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TRANSKRIPSIYON ALFABESI

      Arapça Harfler İçin:
ʿ ع ʾ  18 ء 1

	غ B b  19 ب 2 Ġ	ġ

F f ف T t  20 ت 3

	ث 4 Ŝ	ŝ	 	 21	 	ق Ḳ	ḳ

K k ك C c  22 ج 5

	ح 6 Ḥ	ḥ	 	 23	 L l ل

	خ 7 Ḫ	ḫ	 	 24	 M m م

N n ن D d  25 د 8

	ذ 9 Ẑ	ẑ	 	 26	 V v و

H h هـ R r  27 ر 10

Y y ي Z z  28 ز 11

 S s س 12

	ش 13 Ş	ş	 	 Farsça /Osmanlıca Harfler İçin: 

	ص 14 Ṡ	ṡ	 	 29	 P p پ

	ض 15 Ḍ	ḍ	 	 30	 Ç ç چ

	ط 16 Ṭ	ṭ	 	 31	 J j ژ

	ظ 17 Ẓ	ẓ	 	 32	   G g گ 

Uzatmalı Harfler İçin:

	ـَــا Ā	ā	 	ـُـو Ū	ū	 	ِــى Ī		ī	
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ÖZET: 

Siyer kaynaklarında nakledilen olayların daha iyi anlaşılabilmesi ve 
zihinde şekillendirilebilmesi için bölgenin coğrafi şartlarının yanı sıra 
iklim, bitki örtüsü ve yaşayan vahşi ve evcil hayvan türlerinin tanınması 
oldukça önemlidir. Mevcut siyer eserleri ne yazık ki bu konuda iptidai 
denebilecek girişlerin dışında bir malumat vermemektedir. Bu hususta 
bir deneme olarak kabul edilebilecek bu makalenin yaklaşımı daha ileri 
götürülerek tefsir, hadis, fıkıh ve siyer kaynaklarındaki bu tür bilgilerin 
titiz çalışmalarla derlenerek güncel bilimsel verilerin ışığında değerlen-
dirilmesi ve ilişkilendirmesi yapılmalıdır. Böylece, görsel ve işitsel mal-
zemeden yoksun olan siyer eserlerinin, tamamen okurun kişisel bilgi ve 
tecrübelerine dayalı bir tahayyül ile oluşan ve çoğu zaman eksik ve yanlış 
bir Asr-ı Saadet tasavvuru yerine daha gerçeğine uygun bir tasavvura dö-
nüşmesi temin edilmelidir. Asırlar geçtikçe gerek doğal nedenlerle gerek-
se çarpık şehirleşme nedeniyle siyer coğrafyasının tahrip olan yapısı, bit-
ki ve hayvan türlerinin soyunun tükenmesinin boyutları bu makaledeki 
örnekler muvacehesinde bile fark edilebilmektedir. 

ANAHTAR KELIMELER: 

Siyer, Siyer Coğrafyası, Hicaz, Mekke, Medine, Hicret, Sevr Mağa-
rası, Hava Durumu, Yağış, Hurma, Erāk Ağacı, Izhır, Deve Kuşu, Suriye 
Yaban Eşeği, Keler, Örümcek, Deve, At.
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Hz. Peygamber(sav)’in siretinin anlaşılması açısından yaşadığı 
coğrafyanın ikliminin, bitki örtüsünün ve bu coğrafyada o dö-

nemde var olan gerek vahşi gerekse evcil hayvanlar hakkında malumat 
sahibi olmak çok büyük önem arz etmektedir. Ne var ki, klasik Siyer ve 
Meğāzī kaynaklarında dönemin bilgi ve kültür düzeyini bağlı olarak bir 
takım bilgiler bulunmasına rağmen çağdaş dönemlerde yazılan eserlerde 
yüzeysel özetlerden ibaret giriş bilgileri dışında bu hususlarda yeterince 
bilgi bulmak zordur. 

Hâlbuki bu bilgiler siret okuyucusunun o dönemdeki olayları okur-
ken zihninde canlandırması açısından oldukça büyük bir öneme sahiptir. 
Mesela, hicret sırasında Hz. Peygamber(sav)’in Ŝevr mağarasında gizlen-
mesine vesile olan örümceğin nasıl bir örümcek olduğu, meselenin algı-
lanması açısından oldukça önemlidir. Bugün o bölgedeki örümceklerin 
ve ördükleri ağların fotoğraflarını çekip, bu türün özelliklerini zikrede-
rek, rivayetlerin verdiği bilgilerle karşılaştıran bir tek çalışmaya bile rast-
lamamış olmamız manidardır. 

