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BUHARi'NIN SAHiH'iNO.EKi SiVEn VE ME/l.llzi niVAVETlERlt·)
Y. Doç. Dr. 'Mustafa Zeki TERZI'
Tebliğin konusu ·Buhari'nin Sahih'jndeki Siyer ve Meğazi 'rivayetleri olduğuna göre. önce Siyer ve Meğazi kelimelerinden ne· aiılaşılmaktadır?-Bu
kelimeler'in lügat ve ıstılah manl'Ilan nedir? Siyer ve Meğazi terimleri Içerisine neler girer? Ve dolayısıyla biz Sahih'tekl merfU' mevkaf ve maktü'
hadisler içerisinden, muhtevalarına ,bakmak suretıyle hangilerini siyer ve
meğazi rivayeti olarak tesbit edip alacağız? Bu ,hususları tesbıt etmek gerekir.
-

.Siyer. ve müfredi olan sire .kelimeleri arapça olup S-Y-R kökünden
türemişlerdir.

Seyr masdan «yönelmek, seyahat etımek» man~i1arına gelir.

Bu kelime hal tercemesi anlamında. Hz. Peygamber'in ananevi hal tercemesi karşılığında -kullanılmıştır. Hal tercemesi manası, sira kelimesinin-ihtiva ettiği cctavır ve hareket, hayat tarzı, fiil ve davranış» manalarından gelmektedir. Sire'nin çoğulu olan siyer -kelimesi ise bu anlamda daha çok
kullanılan bir ıstııahtır.(l}
,
Meğazi ve müfredi olan mağzi ve mağzit kelimeleri de Arapça olup
c:i-z-v kökünden türemişlerd!r. c:iazv masdarı, ccsavaşmakıı anlan:ıına gelir..
Bu 'kelimeden türeyen ğazve savaşkarşılığında kullanılan bir ıstlUihtır,
Meğazi kelimesi ise, lıarZU, Istek, savaşmak ve savaş yeri" manalarına
gelen mağzi kelimesinin çoğuludur. Tarihi bir terim olarak meğazi .kelimesi,
ııGazile,rin savaş .menkıbeleri» anlamında kuııanıldığı gibi, «ğazVelerD anlamırda. «mağzitu kelimesinin çoğulu olarak da kullanılm~ktadır. Bu kelime.
ııMeğaıi RasOliJIihu yani «Hz. Peygamber'in savaşlarlD anlamında. bu savaşJara (gözve ve seriyyelerel ait bilgilerin toplandığ'ı Ilk kitaplara verilen
isimdir.r)
.Meğazi ilk şekliyle Hz. Peygamberin yalnız ğazve ve serriyelerine ait
bilgileri ihtiva atmekteydl. Daha sonra siyer ile aynı anlamda kullanıldığını

;, Bu makale Erc1yes Üniversitesi İlAhiyat FakUltesi tarafından 18·20 Kaziran
1987 tar1h1erl arasında, Kayserl'de düzenlenen «Büyük Türk_tslAm BUgini
B-uhart Sempozyumwma blldirl olarak sunulmustur.
1. Mustafa Zeki Terzı, İlk Slyer ve MegaZıl:azarlan ve Eserleri, Samsun, 1990, 3.
2. A.e., a.y.
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görüyoruz. ,bu iki

i

ıstılAh

yani Siyer ve

Mağazi

bazen

ayrı ayrı,

bazen de

biırlikte, Hz. Peygamber'In ıhayat ve faaliyetine dair yazılmış bulunan aserlere ad o[ara~ verilm.iştir. Mesela. ıbn Kesir (öl. 774/1372), ibn ishak'ın
(ÖL. 151/768) eserini, bazen .Siretü ibn ishak .. , bazen de .. ıbn 'ıshak'ın 'Meğa

zis!.

şeklinde,

bu iki terimi de ,kullanarak

zikretmiştir.(lJ

Siyer ·kelimesi ayrıca, islam Hukuku'nun ..Devletler Hususi ve Umumi
Hukuku» dallarına verilen bir isimdir.

Biz 'bu tebliğimizde. Sahih'teki merfü hadisler olarak bildiğimiz Rasu·
lullah'(R söz, fiil ve ta~rirlerinin. mevküf hadiseler olarak bildiğimiz Sahalıe
kavillerinin ve maktü hadisler olarak bildiğimiz Tabiün kavillerinin Siyer ve
Meğşzi'ye 'kaynak olma bakımından taşıdığı önemi ve Buhari'nın muhteva
Itjbariyle Siyer ve Meğazi'ye yaptığı hizmeti belirtmeye çalışacağız.

