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Birkaç Söz

K ü� ltü� rler ârâsîndâ bilği âlîşverişini sâğ� lîklî yâpmânîn 
yollârîndân biri, temel kâynâklârîn dikkâtli bir şe-

kilde çevrilmesidir. Bü dü� şü� nceyle ihmâl edildiğ� ini dü� şü� ndü� -
ğ�ü� mü� z, Peyğâmberimizin (s) hâyâtîylâ ilğili temel kâynâklârî 
çevirme çâlîşmâsînâ birkâç yîl o�nce bâşlâmîştîk.

Elinizdeki kitâp Siyer’le ilğili temel kâynâklârîn bâşîndâ 
ğelen bir eser olüp bünü tâkiben, yine temel kâynâklârdân 
Vâ�kîdî�’nin Kitâbü’l-Meğâzî’si ve Belâ�zü� rî�’nin Ensâbü’l-eşrâf’înîn 
Hz. Peyğâmber’in hâyâtîylâ ilğili ilk iki cildi çevrilmektedir. Bü 
temel kâynâklârîn yânî sîrâ tespit ettiğ� imiz birkâç eser dâhâ 
çevrildiğ� inde hem ilim dü� nyâsînâ hem de Siyer’le ilğilenen 
oküyücülârâ belli bâşlî temel metinleri sünmâ imkâ�nînâ kâ-
vüşmüş olâcâğ� îz.

Çeviriler ü� niversitelerimizde çâlîşân değ�erli âkâdemis-
yenlerimizden meydânâ ğelen seçkin bir ekip târâfîndân ğer-
çekleştirilmiştir. Kitâplârdâki dil ve ü� slüp bü� tü� nlü� ğ�ü� nü�  boz-
mâmâk için her bir eseri bir âkâdemisyenimiz çevirmiş olüp 
bü� tü� n metinler, târâfîmdân okünmüştür. Bü kitâplârî bâş-
tân sonâ okümâ bâhtiyârlîğ� înâ erişmeme sebep oldüğ�ü için 
bü projede yer âlmâktân bü� yü� k bir hâz düydüğ�ümü ifâde et-
meliyim.
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Kitâplârîn tespitini ve çeviri işini bânâ tevdi eden ve râ-
hât çâlîşmâ olânâğ� î sünân yâyînevi yetkililerine teşekkü� r 
ederim.

Çâlîşmâdâ ğo�sterdiğ� imiz titizliğ�e râğ�men bâzî hâtâlârîmî-
zîn olmâsî mü� mkü� n, hâttâ kâçînîlmâzdîr. Tespit edilen hâtâ-
lârîn bize bildirilmesi, ilme kâtkî olârâk teşekkü� r ve minnet 
düyğülârîylâ kârşîlânâcâktîr.

“Namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm ortağı olma-
yan âlemlerin Rabbi olan Allah’ındır.” (En‘â�m 6/162)

Prof. Dr. Adnân DEMİ�RCAN 
Edito� r
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Mütercimin Önsözü

S iyer, hâdis ve neseb bilğini olân Ebü�  Abdüllâh Mü-
hâmmed b. İ�shâ�k b. Yesâ�r b. Hîyâ�r el-Müttâlibî� el-

Küreşî� el-Medenî�, 80/699 yîlîndâ Medine’de doğ�dü. Bâbâsî 
İ�shâ�k, âmcâlârî Mü� sâ�  ve Abdürrâhmân ile kârdeşleri Ö� mer 
ve Ebü�  Bekr de ilimle, bilhâssâ hâdis rivâyetiyle üğ�râşân 
kimselerdi.

İ�bn İ�shâ�k eğ� itimini, bâştâ bâbâsî ve âmcâlârî olmâk ü� zere 
birçok şâhsiyetten hâdis, siyer-meğ�â�zî�, şiir, eyyâ�mü� ’l-Arâb1 
ve ensâ�b bilğileri âlârâk tâmâmlâdî. Çoğ�ü Sâhâ�be çocüğ�ü ol-
mâk ü� zere 100 kâdâr Medineli râ�viden hâdis âldîğ� î so�ylenir. 
Önâ ders veren Medine’nin meşhür â� limleri ârâsîndâ A� sîm 
b. Ö� mer b. Kâtâ�de, Kâ�sîm b. Mühâmmed b. Ebü�  Bekr, Yezî�d 
b. Rü� mâ�n, Mühâmmed b. İ�brâhim et-Teymî�, Ebâ�n b. Ösmân 
b. Affâ�n, Mühâmmed el-Bâ�kîr, Ebü�  Seleme b. Abdürrâhmân 
b. Avf, Abdüllâh b. Ö� mer’in mevlâ�sî Nâ� fî�, Atâ�  b. Yesâ�r, Abdür-
râhmân b. Esved, Sâ� lim b. Abdüllâh b. Ö� mer ve İ�bn Şihâ�b ez-
Zü� hrî� bülünmâktâdîr. Kendisinin bâzî sâhâ�bî�lere yetiştiğ� i, 
bü ârâdâ Enes b. Mâ� lik’i (o� . 93/711-12) ğo� rdü� ğ�ü�  ve Sâ‘î�d b. 
Mü�seyyeb’e de bir sü� re o�ğ�rencilik yâptîğ� î bilinmektedir. Şiî�liğ�e 
temâyü� l etmesi sebebiyle 118 (733) veyâ 119 (737) yîlîndâ 
İ�skenderiye’ye ğitmek zoründâ kâldîğ� î ifâde edilir. Örâdâ dâ 
1 Arâp kâbileleri ârâsîndâ meydânâ ğelen sâvâşlâr (E).
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hâdis rivâyetiyle meşğül oldü ve bâzî hâdis şeyhlerinden hâ-
dis âldî. Dâhâ sonrâ doğ�rüdân veyâ Medine’ye do�ndü� kten 
sonrâ İrâk’â ğeçti.

Her â� lim hâkkîndâ oldüğ�ü ğibi İ�bn İ�shâ�k âleyhinde de 
konüşânlâr olmüştür. Bünlârîn bâşîndâ Medine’nin iki meş-
hür hâdis â� limi Hişâ�m b. Ürve ile Mâ� lik b. Enes ğeliyordü. As-
lîndâ Mâ� lik b. Enes onü hâdis rivâyeti dolâyîsîylâ değ� il, Hz. 
Peyğâmber’in (s) Hâyber, Kürâyzâ, Nâdî�r ğibi ğâzvelerine dâir 
bilğileri Yâhüdi âsîllî Mü� slü� mânlârdân âlmâsî sebebiyle eleş-
tiriyordü. Hişâ�m b. Ürve de İ�bn İ�shâ�k’în eşinden hâdis rivâ-
yet etmesinin doğ�rü olmâdîğ� înî ileri sü� rmü� ş ve onü yâlâncî-
lîklâ süçlâmîştîr. İ�bn İ�shâ�k ise kendi âleyhinde konüşmâsînâ 
râğ�men kitâbînâ ondân birçok rivâyet âlmîştîr. İ�bn İ�shâ�k, çe-
şitli tenkit ve ithâmlârâ mâ�rüz kâlmîş olmâklâ birlikte, bâştâ 
Bühâ�rî� olmâk ü� zere Mü� slim, Ebü�  Dâ�vü� d, Tirmizî�, Nesâ� î�, İ�bn 
Mâ�ce ve Ahmed b. Hânbel ğibi mühâddisler ondân hâdis ri-
vâyet etmekte bir beis ğo� rmemişlerdir.

Hâdis ve siyer-meğ�â�zî� âlânlârîndâ İ�bn İ�shâ�k’în ü� stâdî 
olân İ�bn Şihâ�b ez-Zü� hrî�, “Meğ�â�zî� ilmini o�ğ�renmek isteyen İ�bn 
İ�shâ�k’â mü� râcâât etsin.” derdi. ez-Zü� hrî� ve Sü� fyâ�n b. Üyeyne, 
“İ�bn İ�shâ�k yâşâdîğ� î mü� ddetçe Medine’de ilim yok olmâz.”; 
İ�mâm Şâfiî� de “Meğ�â�zî�de derinleşmek isteyen kimse Mü-
hâmmed b. İ�shâ�k’â mühtâçtîr.” diyerek kendisini o�vmü� şler-
dir. İ�bn Sâ‘d ise ilk defâ meğ�â�zî�yi bir ârâyâ toplâyân ve bü 
âlândâ bir kitâp yâzân kişinin İ�bn İ�shâ�k oldüğ�ünü belirtmiş-
tir. Siyer âlânîndâ İ�bn İ�shâ�k’î en bü� yü� k â� lim kâbül eden ez-
Zü� hrî�, zâmân zâmân meğ�â�zî� ile ilğili konülârdâ kendisine bir 
şeyler sordüğ�ü ğibi, onün o� lü� mü� nden sonrâ o�ğ�rencileri de 
herhânği bir hâdis hâkkîndâ şü� pheye dü� ştü� kleri zâmân İ�bn 
İ�shâ�k’â bâşvürürlârdî.

Abbâ�sî�lerin iktidârî ele ğeçirmesinden sonrâ Medine’den 
âyrîlârâk Hâlife Ebü�  Câ‘fer el-Mânsü�r’ün kârdeşi el-Cezî�re Vâlisi 
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Abbâ�s b. Mühâmmed’in yânînâ ğitti (142/759-60) ve orâdâ 
beş yîl kâdâr hâdis rivâyetiyle meşğül oldü. Ardîndân Kü� fe’ye, 
orâdân dâ Hî�re’ye ğeçti. Kü� fe’de iken ârâlârîndâ Ebü�  Yü� süf’ün 
dâ bülündüğ�ü birçok kişi ondân meğ�â�zî� dersleri âldî. Hâlife 
Mânsü� r’ün yânînâ vârdîğ� îndâ kendisini Abbâ�sî�lerin iktidârâ 
ğelmesinden o�nce tânîyân Mânsü� r, onü oğ� lü Mühâmmed’e 
hocâ tâyin etti ve âyrîcâ onün için bâşlânğîçtân o ğü� ne kâdâr 
ğelen bir târih kitâbî yâzmâsînî istedi. İ�bn İ�shâ�k, dâhâ o�nce 
Medine’de toplâdîğ� î zenğin mâlzemeye dâyânârâk istenen ki-
tâbî yâzdî ve hâlifeye sündü; âncâk dâhâ sonrâ onü çok ğeniş 
bülân hâlifenin isteğ� i ü� zerine o�zetlemek zoründâ kâldî. Sârây 
kü� tü�phânesine konülân ilk yâzdîğ�î nü� shâ râ�vi Seleme b. Fâzl’în 
eline ğeçmiş ve onün ârâcîlîğ� îylâ nâkledilmiştir.

İ�bnü� ’n-Nedî�m ve Yâ�kü� t el-Hâmevî� İ�bn İ�shâ�k’în Kitâbü’l-
Hulefâ âdlî bir eserinin dâhâ mevcüt oldüğ�ünü so�ylerler.

Mehdî� ile Horâsân ve Rey’e ğiden İ�bn İ�shâ�k bürâlârdâ dâ 
hâdis rivâyetini sü� rdü� rdü� . 146 (763) yîlîndâ Bâğ�dât’în kürül-
mâsî ü� zerine hâlifenin mâiyetinde yer âlmâsî sebebiyle orâyâ 
yerleşti, vefâtînâ kâdâr yine hâdis rivâyetiyle meşğül olüp es-
Sîre’sini oküttü. 151 (768) yîlîndâ bürâdâ o� ldü� .

Yâşâdîğ� î do�nemde “emî�rü� ’l-mü� ’minî�n” ünvânîylâ ânî-
lân mühâddislerden olân İ�bn İ�shâ�k’tân pek çok kişi hâdis ve 
meğ�â�zî� rivâyet etmiştir. Mütâ�  et-Târâ�bî�şî�, bünlârîn sâyîsînî 
131 olârâk verir. Bühâ�rî�, İ�bn İ�shâ�k’în meğ�â�zî� dîşîndâ çoğ�ü 
âhkâ�mâ âit 17.000 hâdis rivâyet ettiğ� ini, Zehebî� ise bünlârîn 
çeşitli yollârlâ ğelen senedleri dolâyîsîylâ mü� kerrerleriyle 
birlikte bü sâyîyâ ülâştîğ� înî, ğerçekte sâyîlârînîn bü râkâmîn 
ondâ biri dâhi olmâdîğ� înî belirtir. Kendisi de bü hâdislerin 
bir kîsmînî es-Siyer ve’l-meğâzî’siyle tefsir, hâdis, fîkîh, târih 
ve âhbâ�r kitâplârîndâ küllânmîştîr.

Mühâddislerle cerh ve tâ‘dî�l â�limlerinin İ�bn İ�shâ�k’â yo�nelt-
tikleri en âğ� îr tenkit, onün hâdisi âldîğ� î râ�vi veyâ şeyhi âtlâyîp 
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(tedlî�s) ilk râ�vinin âdîylâ nâkletmesidir. Ancâk bü hüsüs, tâ-
rih ve hâdis rivâyeti ârâsîndâki fârktân ileri ğelmektedir. Hâ-
disler ğenellikle kîsâ ve bir olâyîn birbirine bâğ� lî ünsürlârîylâ 
ânlâtîlmâsînîn so�z konüsü olmâdîğ� î metinlerdir. Târih yâzîcî-
lîğ� îndâ ise olâylârî birbirine bâğ� lâmâk süretiyle ânlâtîm esâs-
tîr. İ�bn İ�shâ�k’în târihçi yo�nü� yle birçok hâdisin senedini bir-
leştirerek vâk’âyî ânlâtmâsî, ilk defâ kendisinin bâşvürdüğ�ü 
bir üsü� l değ� ildir. Aynî üsü� lü� , hâdisteki ü� stü� nlü� ğ�ü�  kâbül edi-
len ve meğ�â�zî� ile de ilğilendiğ� i bilinen İ�bn Şihâ�b ez-Zü� hrî� ile 
fâkih ve mühâddis olmâsînîn yânî sîrâ meğ�â�zî� sâhâsîndâki ilk 
otoritelerden sâyîlân Ürve b. Zü� beyr de küllânmîştîr.

Ahmed b. Hânbel’in “Üç çeşit bilgi vardır ki bunların asıl-
ları yoktur: Meğâzî, melâhim (gelecekte yaşanacak kanlı olaylar 
ve beklenen fitneler) ve tefsîr.”2 dediğ� i rivâyet edilmiştir. Bü-
râdâ “bunların asılları yoktur” ifâdesinden mâksât, “bu ilimle-
rin isnatları yoktur” demektir. Doğ�rüsü şü ki, bü ilimlerde bol 
miktârdâ mü� rsel hâdis küllânîlmîştîr. Rivâyetlerin senetleri 
olsâ bile bü senetlerde eksiklik vârdîr. İ�bn Teymiyye de bü 
so� zü�  bü ilimlerde mü� rsel hâdislerin çokçâ küllânîlmâsî ânlâ-
mîndâ ele âlmîştîr. Abdü� lfettâ�h Ebü�  Güdde’ye ğo� re bü so� zü� n, 
“Bü kitâplârdâ zâyîf ve üydürmâ hâdisler yâyğîndîr; zirâ bü 
kitâplâr, hâdis ve âhkâ�m kitâplârî kâdâr, mühâddis imâmlâ-
rîn ve tenkid ehli ü� stâdlârîn çâlîşmâlârînâ konü olmâmîştîr” 
şeklinde ânlâşîlmâsî dâ mü� mkü� ndü� r. Nitekim Zehebî�’nin yo-
rümü dâhâ çok bü yo�nde olmüştür.