Yine Hz. Peygamber(sav) dönemindeki olayların, meydana geldikle-
ri ay veya aylardaki hava durumları ve o dönemdeki bitki örtüsünden ve 
hurmaların gelişim durumlarından yararlanarak değerlendirilmesine de, 
birkaç Batılı müellifin dışında, rastlamamaktayız.

Giriş



272. DERS  Siyer Coğrafyası’nın Iklimi, Bitki Örtüsü ve Hayvanları

Bu makaleyi bu düşüncelerle ile kaleme aldık. Elbette bu hususun bir 
makale konusunu aşan ve bölgeye gidilip yerinde araştırmaların da yapıl-
ması gereken geniş bir konu olduğunun farkındayız. Konunun uzman-
larının da katkılarıyla yapılabilecek ciddi ve kapsayıcı çalışmalarla siret 
konusunda oldukça önemli bir boşluğu dolduracağını düşündüğümüz 
bu alana bir katkı sunabilirse, bu makale amacına ulaşmış sayılır.

I. SIYER COĞRAFYASININ IKLIMI

Arabistan’ın geneli açısından bakıldığında çöl ikliminin hâkim oldu-
ğu görülürse de ilgi alanımız olan Hicaz bölgesi başta olmak üzere Yemen 
bölgesinin yüksek yerleri, Yemen Tihāmesi olarak bilinen güney kısımları 
ve Mekke’nin güneyindeki yüksek bölgelerde daha mutedil bir hava hü-
küm sürmektedir. Nadir olmakla birlikte Medine ve Taif’in de aralarında 
bulunduğu bu bölgelerde kışın kar yağdığı da olur. Genel olarak 160 ile 
180 mm olan yıllık yağış ortalaması nedeniyle genellikle geçici ve kısmi 
yeşillikler dışında sıcak ve kuru bir görünüm hâkimdir. Tihāme bölgesi 
ve Dehna çölünde ise çok daha şiddetli sıcaklıklar ve kuraklıklar görülür. 
Asir bölgesi ise tam tersine Hint Okyanusunun da etkisiyle Ekim ve Mart 
ayları arasında muson iklimi görülür ve bu dönemde ortalama 300 mm 
civarında bir yağış alır ki bu yıllık yağış ortalamasının % 60 kadarına denk 
gelir. 

Genel olarak yaz aylarında ortalama sıcaklıklar 45 °C olsa da kimi 
zaman 54 °C’ye çıktığı olur. Kış aylarında ise 0 °C’nin altına nadiren iner. 
Bahar ve sonbahar aylarında ise ortalama 29 °C civarında seyreder. 

Siyer açısından önemli olan bazı şehirler ve bu şehirlerdeki yıllık or-
talamaları biraz daha ayrıntılı olarak ele alalım;

MEKKE

Mekke, Suudi Arabistan’ın diğer şehirlerinin aksine kış aylarında da 
hava sıcaklığının düşmediği bir şehirdir. Bu dönemde geceleri 18 °C, öğ-
leden sonraları ise 30 °C civarında seyreden sıcaklıklar yaz aylarında aşırı 
derecede artar ve öğleden sonraları 40 °C’nin üzerine çıkar.
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Yaz aylarında nadiren yağış görülen şehrin Kasım ile Ocak aylarında 
düşük miktarlarda bir yağış aldığı görülür. 

Mekke’de zaman zaman sel baskınları meydana gelir ve Kâbe’nin et-
rafının sel sularıyla dolduğu olur. Hz. Peygamber (sav)’in çocukluğunda 
Kureyş’in Kâbe’yi tamir etmesinin sebeplerinden biri de bu su baskınla-
rıdır. Bu durum yakın zamana kadar da devam etmiştir. Kâbe’nin etrafın-
dan yüzerek tavaf yapan hacıların siyah beyaz fotoğrafları bulunmaktadır. 

MEDINE

Mekke’ye göre daha kuzeyde olan Medine’nin iklimi de sıcak çöl ilki-
mi (Hot Desert Climate) kategorisine girmektedir[1]. Yaz aylarında gün-
düzleri ortalama 40 °C ve geceleri ortalama 28 °C olmak üzere aşırı dere-
cede sıcaktır. Haziran ve Eylül arasında 45 °C’nin üzerindeki sıcaklıklara 
sık olmasa da rastlanır. Kış aylarında ise ortalama geceleri 12 °C ve gün-
düzleri 24 °C civarında nispeten daha serin bir iklim görülür. Genellikle 
Kasım ve Mayıs ayları arasında olmak üzere az miktarda yağış görülür. 

