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Özet: Hz. Peygamber’in hayatını konu alan Siyer ve Meġāzī eserlerinin ilk örneklerinde 

(Mesela bkz. el-Vāḳıdī (v.207/823)’nin, el-Meġāzī adlı eseri) çok sayıda kronolojik rivāyetin 

olduğu görülür. Bir olayın meydana geldiği yılı, ayı, günü ve hatta haftanın gününü tam olarak 

bildiren bu rivāyetler ne yazık ki günümüzdeki Hicri Tarihleri Miladi Tarihe Çevirme 

Cetvellerinde tam olarak tutmamaktadırlar. Mesela, Hz. Peygamber’in Mekkeden hicret 

ettikten sonra Medine yakınlarındaki Ḳubā köyüne 12 R.Evvel Pazartesi günü, vardığı birçok 

kaynakta isnadlı rivāyetler olmasına rağmen modern takvim cetvellerinde 12 R.Evvel 

Pazartesi gününe değil, Perşembe gününe denk gelmektedir. Bu uyumsuzluğun sebebi 

rivāyetlerdeki hatalardan ziyade, başta Nesī’ olmak üzere başka sebeplerden 

kaynaklanmaktadır. Nesī’, Cahiliyye döneminde Kinâne kabilesinden bir adamın (el-

Ḳalammas),  Hacc mevsiminde Minā’dan dönerken hacılara ilan ederek, Muharrem ayını bir 

ay sonraya ertelemek şeklinde yapılan bir uygulamanın adıdır. Sümer, Bâbil, Asur ve Yahudi 

medeniyetleri tarafından da daha önce düzenli olarak tatbik edildiği bilinen bu uygulama 

literatürde Intercalation olarak geçer. Hz. Peygamber’in vefatına çok yakın bir zamana kadar 

devam eden bu uygulama hicretin 9. yılından sonra Kur’ān tarafından (9/37) yasaklanmıştır. 

1995 yılında yayınlanmış olan Resūlullāh’ın Günlüğü adlı eserimde bu rivāyetlerin yeni bir 

yaklaşımla değerlendirmeye tabi tutarak farklı bir Medine Dönemi cetveli hazırlamıştım. 

Kısaca, “klasik ilk dönem İslami eserlere temkinli bir güven” olarak formüle edebileceğimiz bu 

yaklaşım, mevcut rivāyetleri, tarihi olguları (Nesī’ gibi) da dikkate alarak, astronomik, coğrafi 

ve diğer verilerle ilişkilendirmek suretiyle daha tutarlı bir kronolojik tablo ortaya koymayı 

amaçlamıştır. Bu çerçevede, halihazırda KURAMER bünyesinde yapmakta olduğum ve 550-



639 Miladi yılları arasını esas alan Nesī’ uygulanmış, daha geniş kapsamlı yeni takvim 

çalışmam hakkında kısa bilgiler verilecektir. 
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Abstract: The early samples of the Seerah and Maghāzī literature (for example al-Wāqidī 

(d.207AH /AD 823)’s al-Maghāzī) contains many narrations stating the exact dates of the 

events in almost a precise chronological order. In spite of the precise year, month, date and 

weekday statements of the events in these narrations, they are controversial to the modern 

calendars. For example, there are many narrations that mention the Prophet has arrived at 

Ḳubā, a village near Medina on 12 Rabi' al-awwal on Monday. But this date is not confirmed 

by the Hijri Calendar. 12 Rabi' al-awwal falls on a Thursday instead of Monday. This is not 

only because of the weakness or mis-transmission of the narrations, but mainly due to the 

Nasī’(intercalation) and some other reasons. The practice of Nasī’ was administered by a 

man called al-Kalammas from the tribe of Kināna in the Jahiliyah Period and continued until 

it was prohibited by the Qur’an (9 /37) in the last two years of the Prophet’s life. al-

Ḳalammas made a speech in which he intercalated the month of Muharram, naming the 

next month as Muharram. This application is called Intercalation, and it is known that it was 

applied by Sumerians, Babylonians, Assyrians and Jews. I have prepared an alternative 

calendar for the Medina Period in 1995 by using a new approach to examine these 

narrations. We can shortly formulate this approach as “a cautious trust in the classical 

Islamic sources” and apply it to prepare a new and more accurate Seerah chronology by 

examining the relations between the narrations, historical facts (such as Nasī’), geographic 

and climactic information, astronomic calculations of the moon’s phases, and the lunar and 

solar eclipses of that period. I will also give a brief explanation about my future work, which 

is a new alternative calendar covering the whole years between 550 AD – 639 AD supported 

by KURAMER. 
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