İ�bn İ�shâ�k ve çâğ�dâşlârî, Hz. Peyğâmber’in hâyâtî hâk-
kîndâ yâzmîş oldüklârî eserlere el-Meğâzî, bâzen de mühte-
vâsînî ğo� stermek için el-Meğâzî ve’s-siyer âdînî vermişlerdir. 
Nitekim İ�bn Sâ‘d dâ İ�bn İ�shâ�k’în eserin âdînî el-Meğâzî şek-
linde verir. İ�bn Hişâ�m’dân sonrâ bü tü� r eserler için es-Sîre 
isminin küllânîlmâsî yâyğînlîk kâzânmîştîr. Belki de bündân 
2 Alî� el-Kâ�rî�, Uydurma Olduğunda İttifak Edilen Hadisler, s. 310.
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dolâyî İ�bnü� ’n-Nedî�m, İ�bn İ�shâ�k’în eserinden Kitâbü’s-Sîre ve’1-
mübtede ve’l-Meğâzî diye bâhseder. Mühâmmed Hâmidüllâh 
ise eserin ismini Sîretü İbn İshâk şeklinde verdikten sonrâ, âs-
lîndâ Kitâbü’l-Mübtede ve’l-meb‘as ve’l-meğâzî şeklinde isim-
lendirildiğ� ini ifâde etmiştir.

İ�bn İ�shâ�k’în en o�nemli eseri olân es-Siyer ve’l-meğâzî, mü� -
ellifi henü� z hâyâttâ iken bü� yü� k bir şo�hret kâzânmâsînâ, âlt-
mîşâ yâkîn râ�vi târâfîndân rivâyet edilmesine ve dâhâ son-
râki nesilden on â� limin birer nü� shâyâ sâhip olmâsînâ râğ�men 
bü� tü� nü� yle ğü� nü� mü� ze ülâşmâmîştîr. Eser ğü� nü� mü� ze ü� ç yollâ 
ğelmiştir:

a. Orijinal nüshalarla:
Fâs’tâki Kârâviyyî�n ve Râbât kü� tü� phâneleriyle Dîmâşk 

Dâ�rü� ’l-kü� tü� bi’z-Zâ�hiriyye’de eserin ü� ç eksik nü� shâsî bülün-
müştür. Fâs’tâ bülünân birinci pârçânîn bâş târâfîndân bir 
yâprâğ� î eksik olüp sonündâ birinci bo� lü� mü� n bittiğ� i, ikinci bo� -
lü� mü� n Râ�hib Bâhî�râ�  olâyî ile bâşlâyâcâğ� î ifâde edilmektedir. 
İ�kinci pârçâ birinci pârçâyî tâmâmlâr ve Râ�hib Bâhî�râ olâyî 
ile bâşlâr, İ�srâ�  olâyî ile sonâ eder. Şâm’dâki pârçâ ise Bedir 
Sâvâşî’ylâ bâşlâr, Ühüd Sâvâşî’ylâ sonâ erer.

Eserin Arâpçâ olârâk yâpîlân iki neşrinde bü yâzmâlâr 
esâs âlmîştîr. Mühâmmed Hâmidüllâh eseri Sîretü İbn İshâk 
el-müsemmâ bi-Kitâbi’1-Mübtede’ ve’l-meb‘as ve’l-meğâzî (Fâs, 
1396/1976), Sü�heyl Zekkâ�r ise Kitâbü’s-Siyer ve‘l-meğâzî (Dî-
mâşk 1396/1976) âdlârîylâ yâyîmlâmîşlârdîr.

b. İbn Hişâm’ın es-Sîretü’n-Nebeviyye adlı eseriyle:
İ�bn Hişâ�m, İ�bn İ�shâ�k’în es-Siyer ve’l-meğâzî’sinin Ziyâ�d 

b. Abdüllâh el-Bekkâ� î� târâfîndân rivâyet edilen ve Kü� fî�-
Bâğ�dâ�dî� diye meşhür olân nü� shâsînî kîsâltmîş, bü ârâdâ Hz. 
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Peyğâmber’le ilğili olmâyân veyâ Kür’â�n’dâ temâs edilme-
yen olâylârî, üydürmâ oldüğ�ü ileri sü� rü� len şiirleri, bâzîlârînî 
incitebilecek nezâkete üymâyân hâberleri ve el-Bekkâ� î�’nin 
mevsük sâymâdîğ� î bilğileri eserine âlmâdîğ� înî, âldîklârînî 
ise rivâyet edildiğ� i şekliyle âynen kitâbînâ âktârdîğ� înî be-
lirtmektedir. M. Hâmidüllâh’în beyânînâ ğo� re Fâs ve Şâm’dâ 
bülünân pârçâlâr, İ�bn Hişâ�m’în Sîre’siyle kârşîlâştîrîldîğ� îndâ 
âçîklâmâlârdâ, kelimelerde, tâkdim ve tehirde birtâkîm fârk-
lîlîklâr ğo� rü� lü� r. Ancâk bü fârklîlîklârîn çok ve o�nemli olmâ-
dîğ� î ânlâşîlmâktâdîr.

Yine M. Hâmidüllâh’în tespitine ğo� re İ�bn Hişâ�m, bâzî bil-
ğilerin yânî sîrâ o� zellikle kitâbîn orijinâlinde bülünân birçok 
şiiri, İ�bn İ�shâ�k’în nisbet ettiğ� i kimselere nisbet etmenin doğ�rü 
olmâdîğ� înâ inândîğ� îndân kitâbînâ âlmâmîştîr.

c. Tarih, tefsir ve hadis kitaplarıyla:
İ�bn İ�shâ�k’în es-Siyer’i incelendiğ� inde Hz. Peyğâmber’in, 

hâyâtî ve şâhsiyetiyle mü� nferit bir hâdise ğibi telâkki edil-
meyip, dü� nyâ ve insânlîk târihinin bir pârçâsî, Hz. A� dem’den 
itibâren ğo�nderilen peyğâmberlerin devâmî ve son hâlkâsî 
olârâk ele âlîndîğ� î ğo� rü� lü� r. Dolâyîsîylâ târih ve âhbâ�r kitâp-
lârîndâ İ�bn İ�shâ�k’tân pek çok iktibâslâr yâpîlmîştîr. Nitekim 
İ�bn Hişâ�m, Mübtede âdîylâ ânîlân bo� lü� mü� n o�nemli bir kîs-
mînî eserine âlmâmâklâ birlikte, bü bo� lü� mde yer âlân kîsâs-î 
enbiyâ�  ve Câ�hiliye do�nemini ilğilendiren hâberleri, Tâberî�’nin 
târih ve tefsir kitâplârîndâ, Mekke’nin ve Kâ�be’nin eski târi-
hiyle ilğili olânlârî dâ Ezrâkî�’nin Ahbâru Mekke’sinde bülâbil-
mekteyiz. Çeşitli tefsir ve hâdis kitâplârîndâ dâ ondân yâpî-
lân pek çok rivâyetler mevcüttür. Bü rivâyetlerin tâmâmînîn 
es-Siyer’den âlînmîş oldüğ�ünü iddiâ etmek mü� mkü� n olmâ-
mâklâ birlikte, râhâtlîklâ o�nemli bir miktârînîn bürâdân âlîn-
dîğ� înî so�yleyebiliriz.
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Bü� tü� n bü kâynâklârdâki rivâyetler toplânmâk süretiyle 
tâmâ yâkîn bir es-Siyer ve’l-Meğâzî elde etmek mü�mkü�n ğo�rü�n-
mektedir. Nitekim bü âmâcî ğerçekleştirmek ü�zere bir çâlîşmâ 
yâpân Alfred Güillâüme, bâştâ İ�bn Hişâ�m’în eserinde yer âlân 
metinle Kârâviyyî�n Kü� tü�phânesi’ndeki yâzmâ nü� shâyî, âyrîcâ 
Tâberî�’nin Târîh’inde ve Ezrâkî�’nin Ahbâru Mekke’sindeki on-
dân âlînân hâber ve rivâyetleri bir ârâyâ ğetirerek The Life of 
Muhommad a Transiation of İshâq’s Sîrat Rasül Allah âdîylâ İ�n-
ğilizceye tercü�me etmiştir (Öxford 1955). Abdü� llâtî�f et-Tî�bâ�vî� 
bir mâkâlesinde bü çâlîşmâdâ bâzî hâtâlârîn bülündüğ�ünü tes-
pit etmiştir. M. Hâmidüllâh’â ğo� re de Güillâüme, İ�bn İ�shâ�k’în 
oldüğ�ü so�ylenen her şeyi bir ârâyâ ğetirmek ve kitâbînâ ek-
lenenleri çîkârmâk istemiş, âncâk bü konüdâki bilğisinin ye-
tersizliğ� i sebebiyle, çâlîşmâsîndâ bâşârîlî olâmâmîştîr.3

Elinizdeki çeviri Dr. Sü� heyl Zekkâ�r’în tâhkikini yâptîğ� î ve 
Kitâbü’s-Siyer ve’l-meğâzî âdîylâ neşrettiğ� i nü� shâyî (Dîmâşk, 
1398/1978) esâs âlînârâk hâzîrlânmîştîr. Eserin bir de Mü-
hâmmed Hâmidüllâh’în Sîretü İbn İshâk âdîylâ yâyîmlâdîğ� î 
ikinci bir neşri bülünmâktâdîr. S. Zekkâ�r’în neşri tâhkik kürâl-
lârî bâkîmîndân dâhâ titiz bir çâlîşmâdîr. Dipnotlârdâ yâzmâ 
nü� shâlâr ârâsîndâki fârklâr belirtildiğ� i ğibi, bâzî yâzîm hâtâ-
lârî dâ bâşkâ kâynâklârlâ mükâyese edilmek süretiyle tespit 
ve tâshih edilmeye çâlîşîlmîştîr. Ayrîcâ dipnotlârdâ yer yer 
3 Bürâyâ kâdâr verdiğ� imiz mâlümât, şü kitâplârdân yârârlânîlârâk h -

zîrlânmîştîr: Aliyyü� ’l-Kâ�rî�, Uydurma Olduğunda İttifak Edilen Hadisler, 
(thk. Abdü� lfettâh Ebü�  Güdde), çev. Dr. Hâlil İ�brâhim Kütlây, İ�nkîlâ�b 
Bâsîm-Yâyîm, İ�stânbül 2011. s. 310-311; İ�bn İ�shâ�k, es-Siyer ve’l-meğâzî, 
(Mükâddimetü� ’l-mühâkkîk), (thk. Dr. Sü� heyl Zekkâ�r), Dâ�rü’l-Fikr, Dî-
mâşk 1398/1978, s. 5-20; Mühâmmed b. İ�shâ�k b. Yesâ�r, Sîretü İbn İshâk 
el-Müsemmâ bi-Kitâbi’l- mübtede ve’l-meb‘as ve meğâzî, (Mükâddime), 
(thk. ve mükâddime: Mühâmmed Hâmî�düllâh), Mâ‘hâdü� ’d-Dirâ�sâ�t ve’l-
Ebhâ�s li’t-Tâ‘rî�b, Mâtbâ‘âtü�  Mühâmmed el-Hâ�mis, Fâs 1396/1976, s.ا- لو ;  
Müstâfâ Fâydâ, “İ�bn İ�shâ�k”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopesi, İ�s-
tânbül 1999, XX, 93-96.
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konüylâ ilğili bilği fârklîlîğ� în işâret edilmiş, bâzî konülârdâ dâ 
âçîklâyîcî bilğiler verilmiştir.

Eserin bir de Tü�rkçe tercü�mesi mevcüttür. Sezâi Ö� zel, Mü-
hâmmed Hâmidüllâh’în neşrini esâs âlârâk eseri Siyer âdîylâ 
yâyîmlâmîştîr (İ�stânbül 1988, 1991). Çeviride senetler kitâ-
bîn ârkâsînâ âtîlmîş oldüğ�ü ğibi âz dâ olsâ yer yer bâzî cü� m-
leler ve şiir beyitleri âtlânmîştîr.

Metnin âslînâ sâdîk kâlârâk Tü� rkçeye en üyğün şekilde 
âktârmâ ğâyreti içinde oldüğ�ümüz İ�bn İ�shâ�k’în elinizdeki çe-
virisini yâpârken, dâhâ o�nce yâpîlmîş olân çeviri ile kârşîlâş-
tîrmâ dâ yâptîk. Bü kârşîlâştîrmâylâ eski çeviride yâpîlân bâzî 
hâtâlârî ğo� rme ve kendi çevirimizdeki kâpâlîlîklârî âsğâriye 
indirmeye çâlîştîk.

Ö� zellikle ikinci kîsîmdâ konü bâşlîklârî âzdî ve bâzî rivâ-
yetler konü bâşlîklârîylâ üyüşmüyordü. Birinci kîsîmdâ dâ yer 
yer konü bâşlîklârîylâ üyüşmâyân rivâyetler vârdî. Biz bü tü� r 
rivâyetler için mühtevâyâ üyğün olârâk yeni bâşlîklâr ekledik 
ve bünlârî ko� şeli pârântez […] içinde ğo� sterdik.

Arâpçâ metinde bâzî âyetler tâm yâzîlmâyîp bâşîndân bir 
miktâr sonündân bir miktâr yâzîlîp ârâdâkilere işâret edilmiş-
tir. Bü ğibi yerlerde âyet meâllerini tâm verdik.

Fârklî nü� shâlâr esâs âlînârâk tâhkiki yâpîlân Arâpçâ bir 
eserin dipnotlârînîn tâmâmînîn bâşkâ bir dile âktârîlmâsî 
mü� mkü� n olmâdîğ� î ğibi ânlâmî dâ yoktür. Asîl metinde eksik-
siz bir tercü�meyi esâs âlmâklâ birlikte dipnotlârdâ seçici dâv-
rândîk. Açîklâyîcî mâhiyetteki dipnotlârî tercü� me ettik, fâkât 
î) nü� shâlâr ârâsîndâki fârklârâ işâret eden, îî) yâzmâ nü� shâ-
dâki metinde hâtâ oldüğ�ünü ortâyâ koyân, îîî) dâhâ fâzlâ bilği 
için bâşkâ kâynâklârâ yo�nlendirme yâpân, îv) metindeki bir 
kelimenin ânlâmînî bir veyâ birkâç kelimeyle âçîklâyân dip-
notlârî çevirmedik. Kelime ânlâmînî âçîklâyân bilğiyi tercü� -
mede değ�erlendirdik.
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Mühâkkikin de âçîklâmâ yâpmâdîğ� î bâzî yerlerde, bâzî 
kâvrâm veyâ konülârîn dâhâ iyi ânlâşîlmâsî için kîsâ âçîklâ-
mâlârâ ihtiyâç oldüğ�ünü ğo� rdü� k. Dipnotlârdâ verdiğ� imiz bü 
tip âçîklâmâlârî (M) hârfiyle belirttik.

Râbbimizin bize ü� sve-i hâsene olârâk sündüğ�ü râhmet 
peyğâmberi Hz. Mühâmmed’in (s) hâyâtînî ânlâtân bo�yle-
sine o�nemli bir eseri tercü� me etme imkâ�nînî bâhşettiğ� i için 
Ö Zâ�t-î Akdes’e sonsüz hâmd ü�  senâdâ bülünüyorüm. Gâyret 
bizden, tevfî�k Allâh’tândîr.