[1]  Köppen iklim sınıflandırmasına göre.
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Siyer kaynaklarında da anlatıldığı üzere Medine’de zaman zaman 
dondurucu soğuklar ve şiddetli rüzgârlar olabilmektedir. Hendek gazvesi 
sırasında yaşanan soğuk ve rüzgâr ile ilgili birçok hatıra nakledilmiştir. 

TAʾIF

Taʾif, yazları sıcak ve kışları ılıman olmak üzere ılıman çöl iklimine 
(Mild Desert Climate) sahiptir[2]. Sıcaklıklar diğer Arabistan bölgelerinde 
olduğu kadar aşırı yüksek değildir. Bahar ve son baharda daha fazla ol-
mak üzere hemen hemen bütün aylarda bir miktar yağış alır.

[2]  Köppen iklim sınıflandırmasına göre.
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Yaz aylarında Mekke’ye göre daha serin bir havasının olması ne-
deniyle Cahiliye döneminde ve sonrasında Mekke eşrafı için bir yayla[3] 
vazifesi gören Taʾif, günümüzde de aynı fonksiyonu icra etmeye devam 
etmektedir.

II. SIYER COĞRAFYASININ BITKI ÖRTÜSÜ

Arabistan yarımadasının doğal bitki örtüsü yaz aylarının yağışlı geç-
tiği güney kesiminde diğer bölgelere göre oldukça farklı bir durum arz 
eder. Yeşil bir görünüme sahip olan bu dağlık alanlarda birçok farklı bitki 
türüne şahit olmak mümkündür. Alçak gövdeli ağaçlar ve çalılardan olu-
şan bu bitkiler kurak iklimlere uyum sağlayacak şekilde uzun ömürlüdür. 

Diğer bölgelerde ise daha çok çöl ortamlarına uyum sağlayabilen, 
seyrek bitkilerden oluşan bir görünüm hâkimdir. Kısa süreli yağmurlar-
dan faydalanarak hayatlarını kısa zamanda tamamlayan bu bitkilerin ya-
nında çalı ve bodur çalılardan oluşan ve kuraklığa daha uzun süre dayana-
bilen bitkiler de mevcuttur. 

Nispeten kurak olan bölgelerde hurma ağaçları susuzluğa da alışkın 
olduklarından dolayı belirgindir. Hurma özellikle Medine başta olmak 
üzere Hicaz bölgesinde gerek Hz. Peygamber (sav) döneminde gerekse 
günümüzde halkın en önemli besin kaynaklarından birisidir. Bunun ya-
nında sınırlı olsa da arpa, buğday, darı, soğan, baklagiller, badem, incir ve 
üzüm yetişir. Taʾif şehri Hz. Peygamber döneminde de günümüzde de 
üzümüyle şöhret bulmuştur. 

Siret açısından önemli olan birkaç bitki ve ağaç üzerinde durmak ge-
rekir; 

HURMA

Milattan önce 4000 yıllarından[4] beri dikimi yapılan hurma ağacı 
özellikle Medine ve Hayber başta olmak üzere Arabistan yarımadasının 

[3] Muḳātil b. Suleymān, et-Tefsīr, IV, 494; İbn Ḥabīb, el-Munemmaḳ, I, 94; el-Belāẑurī, 
Futūḥu’l-Buldān, I, 352; İbnu’l-Eŝīr, ʾUsdu’l-Ġābe, III, 728

[4]  “http://en.wikipedia.org/wiki/Date_palm”
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hemen her yerinde bulunmaktadır. Filistin bölgesinde yakın zamanda 
bulunan 2000 yıllık hurma ağacı çekirdekleri başarıyla yeniden dikilmiş 
ve bitki vermiştir[5]. Eğer bu ağaçlar büyür ve meyve verirse 2000 yıl önce 
bu bölgedeki bir hurma türünün özelliklerini müşahede imkânı verebile-
cektir.

   

   

Resimler: Üst Sol: R1-Methuselah adı verilen 2000 yıllık tohumdan ye-
şeren hurma ağacı; Üst Sağ: R2-ʿAcve Hurması;Alt Sol ve Alt Sağ:R3, R4- 
Olgunlaşmak üzere olan hurmalar.

