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EDİTÖRDEN

Hadis ve Siyer Araştırmaları’nın bu sayısı, dikkatini tasavvuf ve klasik 
edebiyat alanlarıyla, hadis ve siyer alanlarının kesişim noktalarına yöneltiyor. 

Daha tasavvuf literatürünün ilk örnekleri arasına giren zühd edebiyatından 
başlamak üzere, tasavvuf ile hadis arasında hep yakın bir ilişki olmuştur. İlk 
sufilerden bir kısmı aynı zamanda muhaddisti. Yanı sıra, sufilerin manevi 
çabalarının dayanaklarını ve yordamlarını temin etme yolunda hadislere 
kaçınılmaz olarak başvurmaları her zaman gerekmişti. Ama sufilerin bazen 
hadisleri muhaddislerin ölçütlerine uymayan biçimlerde kullanmaları, onların 
hadislerle ilişkilerini muhaddisler açısından tartışmalı duruma da sokmuştur. 
Öyle ya da böyle, tasavvufun hadis disipliniyle ilişkisi müstakil bir ilgiyi hak 
etmektedir ki, bu sayı da bunun peşine düşmektedir. Bu minvalde dergide, Ahmet 
Yıldırım’ın kaleme aldığı “Tasavvufun Kaynağı Olarak Hadis” başlıklı makale ve 
Ferhat Gökçe’ye ait olan “Tasavvuf Geleneğinde Sünnet ve Sünnete İttiba” başlıklı 
makale, meselenin genel hatlarını veren iki çalışma olmaktadır.

Bu sayımızda, hadis ve siyerin klasik edebiyatımızla ilişkisine dair 
örnekler içeren çalışmalar da yer almaktadır. Klasik İslam edebiyatının başlıca 
konularından bir kısmını teşkil eden Hz. Peygamber’in (sav) hayatına dair 
verilmiş bazı eserler üzerine eğilen bu çalışmalardan, Reyhan Çorak tarafından 
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kaleme alınan “Amasyalı Münîrî’nin Siyer-i Nebî’sinde Bulunan Hicretnâme ve 
Hususiyetleri” başlıklı makale, Türk edebiyatının en uzun manzum siyerinden 
hicretle ilgili kısmı incelemektedir. Zeynep Özel tarafından kaleme alınan, “Pîr 
Cemâl Erdistânî’nin (Ö. 879/1475) Bidâyetü’l-Mahabbe İsimli Eserinde Hicret” 
başlıklı diğer makaleyse, kendi ismiyle anılan Cemâliyye (Sühreverdiyye’nin bir 
şubesidir) adlı müstakil bir tasavvufi yol da tesis etmiş olan bu önemli ismin 
kaleme aldığı bir siyere dairdir.

Makalelerin yanı sıra bu sayımızda Safinaz Pişkin’e ait “Hz. Peygamber’in 
Hayatının Bazı Tasavvufî Kavramlara Kaynaklık Etmesi -Kuşeyrî’nin Er-Risâle 
Adlı Eseri Özelinde-” başlıklı bir değerlendirme de yer almaktadır. Dergimizde 
ayrıca Osman Aydın tarafından kaleme alınmış olan, Yavuz Köktaş’a ait İlk 
Dönem Sûfileri ve Hadis: Hakîm et-Tirmizî Örneği kitabı üzerine; Harun Dikkaya 
tarafından kaleme alınmış olan, Abdullah Muaz Güven’e ait, Sahâbe-i Kirâm’ın 
Peygamber Efendimize Mersiyeleri başlıklı kitabı üzerine, Abdulah Muaz Güven 
tarafından kaleme alınmış olan Murat Ak’a ait Osmanlı’nın Son Döneminde 
Manzum Bir Nasihat-nâme: Maksûd-ı Nasihat başlıklı kitabı üzerine; Erhan 
Turan tarafından kaleme alınmış olan, Özcan Hıdır’a ait Hıristiyan Kültürü ve 
Hadisler (Zühd Hadisleri-Literatürü Özelinde) başlıklı kitabı üzerine yazılmış 
değerlendirmeleri de bulabilirsiniz.

Bu sayının hayat bulmasına sağladıkları katkı ve çalışmanın her aşamasında 
gösterdikleri kolaylık ve anlayış sebebiyle Meridyen Derneği’nin kıymetli 
yöneticilerine, derginin genel yayın yönetmeni Fatma Kızıl’a ve destek veren 
bütün yazarlara teşekkürü bir borç biliyorum. 

Ahmet Murat Özel