Konuya girmeden önce Siyer ve Meğazi'nin alanı ve sınırları konu~
sunda bir tesbit yapmak gerektiğine inanıyoruz. ŞimdIye ,kadar sırf bu
alanda yazılan müellefata baktığımızda, onların belli bir sıra ve müfredat:
takib ettiklerini görürüz. Siyer ve Meğazi Imüellifleri genelolarak Hz. Peyg<!mbel"in doğumundan başlayarak O'nun çocukluğu ve gençliği,. aile, ev~
ıllık ve 'ticaret .hayatı, Peygamberllği (vahy ve risalet), Peygamberliğini Ilan
ve karşılaştığı olaylar. Mekke'deki mücadele"si. "dini teblığ ve neşri, hic~
reti, Medine'deki hayat ve faaliyeti, ğazve ve seriyyeleri, Medine'deki siyasi. askeri, ve" dini faaliyetlerI, hastalığı ve ölümü, ahlak ve şemaill üze·
rinde durmuşl~r ve bunlarla ilgili topladıkları bilgileri 'kitaplarına abnışlar~
dır. Bazı siyer yazarlar; ise, ibn ishak ve ibn Hişam'da olduğu gibi. yaratılışla işe ,başlamışlar ('Bed'Ö'I~Halk) ve eserlerinde Hz. Adem'~en Hz. Mu·
hammed'e ,kadar geçen dönemin dini tarihi hakkındaki malumata da y~r
vermişlerdir.

Sizce, Siyer ve Meğazi kitaplarının bu şekildeki muhtevaları eksiktir
ve yeterli değildir. Siyer ve Meğazi denince, Hi. Muhammed'in sadece
tereeme-i hali. ğazvelerl ve bu alandaki tarihi malu'TIat anlaşılmamalıdır.
Bu tabirin içerisine Rasülullah'ın dönemi bütünüyle girmelidir.-MevcutSiyer ve. Meğazi icitaplarında yazılanlarla birlikte, Hz. Peygam:J;Jer'in, vahye
mazhariyetiyle başlayan dini hayatının bütün ayrıntıları, tevhid inancı etra
fındaki olaylar, iman, ibadet ve tefekklir hayatı, günlük hayatı, zevce ve
çocuklarıyla birlikte aile hayatı, sahabi ve sahabiyelerle birlikte sosyal ha
yatı; siyasi- v"e askeri hayatı ve faaliyetleri, hukuki hayatı ve f2aliyetleri
iktisadi hayatı ve
faaliyetleri, ilmi ve kültürel hayatı ve eğitim-öğreti
.
..

,.

3. Mustafa Fayda, Blyer Sahasındaki Dk Telif Çalışmaları, Uluslararası BirinC
tsıa.m Araştırmalan Sempozyumu, İzm1r' 1985, 357; Mustafa Zeki Terzi, a.y.
,
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a'aliyetl~ri ve bütün