Birçok türü olan hurmanın bazı türlerinin siyer ve hadis eserlerinde 
de adı geçmektedir. Hz. Peygamber (sav)’in bizzat eliyle diktiği nakledi-
len ʿAcve hurması ile bereketlendirmesi için dua ettiği Umm Curẓān bu 
türlere örnek verilebilir. 

[5]  “http://en.wikipedia.org/wiki/Judean_date_palm”
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Arap dili açısından oldukça zengin bir literatüre sahip olan hurma 
ile ilgili isim ve terimleri açıklamak üzere ikinci hicri yüzyıl sonlarından 
itibaren Kitabu’n-Naḫle adı verilen eserler kaleme alınmıştır[6]. 

ÜZÜM

Taʾif başta olmak üzere Hicaz bölgesinde üzüm de yetiştirilmektedir. 
Mekkeli zenginlerin günümüzde olduğu gibi Hz. Peygamber döneminde 
de Taʾif de bağları olduğu ve buralara zaman zaman gittikleri nakledil-
mektedir[7]. Yine Hz. Peygamber (sav)’in Taʾif’e davet maksadıyla gitti-
ğinde kendisine ʿUtbe ve Şeybe’nın kölesi ʿAddās tarafından üzüm su-
nulduğu da bilinmektedir[8]. Cahiliye döneminde de kuru üzüm ticareti 
Mekke’nin oldukça önemli bir ticari metaı olduğu da kaynaklarımızda sık 
sık zikredilmektedir.  

Resim: R5, R6-Lezzeti ile meşhur olan Taʾif üzümleri. 

[6] Mesela bkz. Ebū Ḫātim es-Sicistāni (ö.255/869), Kitabu’n-Naḫle, thk. Ḥātim Ṡāliḥ Ḍāmin, 
Beyrut 2002;

[7] Muḳātil b. Suleymān, et-Tefsīr, IV, 494; İbn Ḥabīb, el-Munemmaḳ, I, 94; el-Belāẑurī, 
Futūḥu’l-Buldān, I, 352; İbnu’l-Eŝīr, ʾUsdu’l-Ġābe, III, 728.

[8] İbn Hişām, es-Sīretu’n-Nebevīyye, I, 421.
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ERĀK AĞACI

Misvak ağacı da denilen bu ağacın bilimsel adı Salvadora persica’dır[9]. 
Misvak yapımından kullanılan bu ağaç Hicaz bölgesinde yetişmektedir. 
Kesin olmasa da hadislerde ve siyerde Hz. Peygamber (sav) in gençliğin-
de çobanlık yaparken yediği ve siyah olanlarını tercih edilmesini asha-
bına önerdiği nakledilen Kübāŝ meyvesinin bu ağacın meyvesi olduğu 
söylenmektedir.[10]

  

Resim: Sol: R7- Erāk ağacının meyvesi; Sağ:R8- Erāk ağacı

IZHIR

Siyer kaynaklarında sık sık geçen bu ot hayvanlar açısından da ol-
dukça önemli bir besin kaynağıdır. Hz. Peygamber (sav)’in ölüm döşeği-
ni[11] oluşturan bu ot, Uhud gazvesinde şehadet şerbetini içen Muṡʿab b. 
ʿUmeyr (r.a)’in ayaklarını örtecek bir şey bulunamayınca da kefen yerine 
kullanılmıştır[12].

 

[9]  Ḳaşāş Aḥmed Saʿīd, en-Nebāt fī Cibāli Surāt ve’l-Ḥicāz, I,66.
[10]  el-Buḫārī, es-Ṡaḥīḥ, IV, 157; Ebū ʿAvāne, el-Musteḫrac, V, 201;
[11]  Ebū Ḥanīfe, el-Musned, No:10.
[12]  el-Buḫārī, es-Ṡaḥīḥ, II, 77, No:1276.
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Resim: Sol ve Sağ: R9, R10- Izhır otu.

RĀH(T):[13]

Fākihī (ö.272/886), Hz. Peygamber (sav) Sevr mağarasına sığındığı 
zaman onu gizleyen ağacın isminin Rāh(t) (َراُة) olduğunu zikretmekte-
dir.

Bütün incelemelerimize rağmen bu ağacın nasıl bir ağaç olduğunu 
şimdilik tespit edemedik. Fakat şuan için bu dağ üzerinde yetişmekte 
olan ve aşağıda resimleri görülen ağaçlar olabilir. 

 

Resim: Sol ve Sağ: R11, R12- Ŝevr dağındaki bodur ağaçlar.