Prof. Dr. Ali BAKKAL 
2012 - Ankârâ
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Muhakkikin Girişi

İ slâ�m’în doğ�üşü sîrâsîndâ Mekke, Yesrib ve Tâ�if ğibi şe-
hirlerde otürân küzey Arâp tü� ccârlârînîn çoğ�ü okümâ 

yâzmâ bilirdi. Milâdî� V. âsrîn ortâlârîndân itibâren Arâp 
Yârîmâdâsî’nîn küzeyinde iktisâdî� ve siyâsî� âçîdân kesintisiz olâ-
râk bir ğelişme sü� recinin vârlîğ� î ğo�ze çârpmâktâdîr. Bü âsîrdâ 
Arâp Yârîmâdâsî’nîn çevresinde veyâ iç kîsîmlârîndâ Fârslîlâ-
rîn ve Bizânslîlârîn destekleriyle vârlîklârînî devâm ettiren kü� -
çü�k devletler iyice zâyîflâmîş veyâ ço�kmü�şlerdi. Yemen’in ğü�çlü�  
merkezî� hü�kü�meti ço�kmü�ş, o�nce Hâbeşlilerin, sonrâ dâ Fârslîlâ-
rîn eline ğeçmişti. Yemen’in dü�şü� şü�  ile Yârîmâdâ’dâ ticâret yol-
lârînâ ve pâzârlârâ hâkim olüp âristokrât cümhüriyete benzer 
bir yo�netim şekline sâhip olân Mekke’nin yü�kselişi eş zâmânlî 
olârâk ğerçekleşmiştir. Mekkeliler, bir yo�nü�yle Yârîmâdâ’nîn 
dâhilinde, diğ�er yo�nü�yle komşü devletlerle birlikte şehirliler ve 
bedevî�ler ârâsîndâ âlâ�kâ tesis etmek süretiyle “î�lâ� f” dü�zenini 
otürtmüşlârdî.1 Mekke’nin çevresiyle birlikte hâreket eder dü-
rümdâ olmâsînîn, eskiden beri Arâplâr nezdinde dinî� bir mer-
kez olân Mekke’nin bâşlîcâ ticârî� bir merkez olmâsî neticesini 
de doğ�ürmâsî tâbiî� bir dürümdür. Mekke’nin dîşârîyâ mâhsüs 
1 Krş. Nâkâidu Cerîr ve’l-Ferezdak, İİ, 185, 638; Dîvânü Cerîr, İ, 261-262; 

Grünenbüâm, The Natur of Arabe Unity Before Islam; in: Arâbicâ X, 1963; 
Câskel, Entdeckungen in Arabien, 27-32; Kister, Mecca and Tamim; in; 
Jesho Vİİİ, 1965, p. 113-116.
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dinî�, kü� ltü� rel ve siyâsî� tesirler âltîndâ kâlmâsî dâ normâl bir dü-
rüm olârâk kârşîlânmâlîdîr. Yârîmâdâ’nîn küzeyindekiler Yâ-
hüdilik ve Hîristiyânlîğ� î bildikleri ğibi Mekkeliler de bü iki din 
hâkkîndâ bilği sâhibiydiler. Yine onlâr Fârslîlâr ve Rümlâr hâk-
kîndâ dâ bâzî bilğilere sâhiptiler; “Helen Kü� ltü� r Sâhâsî”2 diye 
bilinen ve bü bo� lğede hâkim olân ğeleneksel kü� ltü� r hâkkîndâ 
dâ bâzî şeyler biliyorlârdî. Bü hâricî� ğeleneksel kü� ltü� rü�n bâzî 
ünsürlârî Mekke’ye kâdâr üzânmîş ve ğenel olârâk Mekke’ye 
ve Yârîmâdâ’nîn küzeyine mâhsüs bir ğeleneksel kü� ltü� r olüş-
müştü. Meselâ bü çerçevede Arâplârîn âldîğ�î kü� ltü� rel ünsürlâr-
dân birisi, âslîndâ Nâbâtlîlâra3 âit olân yâzîdîr. Gelişimi milâdî� 
XİV. âsrîn bâşlârînâ kâdâr üzâyân ve ilk o�rnekleri bize kâdâr 
ülâşân bü yâzî, Yârîmâdâ’nîn küzeyinde ve ğü�neyinde Mekke 
ticâretinin yâyğînlâştîğ� î pâzâr ve çârşîlârîn bülündüğ�ü bo� lğe-
lerde yâyğînlâşmîştî. Şü�phesiz çoğ�ü tü� ccâr olân Küreyş ğenç-
leri çeşitli ântlâşmâlâr yâpârlâr, yâptîklârî âkitleri tescil ederler 
ve mektüp yâzmâ ihtiyâcî düyârlârdî. İ�şte bü yü�zden onlârîn 
çoğ�ü Arâpçâ yâzmâsînî dâ bilirlerdi. Kitâplârâ, yâzmâyâ, âkit-
lere, ticârî� dü� zenlemelere çokçâ işârette bülünân Kür’â�n, bü� -
tü�n bünlârîn onlâr târâfîndân bilindiğ�ine ve üyğülândîğ�înâ dâir 
âçîk bir şâhittir.4 Siyer, târih ve tâbâkâ�t kitâplârî dâ Mekke ve 
Medine’de yâzmâ ve okümâ işini iyi yâpân kimselerin bizzât 
isimlerini zikretmekle bü hüsüsü desteklemektedir. Bü kitâp-
lârîn, dâhâ çok Medine-i Mü�nevvere’ye mâhsüs olmâk ü� zere 
yâzmâyî, yü� zmeyi ve ok âtmâyî iyi bilen kişilere “el-Kâ�mil [ço-
ğ�ülü el-Kemele]” denildiğ� inden bâhsetmesi o�nemlidir. Ensâ�r 
ârâsîndâ bü kişilerin sâyîsî âzîmsânmâyâcâk kâdâr çoktü.5

2 Krş. E. Rosenthâl, Das Fortleben der Autike im Islam, 8 ff.
3 Krş. Abbot, N. The Rise of the North Arabic Script, Chicâğo 1939; Dü -

sâüd, La Pénétration des Arabes 64; Altheim - Sttiehl, Die Araber, İİ, 313 
ff; Cevâ�d Alî�, el-Mufassal, İİİ, 191 vd.

4 Kür’â�n, 23/282; Krş. Nâ�sîrü�ddî�n el-Esed, Mesâdiru’ş-şi‘ri’l-câhilî, 41-133.
5 Tabakâtü İbn Sa‘d, İİİ,136; Fütûhu’l-büldân, 473-477.
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Bü kîsâ ğirişte Arâplârdâ “târih bilinci”nin vârlîğ� î, esâsî ve 
ğelişmesiyle ilğili ğerekli olân incelemeye de temâs etmemiz 
ğerekir. Şimdi, ğü� ney Arâplârînâ âit yâzît ve kitâbelerden o�ğ� -
reniyorüz ki, onlâr her olâyîn târihi yâzîyorlâr, her şeye târih 
dü� şü� yorlârdî.6 Aynî şekilde ilk küzey Arâp kitâbeleri de târih-
liydi. Yine biz biliyorüz ki, Mekkeliler ârâlârîndâ ğeçen olây-
lârî birbirlerine ânlâtîrlâr, ğece sohbetleri yâpârlârdî. Anlât-
tîklârî şeylerin bir kîsmî Yârîmâdâ’nîn ğeçmişi, bir kîsmî dâ 
çeşitli devletler ve komşü medeniyetlerle ilğiliydi. Hz. Pey-
ğâmber (s) vefât edip yeni Arâp-İ�slâ�m devletinin idâre esâs-
lârî olüşmâyâ bâşlâdîğ� îndâ, ikinci hâlife Ö� mer b. el-Hâttâ�b, 
Hz. Peyğâmber’in (s) Mekke’den Medine’ye hicretini, dü� şü� n-
meye bile ğerek kâlmâdân yeni devletin ve yeni dâvetin tâ-
rih bâşlânğîcî olârâk kâbül etmiştir. Mekkelilerin ve küzeyli-
lerin düyârlîlîğ� înîn bir neticesi olârâk ortâyâ çîkân ilk Arâp 
târih bilinci, yeni dâveti desteklemekte olüp, “ü�mmet” ve dev-
let kâvrâmî çerçevesinde ğerçekleşen bir doğ�üştür. Diğ�er tâ-
râftân, kâbileler ârâsî mü� câdelelerin fetihler ve şehirlerin in-
şâsîylâ birlikte bâşlâdîğ� înî ve yine merkezî� hü� kü� met ile bâzî 
kâbile mensüplârînîn mü� câdelesinin de bü do�nemde ortâyâ 
çîktîğ� înî ifâde etmek ğerekir. Her kâbilenin, ğü� cü�  yettiğ� i zâ-
mân bâşkâlârînî kendisinden üzâklâştîrârâk kendisine mâh-
süs “tâ�rihî� bir süret” inşâ�sînâ bizzât kendisinin yo�nelmesi tâbiî� 
kârşîlânmâlîdîr. Bü� tü� n bünlâr bizi şo�yle demeye zorlâr: Arâp 
târih bilinci, hicrî� ikinci âsîr târihçilerinin yâzîlârîylâ bâşlâmîş-
tîr. Bü, Arâp çevresinde doğ�ân âsîl bilinçtir. Her ne kâdâr tâ-
rih bilinci konüsündâ hâricî� ünsürlârîn tesirleri olmüşsâ dâ 
bü tesirler ğeçici ve â�rizî� niteliktedir.7

6 Krş. Rosentâl, İlmü’t-târîh inde’l-müslimîn, 21-22 (el-Alî� çevirisi).
7 Grünebom, The Nature of Arab Unity Before Islam, in: Arâbicâ X 1963; 

Rosentâl, İlmü’t-târîh inde’l-müslimîn, s. 33 vd.; Brâüne, W. Historical 
Consciounnes in Islam, 38-43; in: Thelogy and Law in Islam (ed. G. E. 
Von Grünebâüm) İİ, 1969.
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İ. hicrî� âsîrdâki ilk târihî� ihtimâm, ortâyâ yeni çîkmîş ve 
ğelişmekte olân ü� mmetin yâkîn târihi olmâsî mü� nâsebetiyle 
Sî�ret-i Nebeviyye çerçevesinde yoğ�ünlâşmîştîr. Toplüm, “ye-
niden kendisine ğelmek ve topârlânmâk” için bü� yü� k bir çâbâ 
içine ğirmişti. Bü eşsiz târihî� tecrü� be, bir nü� bü� vvet ve bir ilk 
o� rnek toplüm tecrü� besiydi. “Târihî� sü� ret”in, ü� mmet ve yeni 
bir toplüm fikrini desteklemesi, bü olüşümâ imkâ�n vermesi 
ğerekiyordü. Fetihler ve diğ�er milletlerle olân ilişkiler netice-
sinde ortâyâ çîkân yeni problemler, Hz. Peyğâmber’in (s) sâ-
vâşlârînâ, onün idâre târzînâ ve vâhyin tecrü�besine mü� râcâât 
edilerek ço�zü� lmek isteniyordü. Hz. Peyğâmber’in sî�reti, bü ğe-
niş târihî� perspektif çerçevesinde yâzîldî. Aynî zâmândâ Hz. 
Peyğâmber’in sî�reti, ğeçmişte yâşâmîş peyğâmberler ve on-
lârâ tâbi kâvimlerin tevhî�d fikri etrâfîndâ olüştürdüklârî mü� -
nâsebetlerin ve târihî� tecrü� benin en mü� kemmelini ifâde edi-
yordü. Herkes târâfîndân bilinen bü târihî� bilğilerin kâynâğ� î, 
Kür’â�n, ğeleneksel Arâp mâlümâtî, Arâp kâbilelerinin fethe-
dilen ü� lkelerde onlârlâ birlikte yâşârken o�ğ�rendikleri ve yine 
Arâp kâbilelerinin yâzîlî olmâyân yâşâm târzlârîdîr. Sî�ret ve 
onü tâkip eden konülârdâ ğo� sterilen ihtimâm, Câhiliye dev-
rinde meydânâ ğelen ve “Eyyâ�mü� ’l-Arâb” diye isimlendirilen 
kâbileler ârâsîndâki çâtîşmâlâr ve olâylârlâ ilğili bilğiler hâk-
kîndâ dâ ğo� sterilmiştir. Bünâ ilâveten şünü dâ so�ylememiz 
ğerekiyor: İ�slâ�m devletinin siyâsî� târihinin bâşlâmâsîylâ bir-
likte, devlete hâ�kim olân ğü� ç ile bâzî dinî� siyâsî� ğrüplâr ârâ-
sîndâ dâ çâtîşmâlâr bâşlâmîştîr. Ö� yle ki bü siyâsî� çâtîşmâlâr 
Emevî� hâkimiyetinin sonünü ğetirmiştir.8

İ ve İİ. hicrî� âsîrlârdâ birçok â� lim, Siyer-i Nebî� ve onü tâ-
mâmlâyân târihî� bilğileri tespit hüsüsündâ o� zenle çâlîşmîş-
lârdîr. Vehb b. Mü� nebbih, Ebâ�n b. Ösmâ�n b. Affâ�n, Ürve b. ez-
Zü� beyr, Şü� râhbî�l b. Sâ‘d, Abdüllâh b. Ebü�  Bekr b. Hâzm, A� sîm 
8 Abdü� lâzî�z ed-Dü� rî�, İlmü’t-târîh inde’l-Arab, 17-20.
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b. Ö� mer b. Kâtâ�de, Mühâmmed b. Mü� slim b. Şihâ�b ez-Zü� hrî�, 
Müsâ b. Ükbe, Hişâ�m b. Ürve b. ez-Zü� beyr ve Mühâmmed 
b. İ�shâ�k bünlârdândîr. Vehb b. Mü� nebbih’in (34-114/654-
732) meğ�â�zî� hâkkîndâki kitâbînîn bir pârçâsî bize ülâşmîştîr.9 
Aynî şekilde Mühâmmed b. Mü� slim b. Şihâ�b ez-Zü� hrî�’nin (o� . 
124/741) siyer konülü yâzîlârînîn bâzî pârçâlârî Abdü� rrezzâ�k 
İ�bn Hü� mâ�m es-Sân‘â�nî�’nin (o� . 211/826) Kitâ�bü� ’l-Müsânnef’i 
içinde bize kâdâr ğelmiştir. Müsâ b. Ükbe (o� . 141/758) ve Mü-
hâmmed b. İ�shâ�k (o� . 85-151/705-768), siyer kitâbî yâzârlîğ� î-
nîn ikinci merhâlesinin mü� messilleri ve bünlârîn eserleri de 
Abbâ�sî�ler do�neminde yâzîlmîş en eski kitâplâr olârâk kâbül 
edilirler. Müsâ b. Ükbe’nin meğ�â�zî� hâkkîndâki kitâbînîn kü� -
çü� k bir pârçâsî dâ bize kâdâr ülâşmîş olüp 1904 yîlîndâ yâ-
yîmlânmîştîr. Bü pârçâ ü� zerinde yâpîlân bir çâlîşmâ, Müsâ b. 
Ükbe’nin olâylârî kronolojik olârâk tertip ettiğ� ini, târihî� olây-
lârî rivâyet ederken rivâyetlerin senetlerini o� zenle zikretti-
ğ� ini, hocâsî ez-Zü� hrî�’ye kârşî ümümî� olârâk ğü� ven düydü-
ğ�ünü ğo� stermektedir.10

ez-Zü�hrî� ve Müsâ b. Ükbe’nin yâptîğ�î çâlîşmâlâr çok o�nemli 
olmâklâ birlikte, İ�bn İ�shâ�k’în siyerle ilğili çâlîşmâsî târihçiler 
için âslî� ve o�nemli bir kâynâk olârâk kâlmâyâ devâm edecek-
tir. Bir târihçi olârâk onün o�nemi, şeyhlerinin tecrü�belerini ân-
lâmâsîndâ ve o�zü�msemesinde, yeni târih ânlâyîşî ve ğeniş kü� l-
tü� rel birikimiyle olâylârî bü� tü�n yo�nleriyle değ�erlendirebilme 
o�zelliğ� i sebebiyle şeyhlerinin tecrü�besini yeniden elden ğeçir-
mesinde ve ğeliştirmesinde, “târihî� süret” için siyâsî� olâylârîn 
mâksâtlârînî iyi kâvrâmâsîndâdîr. Bü sebeple İ�bn İ�shâ�k, siyer 
yâzârlârînîn şeyhi, ondân sonrâ siyer ü�zerine kitâp yâzânlâr dâ 
9 C. R. Hü� rî�, bü pârçâyî Heidelberğ’de neşretmiştir.
10 Kitâbü’s-Siyeri’l-evâil’den nâklen. Krş. Makâlâtü Hörûfter fî Islamic Cu -

ture, İ, İİ. Bü mâkâleyi Hü� seyin Nâ�sîr el-Meğâziyyü’l-evvel ve müellifûhâ 
bâşlîğ� îylâ tercü� me etmiştir (1949); Krş. Abdü� lâzî�z ed-Dü� rî�, İlmü’t-târîh 
inde’l-Arab, 20-27.
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onün âilesi sâyîlîr. Öndân âsîrlârcâ sonrâ ğelen İ�bn Seyyidü�nnâ�s 
ğibi bir siyer yâzârî şünü so�ylü�yor: “Eğ�er, târihçi İ�bn İ�shâ�k’în 
ğü�venilirliğ� i sorüştürmâyâ tâbi tütülürsâ, Hz. Peyğâmber’in 
(s) sî�resi ve onün târihî� değ�eri de bâzî tehlikelerle kârşî kâr-
şîyâ kâlîr.” Bü sebeple İ�bn Seyyidü�nnâ�s, İ�bn İ�shâ�k’î eleştiren-
lere kârşî onü mü�dâfââ etmek mâksâdîylâ Sî�re’sinin ğirişinde 
bir fâsîl âçmâyî ğerekli ğo�rmü�ştü� r.11

