. el-Müseyyib (öl. 94/712), Ur
ve b. ez.Zübeyı· (94/712), Ubeydullah 
b. Abdullah (öl. 98/716) ve Ebü Bekr 
b. Abduralıman b. el-Haris (öl. 94; 
712) gibi alimleri ziyaret" ettiğini ve 

bti zatlardan bir §eyler öğrenebilmek 
için kapılarmda bir hizmetçi gibi bek
lediğini görilrüz(6). İbnŞiMbbu §a
hıslardaki · bilgi zenginliğini, "Dört 
lti§i vardır ki, onların ilim yönünden 
bir deniz olduklarını gördüm" sözle
riyle ifade etınektedir(7). 

İbn Şilıitb'm bu öğrenim çağında, 
Hz. Aişe'nin (öl. 58j678) yanmda ye. 
ti,şen ve ondan çok sayıda hadis öğ-

. renmiş olan Anıra bt. Abdurahman'
dan (öl. 64:j683) da ders aıldığlnı gör
mekteyiz. Kasım b. ·Muhammed b: 
Ebi Bekr (öl. 107j725) onu bu husus, 
ta uyarmı§ ve bir gün kendisine: 
"Delikenli, görüyorum ki sen ilim öğ_ 
renıne hususunda büyük bir hırsa sa• 
hipsin. Onu elde etmen için sana bir 
yol göstereyim mi? Amra'ya git, çün. 
ki O, M§e'nin yanında yeti§ti" demi§~ 
tir. lbn Şihil.b, Kasım'ın bu uyansı 
üzerine Amra'nın derslerine devam 
etmeye ba§lamı§ ve bu konuda §Unla. 
rı söylemi§tir: "Amra'ya gittim, O'nu 
suyu tükenmeyen bir deniz bul
dum"(S). 

Siyercimizin ·kendilerinden riva7 

yette bulunduğu öbür hocalann bir
kaçı §unlardır : Abdullah b. ömer (öl. 
77/696), Rabia b. Abbad (öl. 136/-

(2) İbn Hacer, Ahmed b. Ali el
. Askallani (öl. 852/1448), Teh

zibü't _ Tehzib, Haydarabad
Dekkan, 1325, IX, 450 

(3) lbn Hi§aın, Abdülmelik el-Him. 
yeri ( öl. 213/828), es-Siretü'n
Nebeviyye, Mısır. 1936, m, 85' 

( 4) Ahmed Emin, Duhil.'l-lslam, 
Beyburt, 1932, 1936, m 325 

( 5) ez.Zehebi, Muhammed 'b Ah- · · 
med (öl. 748/1347), Tezkiratü'L 
Hüffaz, . Haydarabad-Dekkan, 
1956, I, i10 

(6) Ebü Nüaym, Ahmed b. Abdul- .ı ı 
-lah el-Isbahani (öl. 430/10158), 
Hilyetü'l-Evliya ve Tabakatü'l-. 
Asfiya, Mısır, Tarihsiz, m, 
362; ez-Zehebi, I, 109 · 

( 7) Ez-Zehebi, I, 63 
(8) ez-Zehebi, I, 112 
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753), Enes b. Malik (öl. 93;711), 
Sehl b. Sa'd (öl. 91/710), E:arice b. 
Zeyd b. Sabit (öl. 99;717), Yahya b. 
Said b. el-As (öl. 143;760) ve Ali b. 
Hüseyin b. Ali (öl. 94j712). Ondan rL 
vayet eden talebelerinden birkaçı ise 
§unlardır : Ata b. Ebi Rebah (öl. 
114;732), ömer b, Abdiliaziz (öl. 
i01/7~W), el-Evzai (öl. 157;774), İbn 
Cüreyc (öl. 150/767), Musa b. Ukse 
(öl. 141/758), Hişam b. Urve (öl. 
146j763) ve Ma'mer' b. Raşid (öl 
153/770) (0). 