[13]  el-Fākihī, Aḫbāru Mekke, IV, 53.
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III. SIYER COĞRAFYASI HAYVANLARI

Arabistan yarımadası vahşi hayvanlar açısından, sanılanın aksine, 

zengin sayılabilir. Bu hayvanlardan çöl iklimine uyum sağlamış oldukla-

rından aşırı sıcaklara ve susuzluğa dayanabilecek kabiliyettedirler. Başta 

deve olmak üzere Babun, Kurt, Tilki, Arap Leoparı, Gazel, Tavşan, Yaban 

Keçisi, Yaban Köpeği ve Kum Kedisi memeli hayvanlara örnek olarak ve-

rilebilir.

Bazı kuş türlerine de rastlanan yarımadada Hz. Peygamber (sav) dö-
neminde güvercin, serçe, Arabistan deve kuşu, kargadan bahsedilmekte-
dir. Ne yazık ki deve kuşunun soyu 20. Yüzyılın başlarında aşırı avlanma 
nedeniyle tükenmiştir. 

Sürüngenler açısından da oldukça ilginç türlerin bulunduğu yarıma-
dada çeşitli yılan ve kertenkele türlerinin yanı sıra siret ve hadis eserlerin-
de de adı geçen keler (الضب) adı verilen oldukça iri bir türe rastlanır.

Arabistan yarımadası örümcek ve akrepler ile karınca türleri açısın-
dan da birçok türe ev sahipliği yapmaktadır. Nispeten dağlık bölgelerde 
yaşayan birkaç örümcek türü ağ örerek avlanmayı tercih ederken, çölde 
yaşayan türleri daha çok aktif olarak avlanırlar. Zehirli akrep türlerinin de 
bulunduğu yarımadanın diğer böcek ve sinek türleri açısından da bölge-
lere göre değişmekle beraber oldukça zengin olduğunu belirtmekte fayda 
var.

Evcil hayvanlara gelince deve, koyun, keçi, sığır at ve eşek türleri ile 
katırlar Hz. Peygamber(sav) döneminde olduğu gibi günümüzde de böl-
gelerin coğrafi şartlarına göre değişiklik göstermek üzere istifade başlıca 
türler olarak sayılabilir. Kanatlı hayvanlarla ilgili olarak siyer kaynakla-
rında geçen bir takım ifadeler de anlaşılacağı üzere[14] tavuktan istifade 
edildiği anlaşılmaktadır. 

[14]  el-Ḫarkūşī, Şerefu’l-Muṡṭafā, II, 53.
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Bu hayvanların bazılarını siyer ve hadis kaynaklarındaki bilgileri de 
dikkate almak şartıyla ele almakta fayda görüyoruz; 

DEVEKUŞU

Afrika, Amerika ve Avusturalya olmak üzere birkaç türü olan deveku-
şunun 20. Yüzyılın başlarında nesli tükenmiş olan bir de Arabistan deve-
kuşu türü vardır. Bu türün yarımadada Hz. Peygamber (sav) döneminde 
yaygın olduğu o döneme ait Asur, Bizans eserleri[15], Cahiliye şiiri, hadis 
ve siyer kaynaklarındaki rivayetten anlaşılmaktadır. 

              

Resimler:  Sol: R13- Suriye devekuşu ve leopar.  Sağ: R14- el-Cāḥiz’in ese-
rinde Arabistan devekuşu ve yumurtaları.

Ilk çağlarda bu türün iki ayır alt türünün olduğu ve bunlardan nispe-
ten daha küçük olanının yarımadanın güneydoğusunda, büyük olanın ise 
Ürdün, Irak ve Suriye’yi de içine alan bölgelerde yaşadığı tahmin edilmek-
tedir. Afrika devekuşu ile çok yakın benzerlik gösterdiği tahmin edilen 
bu türlerin dişilerinin biraz daha açık renkli olduğu tahmin edilmektedir. 

Siyer kaynaklarında Hz. Peygamber (sav)’in Ẓātu’r-Riḳāʿ gazve-
si sırasında sahabeden ʿUlbe b. Zeyd el-Ḥāriŝī tarafından üç devekuşu 
yumurtası bulunduğu ve bunların pişirilerek ordu tarafından yenildiği 
nakledilir.[16]

[15]  “http://en.wikipedia.org/wiki/Arabian_ostrich”
[16]  el-Vāḳıdī, el-Meġāzī, I, 399. 
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Yine ashaptan Ebū Ḳatāde’nin de atı ile bir devekuşunun peşinden 

koşarak onu avladığı hadis kaynaklarında zikredilmektedir. [17]

 GAZEL

Bir zamanlar Arabistan yarımadasında bulunan Suudi gazeli (Gazella 

saudia) günümüzdeki aşırı avlanma nedeniyle soyu tükenmiş türlerden 

biridir. 2008 yılı itibariyle soyunun tükendiği rapor edilmiştir. Fakat çok 

daha önceleri tükendiği düşünülmektedir.