Bü âsrîn bâşlânğîcîndân itibâren İ�bn İ�shâ�k ü� zerine birçok 
çâlîşmâ yâpîlmîş olmâklâ birlikte,12 bü âlândâ tâtminkâ�r neti-
celere ülâşâbilmek için âşîlmâsî mü�mkü�n olmâyân bâzî zorlük-
lâr vârdîr. Bü çâlîşmâlârîn dâyândîğ�î mâlzemeler (delil, mâdde) 
oldükçâ âzdîr ve bünlâr âslî� mâlzeme değ�illerdir. Ö� ncelikle İ�bn 
İ�shâ�k’în kitâbî kendisinin ilk olârâk yâzdîğ� î şekliyle bize ülâş-
mâmîştîr. Bize ülâşânlâr dâ bâzî dü�zeltmeler ve îslâh çâlîşmâ-
lârîndân sonrâ elimize ğeçmiştir. Bo�yle bir çâlîşmâyî yâpânlâ-
rîn en meşhürü ve en o�nemlisi İ�bn Hişâ�m’dîr. Ben seneler o�nce 
İ�bn İ�shâ�k’în Sire’sinin Mâğ�rib’te bülünân bir pârçâsînîn fotoko-
pisini elde ettim. Önü Dîmâşk’tâ el-Mektebetü� ’z-Zâ�hiriyye’de 
bülünân el-Meğâzî kîsmînîn yâzmâlârînâ ekledim. Sonrâ bü 
iki pârçâdâ bülünân mâdde ve rivâyetlerle, İ�bn Hişâ�m’dâ bü-
lünânlârî kârşîlâştîrdîm. Bü kâşîlâştîrmâdân sonrâ eserin neş-
rinin o�nemi benim için dâhâ ânlâmlî hâle ğeldi.

Mühâmmed b. İ�shâ�k 85 (705) yîlî civârîndâ Medine’de 
dü� nyâyâ ğeldi;13 bürâdâ bü� yü� dü�  ve sâhâ�bî�lerden bâzîlârînâ 
11 Uyûnü’l-eser, İ,10-17.
12 Johânn Fück’în kitâplârî ârâsîndâ İ�bn İ�shâ�k ü� zerine bir çâlîşmâ (1925) 

bülünmâktâdîr. Yine Fischer, İ�bn İ�shâk’tân rivâyette bülünânlârlâ ilğili 
bir mâkâle yâyîmlâmîştîr. Horovitz de yükârîdâ zikredilen bir mâkâle-
sinde oldüğ�ü ğibi onün ü� zerine çâlîşmîştîr. Krş. ed-Dü� rî�, 27-32.

13 İ�bn İ�shâ�k’în hâyâtîndân bâhseden o�nemli kâynâklâr şünlârdîr: Tabakâtü 
fuhûli’ş-şu‘arâ li-İbn Selâm, 8, 11, 206; Tabakâtü İbn Sa‘d, Vİ, 396; el-
Me‘ârif, 491; el-Fihrist, 92; Târîhu Bağdâd, İ, 214; Mu‘cemü’l-üdebâ, 
XVİİİ, 5 vd.; Vefeyâtü’l-a‘yân, İV, 276-277; Târîhu’l-İslâm, Vİ, 375-378; 
Mîzânü’l-i‘tidâl, İİİ, 468; Tezkiratü’l-huffâz, İİ, 172; Tehzîbü’t-tehzîb, İX, 
38; Uyûnü’l-eser, İ, 10-17.
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yetişti. Fâkât onün rivâyetlerinin çoğ�ü sâhâ�be çocüklârîndân-
dîr. Bâbâsîndân ve Medine’deki tâbiî�n bü� yü� klerinden hâdis 
dinledi. Sonrâ bilğisini dâhâ fâzlâ ğeliştirmek için Mîsîr’â ğitti. 
119 (738) yîlîndâ biz onün İ�skenderiye’de oldüğ�ünü biliyorüz. 
Sonrâ Medine’ye do�ndü� . Çokçâ rivâyette bülünmâklâ meşhür 
oldü ve rivâyetleri yâyîldî. Bü ârâdâ o do�nemde Medine’nin 
iki â� limi olân Hişâ�m b. Ürve b. ez-Zü� beyr (o� . 146) ve Mâ� lik b. 
Enes’le (o� . 179) ânlâşmâzlîğ�â dü� ştü� . Hişâ�m b. Ürve onü yâ-
lâncîlîklâ ithâm etti. Çü� nkü�  o, eşi Fâ�tîmâ bt. el-Mü� nzir b. ez-
Zü� beyr’den rivâyette bülünüyordü. Hişâ�m b. Ürve ise, İ�bn 
İ�shâ�k’în ondân hâdis dinlemesine kârşî çîkîyor ve “Ö benim 
eşimin yânînâ mî ğeliyordü?” diyordü.”14 Mühtemelen Hişâ�m 
b. Ürve, bü so�zü�yle onün sosyâl seviyesinin dü�şü�klü�ğ�ü�ne işâret 
ediyordü. Çü�nkü�  İ�bn İ�shâ�k mevlâ�  idi. 12 (633) yîlîndâ Hâ�lid b. 
Velî�d, İrâk bo� lğesindeki Aynü� ttemr şehrine ğirmiş ve bürâdâ 
bir kilisede ders ğo� rmekte olân ğençleri esir etmişti. Bü ğenç-
ler ârâsîndâ Mühâmmed b. Sî�rî�n’in bâbâsî Sî�rî�n ve Mühâm-
med b. İ�shâ�k’în dedesi Yesâ�r dâ bülünüyordü. Yesâ�r, Kâys b. 
Mâhreme’nin mevlâ�sîydî. Hâtî�b el-Bâğ�dâ�dî�’nin rivâyetine ğo�re 
esir edilen Yesâ�r değ� il, onün dâ bâbâsî olân Hîyâ�r idi. Dolâyî-
sîylâ Kâys b. Mâhreme b. el-Müttâlib b. Abdü�menâ�f’în mevlâ�sî 
dâ Hîyâ�r idi. Bündân ânlâşîlîyor ki, İ�bn İ�shâ�k’în dedeleri ehl-i 
kitâb olüp bü konüdâ bilği sâhibi olân insânlârdî. Nitekim bü 
hüsüs, onün ânlâttîğ� î kîssâlârdân ve Hz. Peyğâmber’den (s) 
o�nceki âsîrlârdâ meydânâ ğelen olâylârî rivâyet etmesinden 
de ânlâşîlmâktâdîr. Yine onün Sü� ryâniceyi bildiğ� i de ânlâşîl-
mâktâdîr. Mühtemelen bü dil, kendisine âilesinden verâset 
yolüylâ intikâl etmiştir. Önün, bü� tü� n bünlârî, üzün sü� re ikâ-
met ettiğ� i Mîsîr’dâ o�ğ�renmiş olmâ ihtimâli de vârdîr.

Önün Mâ� lik’le olân ânlâşmâzlîğ� înî dâ bir yo�nü� yle ân-
lâmâk mü� mkü� ndü� r. Çü� nkü�  İ�bn İ�shâ�k, “Önün rivâyet ettiğ� i 
14 Târîhu Bağdâd, İ, 216; Vefeyâtü’l-a‘yân, İV, 277.
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hâdisleri bânâ ârzedin; çü� nkü�  ben onün bâytârîyîm.” derdi. 
Mâ� lik de, “İ�bn İ�shâ�k nedir? Ö, deccâllârdân bir deccâldîr. Biz 
onü Medine’den çîkârdîk.”15 demiştir. Bü mü� nâkâşâyî ânlâ-
mâk zor değ� ildir. Bü mü� nâkâşâ âynî meslek ğrübü içinde 
meydânâ ğelen ânlâşmâzlîktân ibârettir. Eski â� limler “Asîr-
dâş olmâk perdedir.” derlerdi. Ancâk biz konünün bü çerçe-
venin dîşînâ tâştîğ� î dü� şü� ncesindeyiz. İ�bn İ�shâ�k’în yâptîğ� î tâ-
rih yâzîcîlîğ� înîn tâbiâtî, detâylî bir tetkik neticesinde olâylârî 
birbirine bâğ� lâmâk süretiyle rivâyet silsilesini birleştirmeyi, 
tek bir ânlâtîm târzînî seçmeyi ve mü�mkü�n oldüğ�ü kâdâr kîsâ 
bir ânlâtîmî ğerektirir. Hâtâdân sâkînmâ konüsündâ titiz bir 
hâdisçi olân Mâ� lik’in bü� tü� n bünlârî dikkâtle incelemesi ve 
hepsine de şek ve şü� phe ile yâklâşmâsî tâbiî� kârşîlânmâlîdîr. 
Mâ� lik’in İ�bn İ�shâ�k hâkkîndâ bo�yle so�ylemesinin diğ�er o�nemli 
bir sebebi de, İ�bn İ�shâ�k’î Medine’den çîkârânlârîn, onün ve 
onün dü� şü� ncesinde olânlârîn oldüğ�ü dü� şü� ncesidir.16 Ö� yleyse 
bü ânlâşmâzlîk sâdece sîrf ilmî� ânlâyîş fârklîlîğ� îndân kâynâk-
lânmîyor, konünün bir de siyâsî� ciheti bülünüyordü. Kâynâk-
lâr Mâ� lik’in iddiâsînî dâhâ çok desteklemektedir. Nitekim 
Mîsîr’dân do�ndü� kten sonrâ İ�bn İ�shâ�k’în Kâderiyye inâncîndâ 
oldüğ�ü ve bü sebeple Medine’de kendisine celde vürüldüğ�ü 
hâberi yâyîlmîştî. İ�bn İ�shâ�k dâ kendisine yâpîlân ithâmî red-
detmemiştir. Fâkât Hişâ�m b. Ürve, eşinden hâdis âlmâ konü-
sündâ kendisini yâlâncîlîklâ ithâm edince, bünâ kârşî kendi-
sini sâvünmüştür. Fâkât Mâ� lik’in kendisini zîndîklîklâ ithâm 
ettiğ� i hâberi kendisine ülâştîğ� î zâmân onâ kârşî bir şey de-
memiştir. Esâsen Mâ�lik, onün zîndîk oldüğ�ünü kâstetmiyordü. 
Bü ithâm, rivâyetlerin senetlerini mühâfâzâ eden hâdisçile-
rin, Bâsrâ ve diğ�er şehirlerde bülünüp dâ Kâderiyye inâncînâ 
15 Mu‘cemü’l-üdebâ, XVİİİ, 7-8; Krş. Târîhu’l-İslâm, Vİ, 378; Tabakâtü Halîfe, 

İ, 402; en-Nücûmü’z-zâhire, İİ, 165; Mir‘âtü’l-cenân, İ, 460.
16 Sü� heyl Zekkâ�r, İ�bn İ�shâk’în bâşkâ sebeple Medine’den çîkmîş olâbil -

ceğ� i, fâkât Medine’den çîkmîş olmâsî sebebiyle de Mâ� lik’in onü kendi-
lerinin çîkârttîğ� î dü� şü� ncesinde olâbileceğ� ine işâret ediyor (M).
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sâhip olân kişilere kârşî so�yledikleri bir so�zdü� .17 Diğ�er târâftân 
bü ithâmdâ, İ�bn İ�shâ�k’în ğizli olân Şî�â inâncînî âçîğ�â çîkârmâ 
mâksâdî dâ vârdîr. Çü�nkü�  Sî�retü� ’n-Nebî�18 konüsüylâ üğ�râşân-
lârîn çoğ�ü bo�yle bir ithâmâ mârüz kâlmîşlârdî. Eskiden Abdü� l-
melik b. Mervâ�n’în konüylâ ilğili dü� şü� ncesini, “Kimse siyerle 
üğ�râşmâzsâ, orâdâ Benî� Hâ�şim ve Ensâ�r’în diğ�erlerine ü� stü� n 
tütülmâsî olmâzdî!” şeklinde ortâyâ koydüğ�ü bilinmektedir.19

Bü� tü� n bünlâr İ�bn İ�shâ�k’î Medine’den âyrîlmâyâ zorlâdî. 
Artîk iyice dârâlmîş, sîkîntîsî ârtmîştî. Bü yü� zden Kü� fe’ye 
ğitti. Önün bü ğidişi Bâğ�dât’în inşâ edilmesinden o�nce, Hâ-
life Mânsü� r’ün dâ 136-144 yîllârî ârâsîndâ hâlifelik ğo� revini 
ifâ etmesinden sonrâ olmâlîdîr. Çü�nkü�  kâynâklârdâ oküdüğ�ü-
müzâ ğo�re İ�bn İ�shâ�k, Mânsü� r Hî�re’de iken onün yânînâ ğelmiş, 
“Önün için el-Meğâzî’yi yâzmîş, bü sebeple Kü� feliler de kendi-
sinden bünü dinlemişlerdi.”20 Önün Ebü�  Câ‘fer Mânsü� r’â ğidişi 
tesâdü� fî� değ� ildir. Yü� ksek bir ihtimâlle İ�bn İ�shâ�k, Abbâ�sî�lerin 
iktidârî ele ğeçirmelerinden o�nce onü tânîyordü. İ�bn İ�shâ�k’în 
dâ işin bâşîndâ Kâderiyye inâncînâ sâhip olmâk bâkîmîndân 
onlârlâ tâbiî� olârâk iyi bir ilişkisi vârdî. Nitekim kâynâklâr, 
Ebü�  Câ‘fer’in, hâlifeliğ� inin bâşlârîndâ Amr b. Übeyd ve diğ�er 
bâzî Bâsrâlî Kâderiyye â� limleriyle yâkînlîk kürdüğ�ünü âçîkçâ 
ifâde etmektedir.21 Kâderiyyeciler, İ�bnü� ’l-Eş‘âs’în âyâklân-
mâsîndân (82-84) itibâren Emevî�lere müârîz olânlârîn sâf-
lârîndâ yer âlmîşlârdî. Kâderiyyecilerin Emevî�lere olân dü� ş-
mânlîğ� î, Emevî� Devleti’nin 132 yîlîndâ sonâ ermesine kâdâr 
devâm etti.22 Bünün dîşîndâ bâzî olâylârdân sonrâ Yezî�d b. 
17 Krş. Târîhu’l-İslâm, Vİ, 377; Mu‘cemü’l-üdebâ, XVİİİ, 7.
18 Mu‘cemü’l-üdebâ, XVİİİ, 7-8.
19 el-Muvaffakıyyât, 332.
20 Mu‘cemü’l-üdebâ, XVİİİ, 6; Vefeyâtü’l-a‘yân, İV, 277.
21 Krş. el-Beyân ve’t-tebyîn, İV, 64-65; el-‘Ikdü’l-ferîd, İİİ, 164; Uyûnü’l-ahbâr, 

İİ, 337.
22 Krş. R. Sâiyid, Die Revolte des İbn el-Asat und die Koranleser (Freibürğ 

1977), P. 12/-290 ff.
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el-Velî�d b. Abdü� lmelik hâlife olüncâ Şâm Kâderiyye bilğin-
leri onü yo�nlendirdiler. Bürâdâ şo�yle dü� şü� nmek için hiçbir 
mâni yoktür: Abbâ�sî�ler, kendi yârârlârînâ oldüğ�ü için Ka-
deriyye hâreketinin Emevî� müâ�rîzlîğ� îndân istifâde etmiştir. 
Mühtemelen bü dâ Abbâ�sî� kîyâmîndâki bâzî kârânlîk noktâ-
lârî âçîğ�â çîkârîr.