Zikredeceğimiz şu olaylar İbn 

Şihab'ın öğrenmede, hadis ve haber 
· tahsil etmede yazıya (kitabet) verdi
ği önemi belirtınesi bakımından dik
kat çel{icidir : Ebfı'z-Zinad (öl. 132/-
749) anlatıyor: "ez.Zühri ile birlikte 
alimleri ziyaret ~diyor, onlardan ilim 
elde ~ tıneye çalışıyorduk. O'nun· ya
nında yazmak için kağıt.kalem var
dı ve o bunlara öğrendiklerini yazı
yordu." (ıo) Ma'mer'in Salih b. Key
san'dan rivayetine göre Salih şunları 
söylemektedir : "ez-.Zühri ile birlikte 
!lim talep ediyorduk. Bana, "Gel Ra
sfılullah'ın sünetlerini yazalım" dedi. 
Bunun üzerine Rasfılullah'tan gelenle
ri yaz~aya başladık. Sonra da, "Gel 
sahabeden gelenleri yazalım, onlar da 
sünnettendir" dedi. Ben ''Hayır, onlar 
sünİıetten değildir" dedim. O yazdı, 
beİı yazmadım. Neticede o kazandı, 
ben ise kaybettim." (ıı) Yine Ebfı'z
Zinad'dan nakledilen bir j:ıaşka riva
yet şöyle : "Biz helal ve haram olan 
§eyleri yazıyorduk. İbn Şihab ise öğ
rend1ği her şeyi yazıyordu. Aranan 
ve kendisine ,ihtiyaç duyulan biri du
rGnuna geldiği zaman, O'nun insan
ların en bilgini olduğunu anla- · 
dım(ı2). Ebfı'z-Zinad:dan gelen bir 
baştta haberde ise bu anlamda şu ifa
deleı· yer almaktadır : "ez-Zühri ile 
birlikte ulemayı dolaşırdık_ O yanın
da bazı levha ve sallifeler . (kağıt ve 
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benzeri yazı malzemesi) bulundurur, 
duyduğu ve öğrendiği her . §eyi bun
lara yazar dı" ( 13 ). 

Halife ömer b. Abdiliaziz bir 
mecliste arkadaşlarına, "Geçmiş sün-

. neti ez-Zülıri'den daha iyi bilen biri~ 
si ka İma dı" demi§ tir (ı..ı). · Ayın hali- . · 
fenin hadislerin tedvininde büyük bir , 
gayreti oİduğunu, bu hususta valileri-. 
ne gönderdiği mektuplar yanında ba
zı alimiere ve bu arada ez.Zühri'ye 
de ayın mahiyette bir m~ktup gönder. 
diğini biliyoruz (15). 

Çağda§ı olup O'nu gören ve O'nun 
ile sohbet eden hadis bilginlerinin, si
yerciıniz hakimidaki sözlerinden bir
kaçını buraya almayı 'uygun gördük. -
Bu bilginlerden Me~fıl (öl. 112/730), 
"Yeryüzünde sünneti ez-Zühri'den da
ha 'iyi bilen birisi kalmadı" demek
tedir(ıs). Halife ömer b. Abdiliaziz, 
"Size .İbn Şihab'ı tavsiye edeıirn. Zi
t'a ondan daha alim biri ile kar§ıla§
mamı§sınızdır" (1.7), demi§ tir. Süfyan 
b: Uyeyne (öl. 198/814), "İnsanlar a. 

. t•asında ez-Zühri' den daha alim birini 
o-örnıedim" (ıS) demi§tir. Leys b. Sa' d 
o ' . 
(öl. 175;791) §unları söyler: "Bütün 
ilimleri şahsında toplayan (cemeden) 
ez-Zühri gibi bir alim görmedim. Ter
ğib'den rivayet etse, işte yalnız bu sa. 
harun adamı dersin. · Arabtan ve en-

(9) İbn Hacer, IX, 445 vd.· 
(10) ez-Zehebi, I, 113 
(ll) İbn Hacer, IX, :448 · 
(12) İbn Hacer, a. y, 
(13) ez-Zehebi I, 109 
(14) İbn Hacer, _IX, ~49 _ . 
(15) el-Buhari, Ismaıl b. Ibrahım .. 