Ceylan veya gazel olarak rivayetlerde sık sık zikredilen bu hayvanlar 

özellikle yarımadanın kuzey ve batı kesimlerinde 20’yi bulan gruplar ha-

linde yaşamaktaydı.  

Siyer kaynaklarında Hz. Peygamber (sav) Bedir gazvesine giderken 

Turbān denilen yere geldiklerinde bir gazel gördüklerini ve Saʿd b. Ebī 

Vaḳḳāṡ (r.a)’in onu avladığı nakledilmektedir. [18]

 YABANI EŞEK

Gerek hadis ve fıkıh metinleri, gerekse siyer kaynaklarında yaba-

ni eşeklerden ve bunların etlerinin yenmesinden de bahsedilmektedir.[19] 

Suriye yaban eşeği (Equus hemionus hemippus) olduğunu tahmin ettiği-

miz bu eşeklerin soyu günümüzde maalesef tükenmiştir. Bir metre omuz 

yüksekliği olan bu eşekler evcilleştirilememiştir. 15. Ve 16. Yüzyıllarda 

Orta Doğuya seyahat eden Avrupalılar bunları büyük sürüler halinde 

gördüklerini bildirmişlerdir.[20]

[17]  Ebū Ḥanīfe, Musnedu Ebī Ḥanīfe
[18]  el-Vāḳıdī, el-Meġāzī, I, 27; el-Maḳrīzī, İmtāʿu’l-ʾEsmāʿ, I, 84.  
[19]  el-Vāḳıdī, el-Meġāzī, II, 576; eş-Şāfiʿī, el-Musned, II, 233; İbn Ebī Şeybe, el-Muṡannef, III, 

306; el-Buḫārī, es-Ṡaḥīḥ, IV, 40.
[20] “http://en.wikipedia.org/wiki/Syrian_wild_ass”.
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ÖRÜMCEK VE AKREP

Hz. Peygamber (sav)’in Medine’ye hicreti sırasında sığındığı Ŝevr ma-
ğarasının önüne ağ örerek kapattığı[21] ve böylece onu ve yol arkadaşı Hz. 
Ebū Bekir’i koruduğu rivayet edilen örümceğin birkaç türü bu bölgede 
yaşamaktadır. Tam olarak hangi türünün bu Ŝevr bölgesinde bulunduğu-
nu tespit etme imkânımız şimdilik maalesef yoktur. 

Aşağıda bu örümcek türlerinden bir kaçı görülmektedir:

      

Resimler: Sol: R17- Arabistan’da bir ağ ören örümcek; Orta ve Sağ: R18, 
R19- Arabistan’da akrepler.

GÜVERCIN

Yine Medine’ye hicret sırasında Ŝevr mağarasının önünde yuva yap-
tıkları siyer ve hadis kaynaklarında zikredilen güvercin[22] de bölgede çok 

[21] İbnu’l-Kelbī, Nesebu Meʿad, II, 444; ʿAbdurrezzāḳ, el-Muṡannef, V, 384; İbn Saʿd, et-Ṭa-
baḳāt, I, 195; 

[22]  Ḫeyŝeme b. Suleymān et-Ṭarāblusī, el-Ḥadīŝ ; el-Bezzār, el-Baḥru’z-Zeḫḫār, X, 245; Baḥ-
şel, Tārīḫu Vāsıṭ, s.257.

Resim: Sol: R15- Londra’da Suriye yaban eşeği 1872; Sağ: R16- Renklendirilmiş Suriye yaban eşeği.
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miktarda bulunmaktadır. Fakat bu güvercinlerin hicret sırasındaki güver-
cinlerle aynı soydan gelip gelmediğini tesbit etmek zordur. 

  

Resimler: Sol ve Sağ: R20, R21- Ŝevr dağında güvercinler.