İ�bn İ�shâ�k’în Medine’den âyrîlmâdân o�nce es-Sîre’nin tâ-
mâmînî veyâ bir kîsmînî yâzdîğ� î âçîktîr. Kü� fe’ye ğidip orâdâ 
yerleştiğ� i zâmân pek çok Kü� feli ondân rivâyette bülündü. 
Şehrin inşâ edilmesinden sonrâ Mânsü� r’ün âskerleriyle bir-
likte Bâğ�dât’â ğitti. Örâdâkiler de kendisinden rivâyette bü-
lündülâr. Sîre ile ilişkileri bâkîmîndân bürâdâ kendisinden 
rivâyette bülünân ü� ç kişi o�nem kâzânîyor. Bü kişiler şünlâr-
dîr: Ziyâ�d b. Abdüllâh el-Bekkâ� î� (o� . 183/799), Mühâmmed 
b. Seleme el-Hârrâ�nî� (o� . 191/807) ve Yünüs b. Bü� keyr (o� . 
199/814). Mânsü� r, İ�bn İ�shâ�k’â oğ� lü Mehdî�’yi yetiştirme ğo� -
revi vermişti. Dolâyîsîylâ İ�bn İ�shâ�k üzün sü� re onünlâ birlikte 
oldü ve yine onünlâ birlikte Horâsân’â ğitti. Horâsân’dâ Rey 
şehrinde hâdis rivâyetinde bülündü ve yâzdîrdî. Mânsü� r’ün 
emriyle Mehdî� için es-Sîre’yi yâzdî. Mânsü� r, onün bü kitâbînî 
yâzdîğ� înî o� ğ� renince ondân kitâbîndâ bâzî değ� işiklikler yâp-
mâsînî istedi. Bo� ylece es-Sîre’nin ü� ç nü� shâsî meydânâ ğel-
miş oldü. Birinci nü� shâyî Medine’de, ikinci nü� shâyî Kü� fe’de, 
ü� çü� ncü�  nü� shâyî ise Bâğ�dât’tâ yâzmîştî. Birinci ve ikinci nü� s-
hâlârîn bâzî pârçâlârî bize kâdâr ülâşmîştîr. Bü iki nü� shâ bi-
zim şü ğo� rü� şü�  serdetmemize izin verir: Mânsü� r, İ�bn İ�shâ�k’tân 
Abbâ�s b. Abdü� lmüttâlib zâmânînâ, onün Hz. Peyğâmber’le 
birlikte meydânâ ğelen hâberlerine ve onün İ�slâ�m’â olân 
bü� yü� k hizmetlerine yoğ�ünlâşmâsînî istemiş; mühtemelen 
Abbâ�s’în bâzî zâyîf yo� nlerinin ve Mü� slü� mân olmâdân o� nce 
Hz. Peyğâmber’e olân dü� şmâncâ tâvîrlârînîn silinmesi hüsü-
sündâ onünlâ ânlâşmîştîr. Bize ğo� re yü� ksek bir ihtimâlle Yü-
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nüs b. Bü� keyr’in rivâyeti birinci şekli, el-Bekkâ� î�’nin23 rivâ-
yeti ikinci şekli, Mühâmmed b. Seleme el-Hârrâ�nî�’nin rivâ-
yeti ise ü� çü� ncü�  şekli temsil etmektedir. Bü hüsüstâ biz, Yü-
nüs b. Bü� keyr’in bâzî rivâyetlerinde âçîkçâ ortâyâ çîkân 
şiddetli Şiî� yo� nelişe dâyânîyorüz. Meselâ� , Selmâ�n el-Fâ�risî� 
ile ilğili bir rivâyette Resü� lüllâh (s) şo� yle büyürmüştür: “Ali 
vasîlerin en hayırlısı, onun nesli de nesillerin en hayırlısıdır.” 
İ�bn İ�shâ�k, Mühâmmed b. Seleme el-Hârrâ�nî�’nin rivâyet ettiğ� i 
nü� shâdâ, “Ey Peygamber! Elinizdeki esirlere de ki: ‘Eğer Allah 
kalplerinizde hayır olduğunu bilirse, sizden alınandan (fidye-
den) daha hayırlısını size verir ve sizi bağışlar. Çünkü Allah 
bağışlayandır, esirgeyendir.’”24 âyetinin Abbâ�s hâkkîndâ nâzil 
oldüğ�ünü ifâde eder. Abbâ�s şo� yle demiştir: “Resü� lüllâh’â (s) 
Mü� slü� mân oldüğ�ümü so� yledim ve kendisinden benden âlî-
nân yirmi ü� kîyyeenin ğeri verilmesini istedim.”25 İ�bn İ�shâ�k’în 
Abbâ�sî�lere olân meylini ifâde eden bü rivâyet birinci nü� s-
hâdâ yoktür. el-Bekkâ� î�’nin rivâyeti ise mââlesef ilk şekliyle 
bize ülâşmâmîş, âncâk İ�bn Hişâ�m’în dü� zeltmesiyle ğelmiş-
tir. Bizim bü ğo� rü� şü� mü� ze ğo� re her hâlü� kâ�rdâ mü� nâkâşâyâ 
âçîk bâzî şeyler kâlâcâktîr. Çü� nkü�  biz şü ânâ kâdâr ü� ç nü� s-
hâdân hiç birine tâm ve eksiksiz olârâk sâhip değ� iliz. Nü� s-
hâlâr ârâsîndâ kârşîlâştîrmâ mü� mkü� n olmâdîğ� îndân ğerçeğ� i 
tâm olârâk tespit etme imkâ�nînâ dâ sâhip değ� iliz.

el-Bekkâ� î�’nin rivâyetini ğo� zden ğeçirip ihtisâr eden İ�bn 
Hişâ�m hâkkîndâki bilğimiz de âzdîr. es-Sü�heylî�’nin er-Ravdu’l-
ünüf’de zikrettiğ� ine ğo�re o, Abdü� lmelik b. Hişâ�m diye çâğ�rîlîrdî 
ve ilim (hâdis) tâşîyîcîlîğ� î bâkîmîndân meşhür bir kimseydi. 
Neseb ve nâhv ilimlerinde de ileri bir seviyede bülünüyordü. 
23 Bekkâ� î�’nin rivâyetinden. Krş. er-Ravdu’l-ünüf, İİİ, 106.
24 Enfâ� l, 8/70.
25 Hz. Peyğâmber’in âmcâsî Abbâs, Bedir Sâvâşî’ndâ diğ�er mü�şriklerle bi -

likte esir âlînmîş ve kendisinden serbest bîrâkîlmâ kârşîlîğ� îndâ fidye 
olârâk 20 okiyye âlînmîştîr. Sonrâdân Mü� slü�mânlîğ� înî âçîklâdîğ� îndâ bü 
pârânîn kendisine ğeri verilmesini istemektedir (M).
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Ö âslen Himyerli Meâ� firli ve Bâsrâlîdîr. Yetişip bü� yü� me ve 
o� lü�m itibâriyle Mîsîrlî sâyîlîr. İ�bn Hâllikâ�n, İ�bn Yünüs’tân nâk-
len onün Târîhu Mısır âdlî kitâbîn yâzârî oldüğ�ünü ilâve eder. 
Hicrî� 218 senesinde Rebî�ü� lâ�hir âyînîn bitmesine 13 ğü� n kâlâ 
vefât etmiştir. es-Sü� heylî� ise onün 213 senesinde vefât etti-
ğ� ini ifâde etmiştir.26 Bürâdân ânlâşîldîğ� înâ ğo�re, Abdü� lmelik b. 
Hişâ�m Sîretü İbn İshâk’î ğo� zden ğeçirip ihtisâr çâlîşmâsî yâp-
mâk istediğ� i zâmân el-Bekkâ� î�’nin rivâyeti olân metin o�nü� nde 
yâzîlî olârâk bülünüyordü. Fâkât onü el-Bekkâ� î�’den nâsîl âl-
dîğ� înî bilmiyorüz: Semâ�27 ve rivâyet yolüylâ mî yoksâ vicâ�de28 
veyâ icâ�zet29 yolüylâ mî? İ�bn Hişâ�m ihtisâr çâlîşmâsînîn ğiri-
şinde30 bü konüdâ hiçbir şey so�ylememekte, konüyâ doğ�rü-
dân şo�yle bâşlâmâktâdîr:

Ebü�  Mühâmmed Abdü� lmelik b. Hişâ�m dedi ki: Bü, Allâh Resü� lü�  
Mühâmmed b. Abdüllâh b. Abdü� lmüttâlib’in Sîret kitâbîdîr. 
Abdü� lmüttâlib’in ismi Şeybe b. Hâ�şim’dir. Hâ�şim’in ismi ise 
Amr’dîr…

Hz. Peyğâmber’in (s) şerefli nesebini verdikten sonrâ 
şo�yle demektedir:

Ebü�  Mühâmmed Abdü� lmelik b. Hişâ�m dedi ki: Bize Ziyâ�d b. 
Abdüllâh el-Bekkâ� î�, o dâ Mühâmmed b. İ�shâ�k el-Müttâlibî�’den 
Resü� lüllâh’în (s) A� dem âleyhisselâmâ kâdâr üzâyân zikretti-
ğ� im şü nesebini ânlâttî.

26 Vefeyâtü’l-a‘yân, İ, 290; er-Ravdu’l-ünüf, İ, 7.
27 Semâ� , râvinin hâdisleri bizzât şeyhinin âğ�zîndân düyârâk âlmâsî yo�n-

temidir (E).
28 Vicâ�de, râvinin bir şeyhin kendi el yâzîsîylâ yâzîlmîş hâdis kitâbînâ veyâ 

hâdislerinin yâzîlî oldüğ�ü sâyfâlârâ ülâşmâsî ânlâmînâ ğelir. Vicâ�de hâ-
dis tâhâmmü� l yollârîndân biridir (E).

29 Şeyhin, hâdislerini rivâyet etmek ü� zere tâlebelerinden birisine so� zlü�  
yâ dâ yâzîlî izin vermesi (E).

30 Yâni es-Sîretü’n-Nebeviyye âdlî eserinin bâşîndâ (M).
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İ�bn Hişâ�m bürâdâ İ�bn İ�shâ�k’în kitâbî konüsündâ nâsîl bir 
metot izlediğ� ini âçîkçâ ifâde ediyor ve şo�yle diyor:

Bü kitâptâ İ�bn İ�shâ�k’în zikrettiğ� i bâzî şeyleri terk ettim. Terk 
ettiğ� im şeyler şünlârdîr: Resü� lüllâh’lâ ilğili olârâk o konüdâ 
bâşkâ bir rivâyet bülünmâyân hüsüslâr, Kür’â�n’dâ hâkkîndâ 
herhânği bir âyet inmemiş olân meseleler, bü kitâptâ olüp dâ 
Kür’â�n’dâki herhânği bir şey için sebep, yorüm ve şâhid nite-
liğ� i tâşîmâyân şeyler -bünlârî o� zetledim-, İ�bn İ�shâ�k’în zikre-
dip de ilim ehlinden hiç kimsenin bilmediğ� i şiirler, hâdiste vâr 
olân şeyleri âyîplâyân bâzî rivâyetler, zikredilmesi bâzî insân-
lârî ü� zen ve râhâtsîz eden rivâyetler, el-Bekkâ� î�’nin bizim ri-
vâyet etmemizi onâylâmâdîğ� î ve dikkâtlice incelemediğ� i bâzî 
rivâyetler. İ�nşâllâh, bünlârîn dîşîndâ kâlân onâ âit bü� tü� n rivâ-
yetleri nâklettim.

“el-Bekkâ�î�’nin bizim rivâyet etmemizi onâylâmâdîğ� î bâzî 
rivâyetler” so� zü� , onün el-Bekkâ� î� ile oldükçâ iyi ilişkiler içinde 
oldüğ�ünü ğo� sterir. Fâkât yükârîdâ ifâde ettiğ� imiz ğibi, bü 
ilişki biçiminin çerçevesini dikkâtlice çizmek mü� mkü� n de-
ğ� ildir. İ�bn Hişâ�m’în senetleri zikretmemek şeklinde ortâyâ 
koydüğ�ü hü� rriyet mühtemelen kendisine hiç do�nmedi. Belki 
de bü dürüm İ�bn İ�shâ�k’în metin konüsündâ ârkâdâ bîrâktîğ� î 
bir şeydi. Yükârîdâ işâret edildiğ� i ğibi yâzîlân şeyin tâbiâtî dâ 
hâdisçilerin ğeliştirdikleri yollârîn dîşîndâ bâzî konülârdâ on-
lârâ kârşî imiş ğibi ğo� rü� nen bâşkâ yeni yollârîn ortâyâ kon-
mâsînî ğerektirmektedir.

Sonrâ, isnâd ilminin esâslârî İ�bn İ�shâ�k do�neminde tâm 
olârâk yerleşmemişti. Ö� yleyse İ�bn Hişâ�m’în senetleri zikret-
memesi onün hâtâlî olmâsînî ğerektiren bir problem teşkil 
etmez. Fâkât onün İ�bn İ�shâ�k’în metninden bâzî kîsîmlârî ğe-
reksiz ğo� rmesi sebebiyle âtmâsî, bâzî hâberlerde dü� zeltme 
yolünâ ğitmesi, kendi ânlâyîşînâ ğo� re kâbülü� nü�  sâğ� lâmâk 
veyâ âçîklîğ�â kâvüştürmâk için bâzî rivâyetlerin lâfîzlârîndâ 
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yeni dü� zenlemeler yâpmâsî ü� zü� ntü�  vericidir. Hiç şü� phesiz 
onün bü dü� zeltmeleri ve şerhleri yâpmâsîndâ, onün kü� ltü� rel 
çevresinin ve yâşâdîğ� î âsrîn tâbiâtînîn tesiri olmüştür. Kendi 
do�nemi, İ�bn İ�shâ�k’în do�nemini tâkip eden bir do�nem olsâ dâ 
bü dürüm bo�yledir.