(öl. 256j870), Sahih; Ma~baa.ı 
Arnini baskısından ofset, Istan
bul, 1979, 3 : 34 ·(I, 33), nr.1 

(16) İbn Ebi Hatim, Ebu Muha_m: 
med Abdurrahman et-Temımı 
(öl_ 32.7j938), el-cerh ve't-Ta'
diİ, Beyrut, 1952, 1953, VIII 
(IV/I), 73 

(17) İbn Ebi Hatim, VIII (IV/1), 72 
(18) İbn Ebi Hatim, VIII (IV/1), 74 



sabtan söz etse, yalnız bu sahada mü
tehassıs olduğunu söylersin. Kur'an' 
dan ve sünnetten bahsetse yine aynı 
§ey leri söylersin" (ı9). 

ez-Zühri'nin Hadis Fıkıh ve Sı
yer sahasında çağının §Öhrete ula§
ını§ ünlü bir bilgini olduğunu Şuayb 
b. Ebi Hamza'nın §U ri vayetinden de. 
öğrenmekteyiz: Mekhül'e, kar§ıla§tı

ğın en bilgin zat kimdir denildiğinde, 

"İbn Şihab'tır" cavabım verıni§ 
tir(2n). 

Siyerciıniz İbn Şiliab 124j741 yı
lının Ramazan ayın~a vefat etmiş
tir(oeı). 

Eseri 

''K i t a b u S i r e t i R a.
s u ı i ı il a h": İbn ŞiM b ez-Zülıri'
nın Hz. Peygamber (a.s.)'in siretine 
dair eser yaz"dığını Iraynaklardan öğ
rennıekteyiz, Siyercimizin bu- eseri 

_ müstakil bir kitap halinde bize ka
dar ula§amamı§tir. /Ancak kendisin
den sonra gelen siyer ve meğazi mü
elliflerinin eserlerinde İbn Sihil.b'dan 

' -
gelen nakillere bol miktarda rastlı-
yoruz. Ondan gelen riyayeÜer, S· ir e'
nin bir bölümü diyebileceğimiz M e
ğ a z i'ye münhasır oımıı.yıp daha ge
niş bir a1am içerisine a.lınaktadır. 

Sire tabirini ilk kullananın O olduğu
nu söyleyebiliriz(22). O'nun ilk sire 
tedvinine getirdiği yenilik, megazinin · 
dl§llla ta§arak onu sırf g a Z V e 1 e l' e 
hasrctmeyip, Hz. Peygarrıber (a.s.)'in 
hayat ve faaliyetinin diğer bölümle
rini de içine alacak bir geni§liğe u-· 
la§tırmak olmu§tur, diyebiliriz. Hat
ta bu geni§lik Hulefa-i Ra§idin döne
nüni de kapsamıştır. 

O eseri S i r e'yi yazmaya Hz. 
:Peygamber (a.s.)in İslamdan (va.h
yin nüzftliinden) önceki hayatı ile il
gili tilgiileri toplamakla başlamİştır. 
Bunıt müteakip Hz. Peygamber'in ha
yatının Mekke devri, Medine'ye hic-

--------- ------=·-

. 
ı;eti, Medine'deki gazveleri, Mekke'nin 
fethi ve diğer olayları ihtiva eden biL 
giler gelir. Siyercimiz bu bilgileri ve
rirken sırayı gözetir ve önemli olay
lar için tarih tesbit eder. ez-Zühri 
çağırun diğer ·müellifleri gibi §iiri se
ver. Ancak onu Sire'sinde az sayıda 
k:ullaıımı§tır. şunu belirtmek gereltir
ld, O'nun Id tabında §iire yer vermesi· 
"eyyamü'l-arab" taki §iir üslübundan 
çok uzaktadır (23). 

İlın Şibab ez-Zübri'nin ken(lisin
den sonra gelen müellifler için önem
U ölçüde kaynak görevi yaptığını yu
karıda belirtıniştik. Şimdi ise, O'ndan 
yararlanan ve geni§ ölçüde iktihaslar 
yapan be§ değerli kaynak, İbn İshak 
(öl. 151/768), el-Vakıdi (öl. 207/823), 
İbn Sa' d ( öl, 230}845), el-BelazO.ri 
(öl. 279/892) ve et-Taberi (öl. 310;. 
923)'nin eserlerinden(2'!) çıkardığı-' 

mız, O'nun "Kitabu Sireti Rasfılillah" 
adlı eserinin ihtiva ettiği konuları 

dört esas bölüme ayırarak §U ba§lık
lar aıtında vermek istiyoruz. 