bu :alanlarda yapılan

ve söylenen şeylerin tümü Siyer
girmelidir. Böyle yapıldığı takdirde AasCıulUih'ın ruhlini ve cis:mani hayatı bir arada ve daha iyi bir şekilde sunulmuş
lacaktır. Öbür türlü sadece tarihi maluonat verilmekle .kalınmış olacaktır ki.
elirttiğimiz gibi bu tarz, AasCılullah~ın hayatı ve dönemi için yetersiz ve
eksik bir derleme ve telif faaliyetidir.
Bu noktai nazardan baktığımızda müellifimiz, büyük Türk-islam bilgini.
EbO Abdullah 'MuhImmed b. is.mail b. ibrahim b. el-Muğire b. Berdizbeh el~
Cu'fi el-Buhari'oin (öl. 256/8(0)ltel-Camiu'I-'Müsnedü's-Sahihu'I-Muhtasar
Min UmOr-i Rasfılilliih Sallalliihu Aleyhi ve Sellem ve Sünenihi ve Eyyamihiıı
dlı eseri bize bu alanda bol. önemli, oldukça sahih ve mevsOk bilgiler
ermektedir.(4) Tebliğimizin konusu olan, Buharrdeki _Siyer ve Meğazi rivayetlerinden de biz bunu anlıyoruz. Yani Sahih'deki -bütün bölümlerde (kiab, bab) biz, Siyer ve 'Meğaırnin geniş anlamına ait bol materyal bulabiHriz. el-Camiu's-Slhih bu bakımdan bizim önemli bir kaynağımızdır. Sahih'in
yukarıya aldığtmız, "RasulOllah (a.s.)'m zamanına, sünnetlerine ve yaptığı
işlere alt muhtasar, sahih ve müsned rivayetleri (hedisle.ri) bir araya topayan eser (el-Cami'}ıı şeklinde terceme edebileceğbniz tam adı da buna
elalet etmektedir, Hadis tarihinde Cami' adı verilen hadis kitapları ibadat,
muiimelat, ukabata ait bablara göre tasnif edilmiş hadisleri ihtiva ederler.
Ancak Cami'lerin .ihtiva ettikleri hadisler sadece bu konulara alt hadislerden ibaret değildir. Bunlara ilaveten, Çami'lerde çok daha değişik :konulardaki hadisiere de yer verilmiştir. Mesela, Cami'lerde bulunan, Kur'an'ın
aziletleri. tefsiri, yaratılışm başlangıcı, geçmiş peygamberler, 'I1lenakıb~ Hz.
Peygamber'in sireti ve meğaılsl, halifeleri ve ashabının faziletleri, iman,
evhid, ·ilim ve -bunun gibi diğer bazı 'konulara ait hadislere Sünen'lerde .
astlanmaz. Bu bakımdan Cami 'ler, isminin de delaret ettiği gibi Hz. Pey~
amber dönemi uygulamaları ve her ·konudakl müşkilin hall! için başvuruabilecek en mufassal hadis koleksiyonları sayılır.(S)
Biz Sahih'in her -kitabında, genış anlam.cla siyere, yani Hz. Peygamer'in dönemine, sahabileriyle birlikte yaşadığı ruhani ve cismani hayatına
e faaliyetine -ait oIıaber, bilgi ve malumat bulabiliyoruz. Misalolarak, biinci kitap olan -K. Bed'i'ı.vahy-i ele alalım: Buradaki hadisler, Hz. Muhammed'in nübüwetinin ana unsul'u olan vahy konusunda önemli bilgiler verir- ".:
er. Jkinci kitap -K. eı-Iman-dır. Burada yer alan ve Abdullah ıbn Amr Ibni'lAs'dan "rivayet edilen bır hadis şöyledir: Aasalullah (a.s.)'a biri, .. ısıamın
(Müslümanın) en hayırlısı hangisidir» diye sormuş, Hz. Peygamber de bu
oruya, _Yemek yedirmen ve tanıdığına, tanımadığına selam vermendir»

ve

IMeğizi'nin sınırları içeı:isine

evabını vermiştir.

. el_Buhlri, Sahfh, I_VIII. Matbaa-l Amire Baskısmdan O!set, İstanbul, i919.
. TalAt Koçyıg-it, Hadls Tarlhl. Ankara, 19'17, 211 vd., 250 vd.
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etrafındaRHere

Bu hadis bize, önce Hz. Peygamblr'in

cömert davran

dığını ve yemek yedirdiğin;, tanıdığina ve tanımadiğına selam verdiğini

sonra da O'na tabi olan Müslümanların aynı hareketi yaptıklarını veya laa
kal bu konuda Peygamberlerine tabi olmaya çalıştıkların. 'gösterk.
Kur'an'ın olduğu

med ve

ashabıdır.

Peygamber'in

gibi Hadisler (Sünnetler)'in ilk muhatabı Hz. Muham
Kur'andaki ve Hadisler (Sünnetlerl'deki hükümler Hz

ashabı

ile münasebeti,

ashabın

biribiriyle münasebet ve

i,rtiba

o dönem sosyal hayatının bazı görüntüleri bu hadisle ortaya çıkmaktadır
Ticari. iktisadi, adli-hukuki, sosyal, dini ve kültürel hayat~ dair bfr hadis

i

bil' uygulama, bir düzeltme. bir ikaz, bir yasaklarna, bir emir de böyledi
Onlardan da, Hz. Peygamber döneminde bu alanlarda nelerin bilindiğini v
ne gibi uygulamaların yapıldığını tesbit edip öğrenebiliriz.

el-Camiu's-Sahih'in bize verdiği Siyer ve Meğaziye dair rivayetleri
konularını. ana hatlarıyle şöylece sıralamamız mümkündür:

1. Yaratılışın başlaması ve Peygamberlere ait haberler. Bu konu il
ilgili tarihi bilgiler Sahih'in K.,Bed'i'I~Halk adlı bölümünde yer almaktadır
Bu bölümde 17 bab vardır. Hemen onu takip eden bölümün adı Kitabü'
Enbiya'dır ve bu bölümde de 54 bab vardır. Bu iki kitapta, yer yüzünün
güneşin, diğer gezegen ve sistemlerin, cinslerin ve meleklerin, ruhların v
Adem'in yal'atı!ışı, Adem'den Hz. Peygamber'e kadar gelen zam.an içerisin
de gönderilen peygamberler ve kavimlerine ait tarihi~dini bilgiler yer a
rP..aktadır. Bu iki ·kitabı takip eden bölümü n adı K. eı~Menakıb'tır. Bu kitapt
da, Hz. Peygamber'in mensubu bulunduğu Kureyş kabilesinin, kendisini
zamanına kadarki tarihi ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Bu haberler mev
out siyer, rneğazi ve tarih kitaplarının bir ,kısmında da bu sıra ile yer alırla

i

i

i
ı

..
;'

i-

2. Hz. Peygamber'in aile hayatı; evliliği, zevcell'ri ve damatlan. Nika
ve talak (boşanma).
3. Hz. Peygamber'e vahyin gelmeye
gönderilmesi. Vahyin geliş şekiIJel'i.
yatı.

başlaması

ve peygamber olara

4. Peygamber ve sahabilerinin dini hayatlan; iman ve tefekkür h
Namaz, ibadet ve dualar. Dini eğitim ve öğretim.

5. Hz. Peygamber ve sahabilerinin uyguladıklan temizlik ve tahar
(abdest, gusüı ve diğer temizlenme yolları ve şekilleri).

6. Hz. Peygamber'in ashabının faziletleri ve menkıbele:ri: Kadın v
el'kek sahabilerle ilgili 'rivayetler, onların maddi ve manevi üstünlükleri
ve hayatlarını öğrenmemize yardım eden menkıbeler K. Ashabi'n-Nebi v
K. Menakıbi'J~Ensar bölümlerinde 83 bab altında toplanmıştır.
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. 7. Hz. Peygamber'in mucizeleri; isra ve imi'rac, şakk-ı kamer ve diğ~r
mucizeler.
8. Hz. Peygamber ve ashabının Medine'ye hicretleri ve Medine'nin üs.

tünıükler'i.

9. Cuma günu ve Cuma
10.

Namazıara çağırmak

Namazı.

için

ezanın

uygulamaya

konması.

11. Hz. Peygamber'In askeri-siyasi hayatı ve faaliyetleri; Hz. Peygamber ve ashabının askeri-siyasi hayatı ile ilgili rivayetler Sahih'in muhtelif
bölümlerinde de dağınık bir şekııde yer almakla birlikte, esasen derii
toplu bir şekilde, K. el-Cihad ve's-Siyer'de 199 babta" K. e/-MeğAzi'de 89
babta, humus ve gani"metlerin taks~mi ile 119i1i K. Fat'Zi'I-Humus'ta 20 babta,
harb ve fetih sonrası elde edilen topraklarda yaşayan nüfusun dini, siyasi,
hukuki ve 'mali hayatını anlatan K. Ehli'z-Zlmme ve'[-Harb'te 22 babta, K. el. Ahkam'da 53 babta toplanmıştır.
12. Hz. Peygamber'in Yahüdiler'le münasebetleri.
13. Ramazan ayı ve orucu, Ramazan ve Kurban
larla ilgili dini ve ictimaT hayat.

bayramları

ve bun-

14. Zekat, satınafma, kira, ücret, ödünç alma, hat'Ç, iflas, borç havalesi, ciro ve benzeri işlerle ilgili olarak Hz. Peygamber ve ashabının iktl~
sadi ve ticari hayatı ve faaliyetleri; iktisadi ve ticari alanda yapılan işler
ve bu hayatın Hz. Peygamber dönemindeki tezahürleri: Bu konudaki rivayetler esasen Sahih'in, Zekat. Büyü', Selem, Şuf'a, fcare, Havalat, Veka/e,
Kefale, Istikr'az ve Edau'd-Ouyün, Husümat. Hibe, Şurüt, Şırket bölümlerinde toplanmakla birlikte diğer bölümlerde de yer almaktadır.
15. Cezalar, diyetler, şahitlik, miras, eylenme, boşanma ve benzeri
adli-hukuki işlerle ilgili olarak Hz. Peygamber ve sahabilerinin söz, Içtihad
ve uygulamaları ve Peygamber döneminin ·.adIHıukuki hayati' ve teşkilatı:
Bu sahadaki rivayetler' daha çok, Sahih'in Hudüd, Ahkam, DiyEit, 'Ikrah, Is~
tltahetJ'I-Mürteddin, Hiyer. Feraiz, lukata, Mezalim' ve Öasb, RehIn, Itk,
Şehadat, Sult, Şurüt. Vesaya, Nikah, Talak bölümlerinde toplanmıştır.
16. Hac ve Umre. Mekke ve Ka'be Ile ilgili ibadetler, adetler ve zi·
yaretler.
17. Hz. Peygamber'in gönderdiği elçiler ve Islama davet mektupları.
18. Islamiyell .kabul edip Hz. Peygamber'e tabi olmak için Medine'ye
gelen Arap kabile heyetler'I (Vüfüd).
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19. Necran Hristiyanları ile münasel:ietlei.
20. Yemen'le münasebetler.