KELER

Arapça adı ed-Ḍabb (الضب) olan Keler (Uromastyx aegyptius), Ara-
bistan yarımadasında en meşhur olan kertenkele türlerinden birisidir. 
Gerek Hz. Peygamber (sav) gerekse günümüzde bu hayvanlar avlanarak 
etleri yenilmektedir. Hz. Peygamber (sav)’in “Haram değildir fakat ben 
yemem”[23] dediği bu hayvan içlerinde Halid b. Velid’in de olduğu ashabın 
bir kısmı tarafından yenilmekteydi[24].

    

Resimler: Sol, Orta ve Sağ: R22, R23, R24- Hadis ve Siyer kaynaklarında 
ed-Ḍabb (الضب) olarak geçen Keler.[25] 

[23]  Mālik b. Enes, el-Muvaṭṭaʾ, s.220; et-Ṭayālisī, el-Musned, III, 400.
[24]  ʿAbdurrezzāḳ, el-Muṡannef, IV, 510; İbn Ḥibbān, es-Ṡaḥīḥ, XII, 69.
[25]  ”http://www.northwestwildlifeonline.com/Saudi%20Arabian%20Reptiles.htm”. 
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DEVE

Arabistan yarımadasındaki çöl ortamına en iyi uyum sağlayan hay-
vanlardan birisi hiç şüphesiz devedir. Deve vahşi olarak doğada yaşaya-
bildiği gibi evcilleştirilerek de bu bölgelerde yaşayan insanlar için çöl ya-
şamının ve şehirlerdeki ticari hayatın en önemli parçası olmuştur. 

Özellikle bölgedeki göçebe toplumların vazgeçilmezi olan devenin 
sadece taşıma ihtiyacını karşılamak için değil, aynı zamanda beslenme 
ihtiyacı için de temel bir unsur olduğu açıktır. Eski Türk ve diğer göçebe 
toplumlarındaki koyun ve at veya eşek ve hatta sığır gibi birçok farklı ev-
cil hayvanın yerini tek başına doldurması nedeniyle bedevilerin ağır çöl 
şartlarında çok daha verimli bir yaşam ortamı kurmaları açısından işlerini 
kolaylaştırmıştır. Eti, sütü, yünü ve taşıma kapasitesiyle sağladığı faydalar 
onu Hz. Peygamber (sav) döneminde olduğu gibi günümüzde bile hala 
gözde bir evcil hayvan olmasına imkân vermiştir. 

Çok önceleri devenin çok daha iri olan bir türünün olduğu son za-
manlarda keşfedilen ve Suriye Devesi (Syrian camel) adı verilen fosil ke-
miklerden anlaşılmıştır. Eski kaynaklarda Hz. Salih (a.s)’ın devesinin 
mevcut develerden daha iri olduğu zikredilmektedir. Kesin olarak bilmek 
mümkün olmasa da bu devenin bu şekilde mevcut deve türünün yaşayan 
son üyelerinden birisin olduğunu da düşünmek mümkündür. 

               

              

Resimler: Üst Sol: R25- Mısır’da 1880 yıllarında su taşıyıcılar; Üst Sağ: 
R26- Deve ve yavrusu; 
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Alt Sol: R27- Suriye devesi ve normal devenin ayak kemiği; Alt Sağ: R28- 
Suriye devesi ile normal deve.

Burada devenin üstün biyolojik özelliklerini anlatmaya gerek duy-
muyoruz. Fakat Kur’ān-ı Kerīm’de de ifade buyurulduğu gibi[26], dünya 
üzerinde yaşayan oldukça dikkat çekici bir hayvan olduğunu ve sırf bu 
nedenle bile incelemeyi hak ettiğini belirtmekle yetineceğiz. 

Deve Hz. Peygamber (sav)’in siretinde de sık sık zikri geçen önemli 
bir hayvandır. Çocukluğunu geçirdiği Benī Saʿd yurduna giderken sü-
tannesinin sahip olduğu deve[27] ile başlayan bu irtibat, 6 yaşlarında an-
nesi ile Medine’ye yaptıkları yolculukta devam etmiş, amcasıyla yaptığı 
ticari kervan yolculuğunda ve gençliği ve evliliği boyunca da sürmüştür. 
Medine’ye hicret vakti geldiğinde Hz. Ebū Bekir’den satın alarak sahibi 
olduğunu bildiğimiz ilk devesi olan el-Ḳaṡvā[28] ile bu kutlu yolculuğunu 
tamamlamıştır.  