(18) İbn Hacer, IX, 449; ez-Zehebi, 
I, 109 

(20) ez-Zehebi, I, 110 
(21i !bn Hacer, IX, 450; ez-Zelıebi, 

I, 113; Ahmed Emin, III. 327 
(22) ed-Dfıri, Abdülaziz, Bahs fi 

Ne§'eti ilmi't-Tarih İnde'l-A_ 
rab, Beyrut, 1960, s. 23 

( 23) ed-Dfıri, s. 23 
(24) İbn İshak, İbn Hi§am'ın "es

Siretü'n-Nebeviyye"si içerisin. 
de yer aldığı için burada İbn 
Hiı:ı_aın'ın eserini J:nynal': o'a
rak zikrettilc; eVV"alndi, Mu
hammed b. ömer, Kitabü'l-Me_ 
ğazi, th. Marsden Jones, c. 1-3 
Kahire, 1965; İbn Sa'd, Mu
hammed, et-Tabalta tü'LKübra., 
c. 1-8, · Daru Sadır, Beyrut, 
Tarihsiz; el-Belazfıri, Ahmed 
b. Yahya, Fütühu'l-Büldan, th. 
Rıdvan Muhammed Rıdvan, 
Mısır, 1932;. et-Taberi, Mu
hammed b. Cerir, Tarihu'l-Ü
mem ve'l-Mülfık s. 1-12, Daru' _ 
1-Kalem, Beyrut, Tarihsiz 
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BIRNCi BÖLÜM 
HZ. MUHAMMED (A.S.)'iN 

PEYGANBERLiKTEN 
ÖNCEKi HAYATI 

1. Hz. Peygamber'in babası Ab
. dullah'ın ölümü(:zsı. 

2. Hz. Muhammed'in doğumu 

(26). 

2. Hz. Peygambeıin annesi AınL 
;ne'nin ölümü(27). 

4. Amcası Ebü Talib'in Hz. Mu
hammed'i himayesine alması ve O'
nunla Şam'a ilk yolculuğu(2B). 

5. Hz. Muhammed'in Hılfu'l-F<u_ 

dül'da bulunU§u(29). 

6. Kendisine Peygamberlik gel
meden önce Hz. Muhammed'in Pey. 
gamber olacağına dair işaretıer(30). 

7. Hz. Muhammed'in, gençlik yıl
larında iken Hatice'nin mallarını ti
caret için Şam'a götünnesi(31). 

iKiNCI BÖLÜM : 
HZ. MUHAMMED'iN
PEYGAMBERLiGiNiN 

MEKKE DEVRi 

1. Vahyin başlaması ve ilk na
. zil olan ayetıer(32) 

. . 

2. Vahyin bir müddet kesilmesi 
(fetret'ü-1 vahy) (33) 

3. Rasülullah'a ilk inananlar (ilk 
n1üslümanlar) (134) 

4. Kureyş'in ileri ·gelen bazı kişi. 

'!!erinin geceleyin gizlice Hz. Peygam

ber'in Kur'an okuyuşunu dinlemele
ri (Sa) · 

· 5. Habeşistan'a hicret ve Ku

_reyş'in, Habeşistan'a göç eden müs

lümanlarm Mekke'ye geri gönderil- · 
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mesi için Necaşi'ye elçi gönderme
si(!36). 

6. Necaşi'nin Habeşistan Krallı
. ğı(37) 

7. Habeşistan'a göç eden müslü
manların bir ara geri dönmelerinin 
sebebi((ıs). 

8: Hz. Peygamber'in, hac için 
Mekke'ye gelen kabilelere İslam'ı a.:g. 
latması; Kinde Kabilesi'ne .İslam-ı 
anlatması ve red ile karşılaşması(39) 

9, Hz. Peygamber ve Ha§imoğul. 
ları'mn Şi'bi l!Jbi Talib'te muhasara. 
ları (4o). 