21. Kölelik ve cariyelik: Hz. Peygamber ve ashabının köleler ve car
yeler hakkındaki uygulamaları ve Peygamber dönemi sosyal hayatının b
alandaki tezahurleri.

22.

Hz. Peygamber'in siyasi hayatı ve uygulamaları. Valiler ve sefi
ler. iç ve dış siyasi münasebetler.
23. Hz. Peygamber döneminde hastalıklar ve tedavi yolları.
24. Hz. Peygamber döneminde doğum ve ölümle ilgili merasimler.

25. Hz. Peygamber döneminde adab-ı muaşeret. Daha çok Edeb, Merz
ve Istlzan bölümlerinde yer almaktadı'r.

26. Hz. Peygamber döneminde çiftçilik ve tarım hayatı. Sulama v
benzeri uygulamalar.
27. Hz. Peygamber dönemi çalışma hayatı.
28. Hz. Peygamber dönemi yiyecek ve içecekleri.

29. Hz. Peygamber dönemi giyecekleri. Erkek ve kadınların elbisele
/;lrtünme ve takılar.

30. Hz. Peygamber dönemi zühd ve takva hayatı ve bu konuda Pe
gamber ve ashabınm uygulamaları.
31. Hz. Peygamber'in veda
32. Hz. Peygamber'in

i

i.

haccı.

hastalanması

33. Hz. Peygamber'in ahlak ve

ve

vefatı.

şemaHI.

Belirtmeye çalıştığımız anlam ve genişlikte bir siyer ve. rneğazi, ya
bütün yönleriyle Hz. Peygamber ve dör.emi kaynağı olarak el-Camiu's-S
hih'in, benzeri koleksiyonlar (te'lifler) arasında önemli bir yeri ve şöhre
vardır. 'Müellif el-Buhari tedvin ve tasnifin altm çağı diyebileceğimiz b
devrI yaşamış olması dolayısıyla hadis ilmindeki geniş bilgisinin, met
ve isnadlardaki illetlere, ricalin cerh ve ta'dil yönünden değişik halleri
derin vukufunun ve nihayet sahih hDdisi. saldm olanından' (sahih olrn:ıy
modan) ayırmak hususunda gösterdiği son derece titiz davranışlnın say
sinde, mükemmel bir hadis eserI tasnif etmeyi başarmış ve bu eser, Isla
'dünyasında, Kur'an'dan sonra dinin ana 'kaynağı olmak vasfını kazanmışt
denebilir. Kendisinden nakledilen haberlerden anlaşıldığına göre el-Buh
152
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esedni. toplartuş olduğu 600 bın hadis içinden titizlikle seçip ayırdığı sahih hadislerden meydana getirmiştir. Bu hadislerin sayısı mükerrerlerle
blrl;kte ıbn Salah'a(6) göre 7.275, ıbn Hacer'eeı göre ise 7.398'dir. ıbn
Hacer'in hesabına göre, bu sayıya muallakat· ve mutabeat nevinden olan
hadisler dahil değildir.(I) Bu iitizliği ve sıhhat! öbür siyer ve meğa.zi kitaplarında görmek mümkün değildir.
Hz. Peygamber'in sireti'nin ve sünnetl'nin bize kadar oldukça sağlıklı
bir şekilde intikaline yaptığı hizmetten dolayı büyük Türk-Islam Bilgini ei·
Buhari'ye şükran borçluyuz. Onu rahmetle anıyoruz .

•

6. İbn Saııh, UlQmu'I.Hadls. Thk. Nurettin ltı', Medine, Tarihsiz, lG.
7. İbn Hacı,e, HedyU·s.S1rı, Bulak, 1301, 468.
8. Kemal Sandıkçı. Sahlh-l BuhArl Üzerıne Yapılan Çalışmalar (Basııma~mış).

1__

s.a.m.'.u."•.•1.'••7•.••1'.·• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •1.5.3• • •
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