İ�bn Hişâ�m’în ü� zerinde o� zenle dürdüğ�ü şey, lü� ğât ü� ze-
rindeki ihtimâmdîr. Önün bo�yle bir metodü tercih etmesi, 
hâberlerin seçimi ve onlârîn ifâde edilmesinde bü� yü� k bir 
etki meydânâ ğetirmiştir. Şü� phesiz İ�bn Hişâ�m’în lü� ğâvî� ihti-
mâm üğ�rünâ yâptîğ� î bü tâsârrüflâr, İ�bn İ�shâ�k’în târih ve hâ-
berlerle ilğili olârâk o�nem verdiğ� i bâzî şeyleri ortâdân kâl-
dîrmîştîr. İ�bn Hişâ�m’în yâptîğ� î tâsârrüflârîn, İ�bn İ�shâ�k’â âit 
diğ�er iki nü� shâdâ bülünmâmâsî fâydâ olârâk mü� lâhâzâ edi-
lebilir. İ�ster İ�bn Hişâ�m yolüylâ olsün, ister bâşkâlârînîn yo-
lüylâ olsün İ�bn İ�shâ�k’în bâşkâ rivâyetleri de vârdîr. Meselâ�  el-
Fâ�kihî�’nin (o� . 280) Târîhu Mekke’sinde İ�bn İ�shâ�k’tân iktibâs 
edilmiş pek çok metin vârdîr. Bünlârîn bir kîsmî İ�bn Hişâ�m-
el-Bekkâ� î�, bir kîsmî dâ bâşkâ yollâ ğelmiştir. el-Eğânî’de de 
dürüm bo�yledir.

İ�bn Hişâ�m, bâzî hâberleri hâzfetmenin sebeplerini âçîk-
lâmîştîr. Bü sebeplerden birisi, “nâssîn31 siyer için ğerekli 
olmâmâsî”dîr. Şü�phesiz o bü ifâdesiyle İ�bn İ�shâ�k’în el-Mübtede 
diye isimlendirdiğ� i ilk siyer bo� lü� mü� nü� 32 kâstetmektedir.33 
Meselâ�  bü kîsîmdâ yer âlân rivâyetlerle Tâberî�’de bülünân 
ve bü kîsmâ denk ğelen rivâyetleri kârşîlâştîrdîğ� îmîz zâmân 
nisbî� olârâk bü kîsîmdâ hâzfedilen kîsîmlârîn çok oldüğ�ü 
31 Rivâyet metninin âynen mühâfâzâ edilmesi (M).
32 Sîretü İbn İshâk’în bo� lü�mlerinden biridir. Krş. ed-Dü� rî�, İlmü’t-târîh inde’l-

Arab, 27-28.
33 Bü bo� lü� mde dü� nyânîn yârâtîlîşî, ğeçmiş peyğâmberler, Mekke ve Kâ�be 

târihi ve hâttâ Hz. Peyğâmber’in (s) nü� bü� vvetten o�nceki hâyâtîylâ il-
ğili birçok rivâyetin İ�bn Hişâ�m târâfîndân hâzfedildiğ� i ânlâşîlmâktâdîr 
(M).
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ortâyâ çîkâr. Bü bo� lü� mde bâzî kîsîmlârîn hâzfedilmiş olmâsî 
bünlârîn kîymetini âzâltmâz ve bünlârîn mâsâl ve İ�srâ� iliyâ�t 
tipi rivâyetler oldüklârînî ğo� stermez.

İ�bn Hişâ�m’în hâzf sebeplerinden birisi de “şiirlerin ilim 
ehli târâfîndân bilinmemesi”dir. Hâlbüki İ�bn İ�shâ�k’în şiir bil-
ğisi ârzü edilen seviyede idi. İ�bn Hişâ�m’în dâ bü hüsüsü şiir 
mü� tehâssîslârînâ bîrâkmâsî ğerekirdi. Önlârdân o�nce dâvrânîp 
bü şiirleri hâzfetmesi ve yeniden tânzim yolünâ ğitmesi doğ�rü 
değ� ildi. İ�htisâr iddiâsînî dâ bo�yle değ�erlendirmek ğerekir.

İ�bn Hişâ�m’în hâzf sebeplerinden bir bâşkâsî bâzî rivâ-
yetlerin “zikredilmesinin bâzî insânlârî ü� zmesi ve râhâtsîz et-
mesi” şeklindedir. Bir diğ�er sebep de “Hâdî�ste vâr olân şey-
leri âyîplâyân bâzî rivâyetler” olmâsîdîr. Şü� phesiz bü iki hâzf 
sebebinin ğerçek sebebi siyâsî�dir. Diğ�erleri, târihî� sü� ret itibâ-
riyle Hz. Peyğâmber (s) ve Sâhâ�be do�nemi ile İ�bn Hişâ�m’în 
âsrî ârâsîndâ üyğünlük ğo� steren rivâyetlerdir.

Eğ�er ğelecekte Sîretü İbn İshâk rivâyetlerinden birisinin 
tâm ve eksiksiz nü� shâsînî bülâbilirsek bü bü�yü�k bir fâydâ sâğ�-
lâyâcâktîr. Ancâk bü hüsüs ğerçekleşinceye kâdâr, Arâp Târi-
hinin yâzîmînîn ğeliştirilmesi konüsündâ İ�bn İ�shâ�k’în ğerçek-
leştirdiğ� i hârikâ çâlîşmâsîndân ortâlâmâ bir süret olüştürmâk 
için bizim de elimizde mevcüt ve âz olân pârçâlârâ dâyân-
mâmîz ğerekecektir. İ�bn İ�shâ�k’în yâzmâ, ârâştîrmâ, kâynâk 
küllânmâ, hâber ve rivâyetler noktâsîndâ siyâset ve sosyâl 
dürümdân ne kâdâr etkilendiğ� i ğibi hüsüslârîn her biri tek 
bâşînâ ârâştîrîlmâsî ğereken hüsüslârdîr. Bürâdâ bü� tü� n bün-
lârîn hepsini âçîklâmâyâ ğü� ç yetmez. Bizim şü ândâki mâk-
sâdîmîz, sâğ� lâm bir metin elde etmektir.

İ�bn İ�shâ�k kitâbîndâ birbiriyle irtibâtlî ğo�rdü�ğ�ü�  ü� ç konüyü 
ele âlmîştîr: Birinci kîsîmdâ A� dem’den (â) İ�smâil’e (â) kâdâr 
yârâtîlmîşlârâ, sonrâ İ�smâil’den (â) Resü� lüllâh Mühâmmed’e 
(s), dâhâ sonrâ nü� bü� vvetten o� nce ve sonrâ Resü� lüllâh 
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Mühâmmed’in (s) hâyâtî ilğili hâberlere yer vermiştir. Bü ilk 
bo� lü� mde ğenellikle kendisinden o�nce Arâplâr ârâsîndâ bili-
nen ve İ�srâ� iliyâ�t kâbilinden olân bilğilere dâyânmîştîr. Bün-
lârî o� zellikle Mîsîr’dâ yâşâdîğ� î do�nemde o�ğ�renmiştir.

İ�kinci kîsîmdâ, İ�slâ�m’dân o�nce Arâplârlâ ilğili hâberler-
den ve onlârîn neseplerinden so�z ederken efsâneye benzer 
Arâbî� ünsürlârâ dâyânmîştîr.

Bü iki kîsîmlâ ilğili hâberler mâksâdâ ülâştîrâcâk şekilde 
en ğü� zel bir ü� slü� plâ yâzîlmîştîr. Bü hâberlerin ğâyesi, Hz. 
Mühâmmed’in (s) peyğâmberliğ� inin ko�kenleri itibârîylâ de 
sâhih ve diğ�er peyğâmberlerle irtibâtlî oldüğ�ünü ortâyâ koy-
mâktîr. Nitekim Hz. Mühâmmed (s) ğeçmişte her peyğâmbe-
rin kendisini mü� jdelemek süretiyle ğelen peyğâmberler silsi-
lesinin sonüncüsüdür.

Bü iki kîsmî kitâbînâ bir ğiriş ğibi yâpân İ�bn İ�shâ�k, Resü� lüllâh 
Mühâmmed’den (s) hâdis rivâyetine bâşlâmîş; hâdisi yâzâr-
ken onü zincirleme bir hikâye ğibi değ� il, bizzât Resü� lüllâh 
Mühâmmed’in (s) bâşînâ ğelen, bâzîlârînî dâ bâşkâlârînîn 
bâşînâ ğelen olâylâr ğibi yâzmîştîr. Bü olâylârdân bâzîlârînîn 
Hz. Peyğâmber’le (s) yâkîn ilğisi vârdîr, bâzîlârînîn ise ilğisi 
üzâktîr. İ�bn İ�shâ�k, Resü� lüllâh Mühâmmed’den (s) so� z ettiğ� i 
zâmân, vefâtîndân sonrâ ilk âsîrdân itibâren Mü� slü� mânlârîn 
onün hâkkîndâ toplâdîklârî bü� tü� n hâberleri ortâyâ koymâyâ 
çâlîşîr. Bo�ylece İ�bn İ�shâ�k’în Hz. Peyğâmber’in (s) hâyâtîylâ il-
ğili olârâk onün Mekke hâyâtînâ Medine hâyâtîndân dâhâ çok 
o� zen ğo� sterdiğ� i ânlâşîlîr. İ�bn İ�shâ�k bü kîsmâ bir mükâddime 
ile bâşlâmîş ve mükâddimede Resü� lüllâh Mühâmmed’in (s) 
peyğâmberlik âlâmetlerini zikretmiştir. Bü çerçevede pey-
ğâmberliğ� inin yâkînlâştîğ� înî ve nü� bü� vvetinin sâhih oldüğ�ünü 
mü� jdeleyen bü� tü� n kîssâlârî rivâyet etmiştir.

İ�bn İ�shâ�k, kitâbînî kendisinden o�ncekilere nisbetle mântîk 
ve nizâm çerçevesinde tertip etmekle, bü âlândâ bâşkâlârînâ 
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kârşî ü� stü� nlü� ğ�ü�  ve dehâsî âpâçîk bir şekilde ortâyâ çîkmîştîr. 
Önün tertibi tâmâmen o� rneksiz bir dü� zenlemedir. Bir işi ilk 
defâ yâpmâk ve bir de bünü yâpârken mü� kemmele en yâkîn 
bir şekilde ğerçekleştirmek sâhibine o�vü� nç olârâk kâfidir.

İ�bn İ�shâ�k’în kitâbî, vâzğeçilmesi mü�mkü� n olmâyâcâk de-
recede bü� yü� k bir servettir. Neredeyse Mü� slü� mân Arâplâr in-
dinde mevcüt olân bü� tü�n hâberleri toplâmîştîr. Bü, İ�bn İ�shâ�k’în 
hiç kimseye nâsip olmâyân bir ü� stü� nlü� ğ�ü� dü� r. Kendisinden 
sonrâ dâ bâzî kişiler âynî konüdâ kitâplâr yâzdîlâr, fâkât hiç-
biri onün mertebesine ülâşâmâdî. İ�bn İ�shâ�k’în kitâbî kâynâk-
lârîndâki sîkîntîlârâ râğ�men fâydâsî bü� yü� k olân bir çâlîşmâ-
dîr. Aynî konüdâ kitâp yâzânlâr ğenellikle onâ dâyânmîşlâr ve 
ondân sonrâ dâ Hz. Peyğâmber’in sî�retini yâzmâ hüsüsündâ 
o� zen ğo� stermişlerdir. Önün kitâbî dâimâ o� zen ğo� sterilmesi 
ğereken bir ders mevzüüdür.

Bü konüdâ el-Kâmil âdlî kitâbîndâ İ�bn Adî� şo�yle diyor:

Eğ�er İ�bn İ�shâ�k’în o�nceliğ� i ve meziyeti olmâsâydî, melikler 
kitâplârdân yü� z çevirir, kitâplârdân ilim o�ğ�renilmez, meş-
ğül olâcâk bir şey bülâmâzlârdî. Fâkât dürüm bo�yle olmâ-
yîp onlâr Resü� lüllâh’în (s) sâvâşlârî, yârâtîlîşîn bâşlânğîcî, Hz. 
Mühâmmed’in (s) peyğâmber olârâk ğo�nderilmesi konülârîylâ 
meşğül oldülâr. Bü hüsüs, dâhâ o�nce kimseye nâsip olmâyân 
İ�bn İ�shâ�k’â mâhsüs bir ü� stü� nlü� k ve meziyettir. Öndân sonrâ-
kiler de âynî konüdâ kitâplâr yâzdîlâr. Fâkât onlâr İ�bn İ�shâ�k’în 
derecesine ve ilmine ülâşâmâdîlâr. Önün rivâyet ettiğ� i pek çok 
hâdisi inceledim; zâyîflîk sebebiyle kesip âtmâyâ üyğün dü� şen 
bir rivâyet bülâmâdîm. Bâşkâlârînîn hâtâyâ dü� ştü� ğ�ü�  ğibi o dâ 
bâzen hâtâ etmiştir veyâ bir şey hâkkîndâ vehme dü� şmü� ştü� r. 
Gü� venilir hâdis imâmlârî nezdinde ondân hâdis rivâyet edile-
bileceğ� i konüsündâ bir ihtilâf yoktür. Önün rivâyetini âlmâktâ 
bir sâkîncâ bülünmâmâktâdîr.

İ�bn İ�shâ�k’în Siyer’inin ilk iki pârçâsî (dâhâ eski olân iki 
yâzmâ nü� shâ), ü� çü� ncü�  pârçâdân dâhâ eskidir. Ü� çü� ncü�  pârçâ 
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Hz. Peyğâmber’in (s) hâyâtînîn Mekke ve Medine do�nemlerini 
kâpsâr. İ�ki pârçânîn birincisi neredeyse Mekke do�neminin tâ-
mâmînî içine âlîr. Ü� çü�ncü�  pârçâ ise Medine do�neminden bâh-
seder. Bü pârçâ, bü� yü� k Bedir Sâvâşî’nîn sonâ ermesi netice-
sinde meydânâ ğelen olâylârlâ Ühüd Sâvâşî’nîn sonünâ kâdâr 
meydânâ ğelen olâylâr hâkkîndâki rivâyetleri ihtivâ eder.

İ�lk iki yâzmâ pârçâdân birincisi benim ğo� rü� şü� me ğo� re 
hicrî� V. âsrâ kâdâr üzânîr. Bü pârçâ Fâs’tâki Mektebetü� ’l-
Kârâviyyî�n’de bülünmâktâdîr. 152 sâyfâdân ibârettir. Mâğ�-
rib kâidesi34 ğereğ� ince birkâç hâtlâ yâzîlmîştîr. Bü pârçânîn 
yâprâklârî âşîrî bir şekilde rütübetlenmiştir. Bü rütübet bâzî 
yâprâklârî tâmâmen, bâzîlârînî ise kîsmen silip yok etmiştir. 
Ayrîcâ rütübet bâzî vârâklârdâ deliklerin âçîlmâsînâ sebebi-
yet vermiştir. Bü dürüm yâzmâlârîn okünmâsînî oldükçâ zor-
lâştîrmîştîr. Dolâyîsîylâ bü nü� shânîn okünüp ço�zü� lmesi bir se-
neye yâkîn bir zâmân âldî.