10. Birinci Akabe bey'ati(4ı) .. 

11. İkinci Akabe bey'ati ve Ab
bas o Ubade el-Ensari'nin Medineli 
Müslümanlara söyledikleri ( 42). 

12. Rasülullah'ın ashabına Medi
ne'ye hicret izni vermesi(43), 

13. Rasülullah'm Hz. Ebü Be
kir'le birİikte Medine'ye hicreti ve bu 
hicretin tarihi (4·1 ). 

(25) İbn Sa'd, I, 99 
(26) İbh Sa'd, I, 101 
(27) ·İbn Sa'd, I, 116 
(28) İbn Sa'd, I, 122 vd. 
(29) İbn Sa'd, I, 129 
(30) İbn Sa'd, I. 161 . 
(31) et-Taberi, II, 197 
(32) İbn Sa'd, I, 194, 196; et.Taberi 

II, 205 . 
(33) et-Taberi, II, 209-210 
(34) et.Taberi, II, 197 
(35) İbn Hişam, I, 337 . · 
( 36 ı İbn Hişam, I, 357.362; Ibn Sa' d, 

I, 203-204 
(37) İbn Hişam, I, 363-364 
(38) İbn Sa'd, I, 206 . 
(39) İbn Hişam, II, 65-66; Ibn Sa' d, 

I, 216; et-Taberi, II, 232 
( 40 l İbn Sa'd, I, 208-209 
(41) İbn Hişani, II, 76 
( 42) İbri Hişam, II, 88 
(43) İbn Sa'd, I, 225-226 
(44) İbn Sa'd, I, 227-228 



üCüNCÜ BÖLÜM _ : 
MEDiNE DEVRi 

ı. Hz. Peygamber ve ashabının 
Mediİı.e'ye hicretinden soma orada 
hastaıanmalan; Medine hummasma 
tutulmalan(45). 

2. Medine Mescidi'nin yapılma. 
sı("-,;). 

3. Muhacirlerle ·Ensar arasında 
kardeıılik kurulinası (muahat) (47). 

4. Nalıle seriyyesi(:1S) .. 

5. Bedir gazvesi(49). 

6. Ramazan orucu, Fıtır ·sadaka. 
sı, Bayram namazları ve Kurban'ın 
farz oluıılan(;Bo). 

7. Benü Kaynuka gazvesi(ın). 

8. Sevik gazvesi(152). 

9. Şair Ka'b b. el-Eııref'in öldü-·. 
-rülmesi(;BB). 

10. Benü Süleym gavzesi(M). 

11. Uhud gazvesi, Kurey§'in Uhud 
için hazırlıklan ve Ebü Süfylln'ın 
müıırik ordusunu kurması(55). 

12. Reci' gazvesi(M). 

13. :Mersed b. Ebi :Mersed seriyye. 
si(o7). 

14. Benü Nadir gazvesi(lXI). 

15. Ka'b b, Umeyr el-Gifllrt seriy. 
yes1(~>9). 

16. Benü :Mustalık gazvesi ve !fk 
olayı(otıo) 

17. Hendek gazvesi(aı). 
• 

18. BenO. Kurayza gazvesi(s2). 

19. Benü Lihyan gazvesi(as). 

20. Hz. Peygamber'in ashabı ile 
birlikte Ka'be'yi ziyaret (Umre) için 

Mekke'ye gidi§i; Hudeybiye ve sulh 
(64). 

21. Umretii'l-Kazii. (•65). 

22. Raso.Iullah'ın :Mescide minber 
yaptırması ve hutbelerini burada oku. 
ması(as). 

23. Rasülullah'ın' yabaııcı devlet 
ba§kanlarına ve arap emirlerine İs
lam'a davet mektuplan göndermesi 

(07). 