Sahabenin de gerek taşıma amacıyla gerekse etinden, sütünden ve 
Medine’deki hurma bahçelerinde sulama yapmak[29] için gücünden fay-
dalandıklarını bildiğimiz bu hayvanlarla ilgili olarak Arap dilinde o kadar 
geniş bir kelime ve edebiyat bilgisi vardır ki sadece bunun için kaleme 
alınmış olan eserler vardır.[30]

[26] Kurʾān-ı Kerīm,  88/17.
[27] İbn Hişām, es-Sīretu’n-Nebevīyye, I, 163; İbn Saʿd, et-Ṭabaḳāt, I, 125
[28] İbn Saʿd, et-Ṭabaḳāt, I, 203.
[29] Bu develere en-Nāḍıḥ (الناضح) adı veriliyordu ve Bedir ve Uhud gazveleri sırasında bu de-

velerden istifade edilmiştir (bkz. el-Vāḳıdī, el-Meġāzī, I, 23).
[30] Kitābu’l-İbil adı verilen bu tür eserlerde günümüze ulaşan ʿ Abdulmelik b. Ḳarīb ʿ  el-Aṡmaʿī 

(ö.216/831)’nin Kitābu’l-İbil aldı eseri güzel bir örnektir.
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Bedir Gazvesi sırasında sahabenin ikişer üçer bindikleri develeri ve 
bazılarının isimlerini el-Meğāzī adlı eserinde sayan Muhammed b. Ömer 
el-Vākıdī (ö.207/) belki bilerek belki de bilmeden bu arkadaşlıkları ve 
paylaşımları on dört asır sonrasına aktarmıştır[31]. 

AT

Arabistan yarımadasında ilk çağlardan beri var olan atın doğa şartla-
rının da etkisiyle bölgeye uyum sağlamış ve dayanıklı bir türe dönüştüğü-
nü görüyoruz. Araplar için deve tevazu halindeki yaşamı simgeler. At ise 
gücü, savaşı ve hükümranlığı ifade eder.   

Her ne kadar Hz. Peygamber (sav) döneminde herkesin sahip olama-
yacağı kadar pahalı ve masraflı bir hayvan olsa da sonraları gelişen Islam 
toplumlarının temel savaş ögelerinden birisi olan Arap atı, günümüzde 
de yarışlar açısından vazgeçilmez olmaya devam etmektedir.

Hz. Peygamber (sav)’in teşvikiyle atlara verilen önem artmış ve sa-
habenin sahip olduğu at sayısı Bedir gazvesinde sadece iki adet[32] iken 
zamanla çoğalmıştır.

[31]  el-Vāḳıdī, el-Meġāzī, I, 23. 
[32]  Muḳātil b. Suleymān, et-Tefsīr, I, 266; el-Vāḳıdī, el-Meġāzī, I, 27.
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Başta Tefsir, hadis, fıkıh ve siyer olmak üzere, Islami ilimlerin anlaşıl-
masında Siyer coğrafyasının, iklim, bitki örtüsü ve hayvanlar açısın-

dan incelenmesi oldukça mühimdir. Bu inceleme bir makale konusu ola-
mayacak kadar yoğun bir çaba, saha çalışmasıyla konunun uzmanlarının 
katkılarından istifade edilmesi ve tefsir, hadis, fıkıh ve siyer malzemesinin 
bu gözle taranarak derlenmesini gerektirdiğinden dolayı daha geniş kap-
samlı yüksek lisans, doktora ve araştırma projelerinin yapılmasına ihtiyaç 
duymaktadır.

 Gerekli çalışmalar yapıldığında ve istifadeye sunulduğunda hala 
hayvanlarla ilgili bilgiler için el-Cāḥıẓ’ın (ö.255/869) eserinden daha 
ileri düzeyde kaynak bulamayan çağdaş müelliflerimiz, bu yeni çalışma-
ları kaynak göstererek eserlerini kaleme alabilecektir. Coğrafya alanında 
uydu teknolojilerinin sıradan kullanıma dâhil olduğu çağımızda ne yazık 
ki hâlâ Medine ile Ebvā veya Bedir arası mesafeyi göstermek için Yāḳūt 
el-Ḥamevī (ö.626/1229)’nin Mucemu’l-Buldan adlı eserindeki mesafe öl-
çülerini ve yer bilgilerini kullanmaktayız. 

 Özellikle coğrafi bilgilere ek olarak iklim, bitki örtüsü, hayvan-
larla ilgili Hz. Peygamber(sav) dönemine yapılan atıflara temel teşkil 
edecek bu tür çalışmaların artması için gerekli adımların süratle atılması 
gerekir.

Sonuç
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