Bü nü� shânîn okünmâ işi tâmâmlândîktân sonrâ kitâbîn 
tâhkik işini yâpmâyâ çâlîştîm. Râbâ�t’tâ el-Hîzâ�netü� ’l-A� mme’de 
bülünân diğ�er bir yâzmânîn nü� shânîn mikrofilmini elde et-
tim. Bü nü� shâ yeni bir nü� shâ olüp yâzîmî en çok ğeçen âsrâ 
kâdâr üzânîr. Hâttî ğü� zel bir Mâğ�ribî� yâzîsîdîr. Bü nü� shâdâ dâ 
pek çok hâtâlâr ve yânlîş yâzîmlâr bülünmâktâdîr. Açîktîr ki, 
bü nü� shâ birinci nü� shâyâ dâyânmâktâdîr. 166 sâyfâdân ibâ-
rettir. Bü nü� shâ pek çok hâtâ ve yânlîş yâzîm ihtivâ etmekle 
birlikte bânâ bü� yü� k fâydâ sâğ� lâdî ve beni bâzî hâtâlârâ dü� ş-
mekten korüdü.

Sîretü İbn İshâk’în ikinci kîsmînî teşkil eden pârçâ, bâzî 
evrâklârîn içinde bülünân el-Meğâzî’nin bo� lü� mlerinden kü� -
çü� k bir bo� lü� mü� n oldüğ�ü bir pârçâdîr. Ü� stâ�d Nâ�sîrü� ddî�n el-
Elbâ�nî�, Dîmâşk’tâ el-Mektebetü� ’z-Zâ�hiriyye’de bünü bülüp 
elde etmişti. 1964 senesinde bir yâzîcîdân bü nü� shâyî istinsâh 
34 Metinleri fârklî hâtlârlâ yâzmâ ğeleneğ� i (M).
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etmesini istedim, o dâ bünü yâptî. İ�stinsâh ettiğ� imiz bü nü� s-
hânîn âslî hicrî� V. âsrâ kâdâr ğitmektedir. Bü nü� shâyî yâ-
zân dâ hâdis â� limlerinden Tâ�hir b. Berekâ�t el-Hâşü� ‘î�’dir (o� . 
482/1090). el-Hâşü� ‘î�, yâşâdîğ� î âsîrdâ bir ğrüp â� limle birlikte 
454 senesinde bü eseri Dîmâşk’tâ el-Hâtî�b el-Bâğ�dâ�dî�’den din-
lemiştir. el-Bâğ�dâ�dî� yâklâşîk olârâk do� rt sene o�nce Dîmâşk’â 
ğelmişti. Önün Bâğ�dât’î terketmesinin sebebi el-Besâ�sî�rî� fit-
nesidir. Dîmâşk’â ğelirken bâzî o�ğ�rencileri de onünlâ birlikte 
ğelmişler ve hocâlârînîn kitâplârînî tâşîyîp ğetirmişlerdi. Ö ki-
tâplârdân birisi de Sîretü İbn İshâk idi.

Bü iki ânâ pârçânîn tâhkikini yâpârken sâğ� lâm bir me-
tin çîkârmâk için çok ğâyret sârfettim. Mü�mkü�n oldüğ�ü kâdâr 
dipnotlârî âz tüttüm. Şiirleri oldüğ�ü ğibi yâzdîm. Mânzüm olân 
şiirin rekâ�keti ve bâşkâ kâynâklârdâ bülünmâmâsî sebebiyle 
birinci kîsmîn tâhkikini yâpmâk hiç de kolây olmâdî. Bü ârâdâ 
Arâp dili ü�zerine ihtisâs yâpmîş bâzî kişilerden yârdîm istedim. 
Bâştâ Lisânü’l-Arab, Muhassasu İbn Sîde ve el-Kâmûsü’l-muhît 
olmâk ü� zere çeşitli Arâp lü� ğâtlârîndân fâydâlândîm. Pek çok 
siyer ve rivâyet kâynâğ� înî târâdîm. Memleket ve yer isimleri 
konüsündâ ânâ kâynâğ� îm Yâ�kü� t’ün Mu‘cemü’l-büldân’î oldü. 
Bünâ ilâveten el-Mektebetü� ’l-Coğ�râfiyyetü� ’l-Arâbiyye’de bü-
lünân kitâplârdân, o� zellikle el-Hemdâ�nî�’nin Sıfatü’l-Cezîre ki-
tâbîndân fâydâlândîm.

Elinizde mevcüt olân Sîretü İbn İshâk’â hâkettiğ� i ğâyret 
ve ihtimâmî ğo� stermek süretiyle bü� yü� k bir emelimi ğerçek-
leştirmiş oldüm. Müvâffâk kîlân Allâh Teâ� lâ� ’dîr. Ö her tü� rlü�  
kâstîn o� tesindedir. Hâmd ve minnet Ö’nâdîr. Sâlâ�t ve selâm 
dâ insân-î kâ�mil mâ�süm peyğâmber Mühâmmed b. Abdüllâh 
(s) ü� zerine olsün.

Dîmâşk 15.08.1976 
Sü� heyl Zekkâ�r
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Birinci Bölüm

Kitâ�bü� ’l-Meğ�â�zî�’nin birinci kîsmînîn  
Yünüs b. Bü�keyr’in Mühâmmed b. İ�shâ�k’tân olân rivâyetidir.

Hz. Peygamber’in Doğumundan 
Abdülmuttalib’in Vefatına Kadar

[Zemzem Kuyusu’nun Ortaya Çıkarılması]

B ize1 Ahmed b. Abdü� lcebbâ�r ânlâttî; dedi ki: Bize Yü-
nüs b. Bü� keyr ânlâttî; dedi ki: İ�bn İ�shâ�k’în nâklet-

tiğ� i hâdislerin tâmâmî mü�sneddir.2 Ö, bânâ bü rivâyetlerin bir 
kîsmînî yâzdîrdî, bir kîsmînî yâzîlî metinden oküdü, bir kîs-
mînî dâ so� zlü�  olârâk rivâyet etti. Mü� sned olmâyân rivâyetler, 
İ�bn İ�shâ�k’â okünmüş olânlârdîr.

Bize Ahmed ânlâttî; dedi ki: Bize Yünüs ânlâttî. Ö dâ İ�bn 
İ�shâ�k’tân şo�yle dediğ� ini rivâyet etti: Bir ârâ Abdü� lmüttâlib 
b. Hişâ�m b. Abdü� menâ� f Kâ�be’nin yânîndâki Hicr’dâ3 üyür-
ken kendisine Zemzem Küyüsü’nü kâzîp ortâyâ çîkârmâsî 
emredildi.
1 Bü rivâyetin bo� lü� mü� n bâşî olmâdîğ� î âçîktîr. Bürâdân miktârînî bilem -

diğ� imiz bir kîsîm kâybolmüştür. Kitâbîn bo� lü� mlere âyrîlmâsî bâzen, 
mü� ellifin tercihinden ve yâptîğ� îndân dâhâ çok mü� stensihlerin terci-
hine kâlân bir meseledir.

2 Hâdiste senet silsilesi kesintisiz olârâk Sâhâ�be vâsîtâsîylâ Hz. Peyğâmber’e 
(s) kâdâr ülâşân hâdislere mü� sned denir (M).

3 Kâ�be ile Hâtî�m ârâsîndâki yere Hîcr, Hicrü’l-Kâ�be denir. Kâ�be’nin k -
zey cephesinde yârîm dâirelik bir yer olüp bü yeri çevreleyen düvârâ 
dâ Hâtî�m denir (M).
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Rivâyete ğo� re, İ�smâil oğ�üllârî ve Cü� rhü� mlü� lerin hâkimi-
yetinden sonrâ4 Abdü� lmüttâlib’e onü kâzîp ortâyâ çîkârmâ-
sînîn emredilmesine kâdâr ğeçen sü� re içinde, Zemzem Kü-
yüsü kâpâlîydî. Abdü� lmüttâlib, Küreyşlilerin yânînâ ğidip 
onlârâ, “Ey Küreyş toplülüğ�ü! Bânâ Zemzem’i kâzmâm em-
rolündü.” dedi. Küreyşliler onâ, “Peki, onün nerede oldüğ�ünü 
biliyor müsün?” diye sorüncâ, Abdü� lmüttâlib, “Hâyîr!” diye 
cevâp verdi. Bünün ü� zerine Küreyşliler onâ, “Sânâ ğo� steri-
len şeyi ğo� rdü� ğ�ü� n yere ğidip orâdâ yât. Eğ�er ğo� rdü� ğ�ü� n şey 
Allâh’tân (c) ise, onün yeri mütlâkâ sânâ ğo� sterilir; şeytân-
dân ise sânâ ğeri do� nü� lmez (Zemzem Küyüsü’nün yeri sânâ 
ğo� sterilmez).” dediler. Abdü� lmüttâlib âynî yere ğidip tekrâr 
üyüdü. Rü� yâsîndâ kendisine, “Zemzem Küyüsü’nü kâz. Önü 
kâzârsân ğerçekten pişmân olmâyâcâksîn. Ö, sânâ bü� yü� k bâ-
bândân kâlân bir mirâstîr. Zâmân, onün süyünü âzâltmâyâ-
câk ve onün süyü eksilmeyecektir. Önünlâ, bo� lü�nmemiş toplü 
hâldeki deve sü� rü� sü�  ğibi bü� yü� k hâcî kâfilelerini sülâyâcâk-
sîn. Ö toplülük içinde, nimet veren zât için nezirde bülünân 
her hâcî, âdâğ� înî orâdâ yerine ğetirecektir. Zemzem bü� yü� k 
bir mirâs ve sâğ� lâm bir belğedir. Ö, sizden bâzîlârînîzîn bil-
diğ� i ğibi bir sü değ� ildir. Ö kân ve fîşkî ortâsîndân âkîp ğe-
len (sü� te benzer) bir südür.” denildi. So� zü� n tâm bürâsîndâ 
Abdü� lmüttâlib, “Önün yeri neresidir?” diye sorüncâ, kendi-
sine “Kârîncâ yüvâsînîn yâkînîndâdîr; yârîn sâbâh orâdâ bir 
kârğâ eşelenecektir.” denildi. Sâbâh olüncâ oğ� lü el-Hâ�ris’i (Ö 
zâmân Abdü� lmüttlib’in ondân bâşkâ oğ� lü yoktü) yânînâ âlîp 
Kâ�be’ye ğitti. Küreyş’in, yânlârîndâ kürbân kestikleri İ�sâ� f ve 
Nâ� ile5 pütlârînîn ârâsîndâki kârîncâ yüvâsînî ve orâdâ eşe-
lenmekte olân kârğâyî ğo� rdü� .
4 Yâni Hüzâ� ‘â kâbilesinin Mekke’ye hâ�kim olmâsîndân itibâren.
5 Rivâyete ğo� re İ�sâ� f ve Nâ� ile, Kâ�be’nin içinde zinâ etmişler ve bü sebeple 

tâş kesilmişlerdi. Mekkeliler ibret olsün diye onlârî o�ylece bîrâktîlâr. 
Zâmânîn ğeçmesiyle Mekkelilerin mükâddes pütlârîndân sâyîldîlâr.
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Bize Ahmed ânlâttî; dedi ki: Bize Yünüs b. Bü� keyr ân-
lâttî. Ö dâ İ�bn İ�shâ�k’tân şo�yle dediğ� ini rivâyet etti: Bânâ Ab-
düllâh b. Ebü�  Bekr b. Hâzm ânlâttî. Ö Abdürrâhmân b. Es‘âd 
b. Zü� râ�re’nin kîzî Amre’den, o dâ Hz. Peyğâmber’in (s) eşi 
A� işe’den şo�yle dediğ� ini rivâyet etti: Biz çevredeki insânlâr-
dân, İ�sâ� f ve Nâ� ile’nin, Cü� rhü� m kâbilesine mensüp, Kâ�be’nin 
içinde zinâ ettikleri için tâş kesilen bir âdâmlâ bir kâdîn ol-
düklârînî işitirdik.

Bize Ahmed ânlâttî; dedi ki: Bize Yünüs ânlâttî. Ö dâ İ�bn 
İ�shâ�k’tân şo�yle dediğ� ini rivâyet etti: Abdü� lmüttâlib kâzmâylâ 
Kâ�be’ye ğelip târif edilen yeri kâzmâyâ bâşlâdî. Küreyşliler 
onün bü konüdâ ciddi oldüğ�ünü ğo� rü� nce ğelip kendisine, 
“Allâh’â yemin olsün ki, o�nü� nde kürbân kestiğ� imiz bü iki pü-
tün ârâsînî kâzmânâ izin veremeyiz.” dediler. Bünün ü� zerine 
Abdü� lmüttâlib de, oğ� lü el-Hâ�ris’e, “Beni bîrâk [veyâ “Beni 
kollâ”]; tâ�  ki Zemzem Küyüsü’nü kâzâyîm. Allâh’â yemin ol-
sün ki, ben, emrolündüğ�üm işi yerine ğetireceğ� im.” dedi. Kü-
reyşliler onün bü konüdâki kârârlîğ� înî ğo� rü� nce, onü enğelle-
mekten vâzğeçip serbest bîrâktîlâr. Abdü� lmüttâlib de küyüyü 
kâzmâyâ devâm etti. Birâz sonrâ sü ğo� rü� ndü� , Abdü� lmüttâlib 
tekbir ğetirdi.6 Bo�ylece Küreyşliler, Abdü� lmütâlib’in doğ�rü 
so�ylediğ� ini ve âmâcînâ ülâştîğ� înî ânlâdîlâr. Hemen yânînâ ğe-
lerek, “Zemzem, âtâmîz İ�smâil’in küyüsüdür. Bizim de ondâ 
hâkkîmîz vâr. Önâ bizi de ortâk etmelisin.” dediler.

Abdü� lmüttâlib ise onlârâ, “Ben sizi ortâk edemem; çü�nkü�  
küyüyü âçmâ işi size değ� il, içinizden sâdece bânâ verildi.” di-
yerek itirâzdâ bülündü. Küreyşliler de onâ, “Bizi ortâk et. Aksi 
tâkdirde senden dâvâcî olâcâğ� îz, seni râhât bîrâkmâyâcâğ� îz.” 
dediler. Bünün ü� zerine Abdü� lmüttâlib, “Ö� yleyse ârâmîzdâ hü� -
kü� m verecek olân kişiyi belirleyin.” dedi. Önlâr dâ, “Hâkem 
olârâk Benî� Sâ‘d b. Hüzeym kâbilesinin kâ�hinesini seçtik.” 
6 Tekbir, İ�slâ�m’în ortâyâ koydüğ�ü yeniliklerdendir.
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dediler. Abdü� lmüttâlib “Tâmâm” deyip, onlârîn seçtiğ� i kişiyi 
kâbül etti. Bü kâdîn, Şâm’în ileri ğelenlerinden biriydi.

Bize Ahmed b. Abdü� lcebbâ�r ânlâttî; dedi ki: Bize Yünüs 
ânlâttî. Ö dâ İ�bn İ�shâ�k’tân şo�yle dediğ� ini rivâyet etti: Bânâ 
Yezî�d b. Ebü�  Hâbî�b el-Mîsrî� ânlâttî. Ö Mersed b. Abdüllâh el-
Yezenî�’den, o dâ Abdüllâh b. Zü� reyr el-Gâ� fikî�’den şo�yle dedi-
ğ� ini rivâyet etti: Zemzem hâdisini ânlâtân Ali b. Ebü�  Tâ� lib’in 
şo�yle dediğ� ini işittim: Bir ârâ Abdü� lmüttâlib Hicr’de üyü-
yordü. Rü� yâsîndâ kendisine “Berre’yi kâz.” denildi. Ö, “Berre 
nedir?” diye sordü ve üyândî. Bir sonrâki ğü� n yâtâğ� înâ yâtîp 
üyüdüğ�ündâ rü� yâsîndâ kendisine, “Tâyyibe’yi kâz.” denildi. Ö 
dâ “Tâyyibe nedir?” diye sordü ve üyândî. Ü� çü�ncü�  ğü�n olüncâ 
yine yâtâğ� înâ ğirip üyüdü. Bü sefer kendisine “Zemzem’i kâz.” 
denildi. Ö dâ “Zemzem nedir?” diye sorüncâ, kendisine “Azâ-
lîp tü� kenmeyen südür.” denildi ve kendisine Zemzem’in yeri 
târif edildi.