24. Bizans !mparatoru Heraklius' _ 
ıin Ebü Süfyan' dan Hz. Peygambe! 
hakkında bilgi alması ( oes). 

( 45) İbn Hiııam, II, 239 
(46) İbn Sa'd, I, 239-240 
(47) İbn Sa'd; I, 238-
(48) el-Vakıdi, I, 15-16, 18 
(49) !bn Hi.§am, II, 257, 280; el-Va

kıdi, I, 34-35, 59-60, 63, 70, 91. 
93, 103, 111-116, 119-121, 145-
146, 152-153 

(50) İbn Sa'd, I, 248 
(51) el-Vakıdi, I,. 177-178, 180 
(52) el-VakıdiJI, 181-182 
(53) el-Vakıdi, I, 184-193 
(54) el-Vakıdi, I, 196-197 
(55) el-Vakıdi, I, 209-2~4, 236, 250, 

286, 289, 310-319; .Ibn Sa' d, II, 
44, ~t-Ta beri, m, 9-10 

(56) el-Valr.ıdi, I, 358-359 
(57) İbn Sa'd, II, 55-56 
(58) el-Vakıdi, I, 278-380; el.Bela-

züri, s. 31-33 
( 59) İbn Sa' d, II, 127-128 
(60) İbn Hiııam, m, 309, el-Valad'i, 

I, 410, 413, II, 435; et.Teberi, 
m, 67 

(61) !bn Hi.§am, m, 225; eı-Vilkıdi. 
II, 441, 486-487, 491; İbn Sa'd, 
II, 83 . 

(62) İbn Hi.§am, m, 253; el~Vakıdi, 
II 505 507-509',. el-BelazO.ri s. 

' ' 35-26 
(63) el-Vakıdi, II, 535-537 
(64) İbn Hişam, m, 322-323, 325-. 

328, 331, 334, 336, 341; el-Va
kıdi, II, 576, 586-587, 621, 631-
633; et-Tabert, m, 71 

(65) el.Vakıdi, II, 731 
(66) İqn Sa'd, I, 251 
(67) İbn Sa'd, I, 258-279, 282-288 
(68) et-Taberi, m, 85-Rf\ 
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25. Rasülullah'ın ·İran Kisra'sllia 
gönderdiği mektup (69). 

26. Hz. Peygamber'in oğlu İbra

him(10). 

27 . .İbn Ebi'l-Avca: seriyyesi (71). 

28.- Ka'b b. Umeyr seriyyesi(72). 

29. Hayber gazvesi(73). 

30. Hayber ganime~lerinin taltsi
mi{74). 

31. Mü te gazvesi (75). 

32. Mekke'nin fethi (7"). 

33. Huneyn gazvesi (77) · 

34:. Hz. Peygamber'e İslam'ı kabül 
için gelen heyetler (vüfüd) ('S). 

35: Hz. Peygamber'in çe§itli kabi
Jelere zekat toplayıcıları göndermesi 
(79). 

36. Hz. P.eygamber'in Halid b. 
Velid'i Dümetü'I-Cendel'e ·gönrermesi 
(SO) 

37. Rasülullah'ıiı 

yaptığı sulh(sı). 

, 
N ecranlıhirla 

38. Tebult gazvesi ve bu gazveye 

katılmayan müsülmanlaı(S2). 

39. Veda haccı(&&). 

40. Hz. Peygamber'in zevceleri 

( 8•!). 

. 41. Hz. Peygamber'in hastalığı ile 

_ilgili §ikayetlerinin ba§laması(s5). 

. 1:0. 
42. Hz. Peygamber'in Baki mezar- · 

lığını ziyareti, hanımlapnın evlerinde 

kalması; zevcesi Ay§e'nin yanında 

kalı§ı (sa). 

43. Hz. Peygamber'in, · hastalığı 

esnasında, Ensara tavsiyeleri (B7). 
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44. Rasülullah'ın, son zaı:ıan1arı11-
da minbere çılı::ıp Uhud'da §ehit dü
şenler için dua ve istiğfarda bulun
ması ve "Allah kullarmdan bir ku
lu dünya ile aihretin her ikisinden bi
l'ini seçmede serbest bıraktı da, o kul 
ahireti seçti" demesi üzerine, Hz. Ebü 
Bekir'in. bu söı-ıierden Rasülullah'm 
yefatı:eın yakla§tığını aniayarak ağ-
laması (SS). ' 

45. Hz. Peygamber'in hastalİğı. 
esnasında Üsame b. Zeyd'e i§aretle 
(konti§ınadan) dua .etmesi ve Üsame 
ordusunun techiz edilip, gönderilme
sini istemesi ( s9) 

46. ·Hz. Peygaınbed'in hastalığı
nın ağı.rlaştığı güfilerde, Abbas b. Ab~ 

dülmuttalib'in, Rasülullah'tan sonra 

kimin ba§a geçeceğini O'na sormaları 

(69) et-Taberf, m, 90 
(70) İQn Sa'd, I, 135 
(71) el-Vakıdi, II, 741 · 
(72) el~Vakıdf, II, 752-753 
(73) İbn Hi§am, m, 355, 371; et. Ta_ 

beri, m. 96-97 
(74) İbn Hi§am, m, 367; el-Belazü

rf, s. 36, 39, 41, 43 
(75) İbn Hi§am, IV, 25 
(76) İbn Hl§am, IV, 32, 76, 80; el

Valrıdf, 795-796, 864-865; et-Ta. 
beri, m, 114, iı5, 122 

(77) İbıı Hi§ani, IV, 84; el-Vakıdi, 
m. 890-891, 898-899, 901-902, 
922, 945-946; 

(78) İbn Sa'd, I, 293-294,' 328, 343-
344, 348 

(79) el-Vakıdi, m,. 973-976 
(80) el-Belazüri. s. 74 
(81) e!-Belazür( s: 75-76 . 
(82) İbn Hişil.m, IV, 175-181; et-Ta

beri, m, 142-143 
(83) el-Vakıdi, m, 1092, 1097, 1008, 

1103-1104, 1106, 1110, 1115-
1116, 1118, . 1126 

(84) et-Taberf, II, 179 
(85) İbn Hişam. IV, 292 
(86) et-Taberi, m, 191 

(87) İbn Hi§am, IV, 298.300 
(88) et-Taberf, m, 192 
(89) İbn Hi§am, IV, 30J.; İbn Sa'd, 
' II, 248-249 
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hususunu ·Hz. Ali ile konuşmaları 

(90), 

47. Hz. Peygamber'in hastalığı es_ 
. nasında; bir ara iyileşip namaz için 

Mescid' e gelmesi ( 91) • 

48. Rasfılullah'ın vefat ettiği tarih 
ve yaşı(92), 

·t9, Rasülullah'ın gasli, yıkayanla_ 
rın isimleri, kefenlenmesi, cenaze na
mazı ve defni(93). 

50. Rasülullah'ın ahliikı ve şernilili 
( !1-i). 

51: Rasii:lullah'ın yefat etmesi üze. 
rine, Hz. ömer'in topluluğa hitaben 
söyledikleri(95). 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
HULEFA-i RAŞiDTN 

(DÖRT HALiFE) DEVRi 

1. Hz. Peygamber'in vefatından 
so:fıra. müslümanlarm halife seçimi 
için Silide Oğulları çardağİ (toplantı 
salonu)'nda bir araya gelmeleri (Sa-
k'f •• '' (!Hl) ı e gunu . 

2. Hz. }nbü Bekir'in halife seçil; 
dikten sonra Mescid'de ilk konuşması 
(97). 

3. Hz. Peygamber'ın kızı Fatıma 
ve amcası Abbas'ın Halife Hz. Ebü 
Beltir'e glerek Rasülullah'ın :mirasını 
istemeleri(9S). 

4. Hz. Ebü Bekir'in halifeliği dö
neminde ortş.ya çlkaıi diİıden dönme 
(rjdde) olayları ve Ebü Bekir'in bun
larla mücadelesi(99). 

5. Hz. ömer'in Başkanlığa geti
rilmesi hususunda Hz. Ebü Bekiı•'i-ı 

ashabla istişaresi(ıoo}. 