Sonrâ kâlkîp târif edilen yeri kâzmâyâ bâşlâdî. Küreyşliler 
onâ, “Ey Abdü� lmüttâlib! Bürâdâ ne yâpîyorsün?” diye sordü-
lâr. Ö dâ “Zemzem Küyüsü’nü kâzmâklâ emrolündüm.” diye 
cevâp verdi. Abdü� lmüttâlib küyüyü kâzîp onlâr dâ süyün çîk-
tîğ� înî ğo�rü�nce, “Ey Abdü� lmüttâlib! Öndâ seninle birlikte bizim 
de hâkkîmîz vâr. Çü� nkü�  o, bâbâmîz İ�smâil’in küyüsüdür.” de-
diler. Abdü� lmüttâlib onlârâ, “Öndâ sizin hâkkînîz yoktür. Ö, 
size değ� il, bânâ tâhsis edildi.” dedi. Bünün ü� zerine onlâr, “Ö� y-
leyse dâvâlâşîrîz.” dediler. Abdü� lmüttâlib “Tâmâm!” dedi. Ön-
lâr, “Benî� Sâ‘d b. Hü� zeym’in kâ�hinesi hâkem olsün.” dediler. 
Bü kâdîn Şâm’în ileri ğelenlerindendi.

Abdü� lmüttâlib ve Küreyşliler âkrâbâlârîndân bâzîlârînî 
yânlârînâ âlârâk yolâ koyüldülâr. Ö zâmânlâr Mekke ile Şâm 
ârâsîndâ bü� yü� k ço� ller vârdî. Ço� lde birâz yol âlîncâ, Abdü� l-
müttâlib ve ârkâdâşlârînîn süyü tü�kendi. Süsüzlüktân o� lecek-
lerini dü� şü� nmeye bâşlâdîlâr. Diğ�er toplülüktân sü istediler. 
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Fâkât onlâr, “Biz size sü veremeyiz, eğ�er size sü verirsek, 
biz de sizin dürümünüzâ dü� şeriz.” dediler. Bünün ü� zerine 
Abdü� lmüttâlib, ârkâdâşlârînâ, “Ne dü� şü� nü� yorsünüz?” diye 
sordü. Önlâr, “Bizim ğo� rü� şü� mü� z, senin ğo� rü� şü� ne üymâk-
tîr.” dediler. Bünün ü� zerine Abdü� lmüttâlib, “Benim dü� şü� n-
cem şo� yle: Herkes yânîndâ kâlân son yiyeceğ� in ğü� cü� yle bir 
mezâr kâzsîn. Kim o� nce o� lü� rse diğ�erleri onü mezârînâ def-
netsin. En sonâ kâlân, kendisinden o� nce o� len son kişiyi ğo� -
mer. Sonündâ bir âdâmîn kâlîp zâyi olmâsî, herkesin zâyi 
olmâsîndân dâhâ iyidir.” dedi. Sonüçtâ herkes kendi mezâ-
rînî kâzmîş oldü.

Mezâr kâzmâ işi bitince de onlârâ, “Allâh’â yemin olsün 
ki, bizim kendi kendimize bü şekilde o� lü� mü�  beklememiz, 
bâşkâ bir yere ğitmememiz, bir âcizliktir. Kâlkîp sü ârâmâlî-
yîz. Belki de Allâh (c) (âcziyetimizi ğo� rü� p) bizi sülâr. Hâydi 
bineklerinize binin ve yolâ koyülün!” dedi. Herkes binekle-
rine bindi, Abdü� lmüttâlib de bindi. Tâm devesinin ü� zerine 
otürüp onü hârekete ğeçirmişti ki, hâyvânîn âyâğ� înîn âltîn-
dân tâtlî bir sü fîşkîrdî. Abdü� lmüttâlib ve ârkâdâşlârî hemen 
develerini ço�kerttiler. Bü südân içtiler, kâplârînî doldürürlâr 
ve hâyvânlârînî sülâdîlâr. Sonrâ diğ�er ârkâdâşlârînî dâ, “Süyâ 
ğelin! Allâh (c) bize sü verdi!” diye çâğ� îrdîlâr. Önlâr dâ ğelip 
sü ihtiyâçlârînî ğiderdiler ve hâyvânlârînî sülâdîlâr. Sonrâ dâ 
Abdü� lmüttâlib’e, “Ey Abdü� lmüttâlib! Allâh senin lehine hü�kü�m 
verdi. Bü ço� lde sânâ sü ihsân eden, Zemzem’i de sânâ ihsân 
edendir. Hâydi ğit! Ö senindir. Bü hüsüstâ biz senden dâvâcî 
olmâyâcâğ� îz.” dediler.

Bize Ahmed b. Abdü� lcebbâ�r ânlâttî; dedi ki: Bize Yünüs b. 
Bü� keyr ânlâttî. Ö dâ İ�bn İ�shâ�k’tân şo�yle dediğ� ini rivâyet etti: 
Sonrâ do�nü� p Mekke’ye ğeldiler. Abdü� lmüttâlib Zemzem kü-
yüsünü kâzmâyâ bâşlâdî. Kâzî esnâsîndâ iki âltîn ğeyik hey-
keli büldü. Bünlâr Cü� rhü� mlü� lerin Mekke’den çîkârken orâyâ 
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ğo�mdü�kleri heykellerdi.7 Bü küyü, kü�çü�kken süsâdîğ�îndâ Allâh’în 
süsüzlüğ�ünü ğiderdiğ� i İ�smâil b. İ�brâhim’in küyüsü idi.

Bize Ahmed ânlâttî; dedi ki: Bize Yünüs ânlâttî; dedi ki: 
Ö dâ İ�bn İ�shâ�k’tân şo� yle dediğ� ini rivâyet etti: Bânâ Abdül-
lâh b. Ebü�  Necî�h ânlâttî. Ö dâ Mü� câ�hid’den şo� yle dediğ� ini 
rivâyet etti: Bizim devâmlî olârâk işittiğ� imize ğo� re, Zem-
zem, İ�smâil süsâdîğ� î zâmân, Cibrî�l’in topüklârîylâ kâzîp çî-
kârdîğ� î sü idi.

Bize Ahmed ânlâttî; dedi ki: Bize Yünüs ânlâttî. Ö dâ Sâ‘î�d 
b. Meysere el-Bekrî�’den şo�yle dediğ� ini rivâyet etti: Bize Enes 
b. Mâ� lik Resü� lüllâh’în şo�yle dediğ� ini rivâyet etti: İ�brâhim (â), 
Sâ�re, İ�smâil’in ânnesi, Kîbtî� olân Hâ�cer’i istemediğ� i için, onü 
Mekke’ye ğo� tü� rü� p orâdâ bîrâktî. Hâ�cer çok süsâmîştî. Cibrî�l 
(â) kendisine ğelip, “Sen kimsin?” diye sordü, Hâ�cer, “Bü, 
İ�brâhim’in oğ� lüdür.” diye cevâp verdi. Cibrî�l, “Sen süsâdîn 
mî?” diye sordü, Hâ�cer “Evet!” dedi. Sonrâ Cibrî�l kânâdîylâ 
yeri kâzdî ve orâdân sü çîktî. Hâ�cer, içmek için hemen süyün 
ü� stü� ne kâpâklândî. Eğ�er Hâ�cer, süyün ü� stü� ne bü şekilde kâ-
pâklânmâsâydî, Zemzem şimdi ğü� rü� l ğü� rü� l âkân birçok ne-
hir olâcâktî.

Bize Ahmed ânlâttî; dedi ki: Bize Yünüs ânlâttî. Ö dâ İ�bn 
İ�shâ�k’tân şo�yle dediğ� ini rivâyet etti: Allâh’în (c) Zemzem 
Küyüsü’nün yerini işâret etmesi neticesinde Abdü� lmüttâlib, bü 
küyüyü kâzdî. Sonrâ Allâh (c) bü küyüyü onâ hâs kîldî ve mü� l-
kiyeti onâ âit oldü. Bo�ylece Allâh (c), Abdü� lmüttâlib’in kâvmi 
7 Rivâyetlere ğo� re Cü� rhü� m, ço� lde yâşâyân Arâp kâbilelerindendi. İ�smâil 

b. İ�brâhim’in (â) yâşâdîğ� î do�nemde Mekke’ye ğelip ilk olârâk bürâyâ 
yerleşmişler ve Arim seli (Me’rib bârâjînîn yîkîlmâsî neticesinde mey-
dânâ ğelen sel) olâyînâ kâdâr bürâdâ ikâmet etmeye devâm etmişti. 
Sonrâ Yemen’den küzeye doğ�rü bü� yü� k Ezd hicreti oldü. Bü mühâcir-
lerden Hüzâ� ‘â diye bilinen bir toplülük Mekke’yi istilâ etti ve Cü� rhü� m-
lü� leri bürâdân çîkârdî. Küsây b. Kilâ�b onlârî bürâdân çîkârîp kâvmi 
Küreyş’i bürâdâ iskâ�n ettirinceye kâdâr Hüzâ� ‘âlîlâr Mekke’de ikâmet 
etmeye devâm ettiler.
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içindeki şeref ve itibârînî ârttîrdî. Zemzem küyüsü ortâyâ çî-
kîncâ Mekke’deki bü� tü� n sü kâynâklârî terk edildi. Bündân 
sonrâ Mekkeliler, Zemzem’in Beytüllâh’în içinde bülünân bir 
mekâ�n olmâsî ve bir de Allâh’în İ�smâil’in süsüzlüğ�ünü onünlâ 
ğidermesi sebebiyle onün bereket ve fâziletini bildiklerinden 
sü ihtiyâçlârînî onünlâ kârşîlâmâyâ bâşlâdîlâr.

Bize Ahmed ânlâttî; dedi ki: Bize Yünüs ânlâttî. Ö Tâlhâ 
b. Yâhyâ� ’dân, o A� işe bt. Tâlhâ’dân, o dâ Hz. Peyğâmber’in (s) 
hânîmî Hz. A� işe’den şo�yle dediğ� ini rivâyet etti: Zemzem, tâtlî 
bir içecek ve hâstâlîklârâ şifâdîr.

[Arapların Kâbe’ye ve Haram Aylara Hürmeti]

Bize Ahmed ânlâttî; dedi ki: Bize Yünüs ânlâttî. Ö dâ 
İ�bn İ�shâ�k’tân şo� yle dediğ� ini rivâyet etti: Abdü� lmüttâlib, 
orâdâ iki ğeyikle birlikte birkâç kîlîç bülmüştü. Küreyşliler 
onâ, “Ey Abdü� lmüttâlib! Çîkârdîklârîndâ biz de sânâ ortâ-
ğ� îz, onlârdâ bizim de hâkkîmîz vâr.” dediler. Ö ise “Hâyîr!” 
diyerek onlârîn tâleplerini reddetti ve onlârâ “Bü hüsüstâ 
ğelin fâl okü (kîdâ�h)8 çekelim.” teklifinde bülündü. Önlâr 
“Bünü nâsîl yâpâcâğ� îz?” dediler. Abdü� lmüttâlib onlârâ bünü 
nâsîl yâpâcâklârînî ânlâttî: “Kâ�be için iki, sizin için iki ve 
kendim için de ikişer ok hâzîrlâyâcâğ� îm. Kime ne çîkârsâ, 
bü onün olâcâk.” Küreyşliler, “Adâletli dâvrândîn; biz bünâ 
râzîyîz.” dediler. Bünün ü� zerine Abdü� lmüttâlib, Kâ�be için 
iki sârî, kendisi için iki siyâh, Küreyşliler için de iki beyâz 
ok hâzîrlâdî. Sonrâ bünlârî fâl çekene verdi ve âyâğ�â kâl-
kîp şo� yle düâ etti:
8 Kîdâ�h, odündân yâpîlmîş oklârâ denirdi. Kimilerinin ü� zerinde yâzî 

vârdî, kimileri de renkli idi. Bünlâr küm içine ğo�mü� lü� r, sonrâ fâlcî bün-
lârî peş peşe birer birer çekerdi. Öktâ ne çîkârsâ o bâğ� lâyîcî kâbül edi-
lirdi (Dâhâ fâzlâ âçîklâmâ için bk. İ�bn Hişâ�m, İ, 345).
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Allah’ım! Mutlak kudret sahibi ve kendisine hamdedilen Zât 
sensin.
Ey Rabbim! İlk yaratan ve öldükten sonra tekrar diriltecek 
olan sensin.
Köklü ve sert olan şeyleri ayakta tutan sensin.
Eski ve yeni her şey senden gelir.
Dilersen dilediğini ilham edersin;
Dilediğine zinet, dilediğine demir.
Bugün ne istiyorsan onu açıkla.
Şüphesiz ben, sözlerini yerine getiren bir kişi olarak adakta 
bulundum.
Ey Rabbim! Bunu yap! Ben vaadimden geri dönmeyeceğim.

Fâlcî, okü çekti; Kâ�be için âyrîlân iki sârî ok iki ğeyiğ�e 
çîktî. Abdü� lmüttâlib onlârî Kâ�be kâpîsînîn yânînâ koydü. Bün-
lâr, Kâ�be’nin ilk âltîn sü� sleri oldü. Abdü� lmüttâlib için âyrîlân 
iki siyâh ok, kîlîçlârâ ve zîrhlârâ çîktî. Ö dâ bünlârî âldî.

Câhiliye do�neminde Küreyş ve diğ�er Arâp kâbileleri içten 
düâ ettikleri zâmân konüşmâlârîndâ secî�9 yâpârlârdî. İ�nânçlâ-
rînâ ğo� re, bir kişi bü şekilde düâ edince, bü düânîn ğeri çev-
rilmesi nâdiren vükü bülürdü.

Bize Ahmed ânlâttî; dedi ki: Bize Yünüs ânlâttî. Ö dâ İ�bn 
İ�shâ�k’tân şo�yle dediğ� ini rivâyet etti: Bânâ Abdüllâh b. Ebü�  
Necî�h ânlâttî. Ö Abdüllâh b. Übeyd b. Ümeyr’den, o dâ - Câhi-
liye do�nemini idrâk eden- Abdüllâh b. Hîrrî�t’ten şo�yle dediğ� ini 
rivâyet etti: Küreyş’ten her âilenin, Mescid-i Hârâ�m’dâ otürüp 
sohbet ettiğ� i belirli bir yeri vârdî. Benî� Bekr’in de otürüp soh-
bet ettiğ� i bo�yle bir yeri bülünüyordü. Bir ârâ biz Mescid’de 
otürürken bir çocük hîzlîcâ Mescid’e ğirip Kâ�be’nin o� rtü� sü� ne 
sârîldî. Arkâsîndân, bü çocüğ�ü ârâyân bir ihtiyâr içeri ğirip yâ-
nînâ kâdâr ğeldi. Önü yâkâlâmâyâ çâlîşîrken iki eli de kürüdü. 
Bü olây ü� zerine “Sâkîn bü ihtiyâr, Benî� Bekr’den oldüğ�ü için 
9 Şiirde mîsrâ sonlârîndâki ses benzerliğ� ine secî� denir (M).