6. Hz. Ebü, Bekir'in vefatı (101) 

7. Hz. Ömer'in Halifeliği zama
mnda el-Cezire'de fetbedilen yerler 
(102). 

· 8. Niha vend'in fethi (103): 

9. Hz. Ömer'in D i v a n'ı · lnır
ması (1o;). 

10. Hz. ömer'in çeşitli zamanlar
da halka hitaben konuşmaları (los) 

11. Hz. Osman devrinde ortaya çı_ 
.kari fitne(iOG). 

12. Hz. Osnl.an'in şehit edilmesi 
(107). 

13. Hz. Ali'ye bey' at edilmesi (1os) •. 

14. Hz. Ali'ye lrarşı çlkanlar(ıoo). 

15. Hz. Ali'nin Kays b. Malıreme'
yi Mısır'a vali tay,in etmesi(ııo) ._ 

Sonuç_: 

İslam tarih yazıcılığının doğu

ştında İbn Şihab ez.Zühri'nin yeri ve 

(90) İbn Hişam, rv, 304; İbn· Sa'd, 
II, 245; et-Taberi, m, 194 

(9i) et-Taberi, m, 196 
(92) İbn Hiş5.m, IV, 303-304; İbn 

Sa'd, II, 308-309; et-Taberi, 
m, 206 -

(93) İbn Sa'd, II, 278-279,.284, 289, 
304 . 

(94) İbn Sa'd, I, 366-367, 385, 457, 
495, 493 . 

(95) ·İbn Hi;ıam, IV, 205~306; Ilm 
Sa'd, II,266; et-Taberi, III, 197. 
8 

(96) İbn Hişam, rv, 310-311; et-Ta. 
beri, m, 199.201 

(97) et-Taberi, m, 203 
(98) İbn Sa'd, II, 314-315; et.Tabe. 

ri, m, 202-203 
(99) eLBelazüri, s. 104 

(iOO) et-Taberi:, IV, 54 
(101) et. Taberi, IV, 49 
(102) el-Belazüri, s. 179 
(103) el-Belazüri, ·s. 322 
(104J et-Taberi, V, 24 
(105) et-Taberi, V, 25-28 
( i06 ı et-Taberi, V, 31 
(107) et-Taberi, V, 141;i 
(108) et.Taberi, V, 153 
(109) et-Taberi, V, 168 
(110) et.Taberi V, 229 
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önemi ile ilgili bu kısa ara§tırnıamız. 
dan çıkarabilecebimiz sonuçlar §Ull· 

lardır : 

tsıam tarih yazımlığı siyer ve 
meğazi telifille başlamıştır. Bu alan
da ilk eser verenlerden birişi İbn Şi~ 
Mb ez.Ziihri'dir •. İbn ŞibAb'm siyer 
ve meğazi ile meşgul ıolmasına, ha
ılisçlliği ve hadis tedvm :faaliyetiııin 
ön sıiflarmda yer alınış bir · müellü 
olması sebep olmuştur diyebiliıiz. O 
hadisleri toplarken siyer materyalini 
de toplamış ve elde . ettiği mailzerneyi 
yazıya g~irmede gecikmemiştir. Hz. 
Peygamber'in (a.s) hayatını yazan 

ilk müellifler arasmda "sire" tabirini 

ilk knllana.nın O olruğııııu söyleyebi. 

liriz. Ke.ndisiııden önceki meğaozi ya-
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zarlarınm aksine, o sirenin sınırlar:ciıı 
genişletnıiştir. Olıcyları kaydaderken 
sırayı takip etmiş ve öneni.li olaylar 
için tarih tesbit etmiştir. Stresini ya
zarken Hz .. Peygamber'in yakımnda 
bulunanların mü§ahedelerine önem 

vermiş, bu arada Hz. · Aişe'nin riva

yetlerini ,Amra bt. Abdurrahman yo. 

liyle elde eh):ıi§tir. O'nun, zamanının' 

rn:eııhur bir alimi olduğııııu, çağ-daııla

rı tesbit ve takdir etmi§lerdir. Ken-

. disinden sonraki siyer ve meğazi ya. 

zarlarına bol malzeme hazırlamak 

suretiyle sağlam ve güvenilir bir kay. 

nak olmak görevi yapmıııtır. Eseri 

müstakil bir kitap halinde günümü

ze uıaııamamıııtır. 

·'-




