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Dr. Ali YILMAZ

1965 yılında, Giresun’un Tirebolu ilçesinde doğdu. 1983 yılın-
da Giresun İmam Hatip Lisesinden, 1988 yılında Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Aynı Üniversitenin 
Sosyal Bilimler Enstitüsünde 1997 yılında “1411 No’lu Şeriyye Sicil 
Deferlerinin Değerlendirmesi” adlı teziyle Yüksek Lisans, 2013 yı-
lında yine aynı enstitüde “XIX. Yüzyıldan Cumhuriyete Giresun’da 
Eğitim Öğretim” adlı teziyle Doktora eğitimini tamamladı. 2002 
yılına kadar İstanbul ve Giresun’da öğretmenlik yaptı. 2002-2010 
yılları arasında Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğünde müdür yar-
dımcılığı görevinde bulundu. 2010-2013 tarihleri arasında Giresun 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde fakülte sekreteri olarak ça-
lıştı. 2013 yılında Giresun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslam 
Tarihi Bölümü’ne öğretim üyesi olarak atandı. 2015 yılında beş aylık 
süreçte Ürdün’de alanıyla ilgili çalışmalar yaptı. Halen, Giresun Üni-
versitesi İslami İlimler Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü 
bölüm başkanı ve dekan yardımcılığı görevini yürütmektedir. Evli 
ve üç çocuk babasıdır.





ÖN SÖZ

Allah (c.c) kâinatı yarattıktan sonra sağladığı eşsiz düzenin de-
vam etmesi, emir ve yasaklarının kullarına izah edilmesi hasebiyle 
kullarının içinden Hz. Âdem’den başlayarak elçiler görevlendirmiş-
tir. Hz. Âdem ile başlayıp Hz. Muhammed (sas) ile son bulan elçile-
rin sayıları hakkında fazla detaya girmeden ihtiyaç olduğu hallerde 
insanların içinden Allah tarafından görevlendirildiğini söylemekle 
iktifa ediyoruz. Kur’an-ı Kerîm’de bu elçilerin hayat hikâyelerinden 
örnekler verilerek açıklanırken bazıları hakkında herhangi bir bil-
gi sunulmamıştır. Yeryüzünde Allah’a kulluk etmeleri için yaratılan 
insan nesli bazen sorumluluklarını unutarak veya davranışlarında 
hassasiyet göstermeyerek kâinatın düzenini bozmaya yeltenmiş an-
cak bu duruma Allah müdahale ederek değiştirilmesine müsaade et-
memiştir. Allah’ın (cc) yarattığı kullarına rahmetinden olacak ki O, 
insan neslinin yaptığı bu aymazlığın önüne geçmek için “Biz bilmi-
yorduk, haberimiz yoktu.” gibi mazaretlerin de geçerliliğini ortadan 
kaldırmak maksadıyla uyarıcılar/peygamberler göndererek insanla-
rın muhtemel üretebilecekleri mazeretlere açık kapı bırakmamıştır. 
Bu elçilerden sonuncusu, kendisinden sonra herhangi bir görev-
lendirme yapılmayacağı Allah tarafından bildirilmiş olan Hz. Mu-
hammed (sas)’dir. 571 yılında doğup 10/632 yılında vefat eden Hz. 
Muhammed’in yirmi üç yıllık hayatı Peygamberlik görevi ile geçmiş-
tir. 10/632 yılından kıyamete kadar bir daha peygamber görevlendi-
rilmesi  yapılamayacağına göre biz Müslümanlar için onun hayatını 
öğrenmek önem arz etmektedir. Müslüman bireyler olarak diğer 
ümmetlerden şanslı olduğumuz taraf 1.440 sene önce yaşamış ve ya-
şayışıyla da ümmetine örnek teşkil etmiş olan Hz. Muhammed’in 
(sas) söylemleri, yaşayış tarzı İslami hükümlerin ve değerlerin ya-
şantı haline dönüşmüş şeklinin yazılı olarak günümüze kadar gelmiş 
olmasıdır. Kur’anî ifadeyle “üsve-i hasene” örnek yaşayış abidesi olan 
Hz. Muhammed’in hayatının tümü ümmeti için rol-model olması 
gereken bir yaşamdır.
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Peygambere itaat edip onun yolunu izlemenin bağlayıcı bir 
norm olduğu gerçeğini aklımızdan çıkarmadan, onun ümmeti ola-
rak yaşayışımıza çeki düzen vermek zorunda olduğumuzun farkında 
olmalıyız. Yirmi üç yıllık peygamberlik hayatı ile ilgili bilgileri güve-
nilir kaynaklardan edinerek tıpkı onun hayatına uyguladığı gibi bir 
insan olması nedeniyle aynısını -aynısına yakınını- bizim de yapma-
mız mümkündür. Onun hayatının iyi öğrenilmesi, doğru dinin anla-
şılması ve yaşanmasına vesile olacağı gibi yanlış anlaşılması da dinin 
tahrifine dolayısıyla sapkın din anlayışlarına sebep olabileceği ger-
çeğini aklımızdan çıkarmamamız gerekmektedir. Hz. Peygamber’in 
hayatını okurken aklımızdan çıkarmamamız gereken bir gerçek de 
Müslümanlar arasında yerleşmiş olan peygamber algılarını iyi tah-
kik etme zorunluluğumuzdur. Zira sadece postacılık görevini ifa 
eden ve davranışlarının hiçbir şekilde bağlayıcılığı olmadığı bir Pey-
gamber tasavvuru insanları doğru bir yola çıkarmaz. Aynı şekilde 
peygamberin insan/beşer olduğu gerçeğini gözden kaçırarak âdeta 
bir melek formatında yaptığı şeylerin insanüstü davranışlar olduğu, 
dolayısıyla aciz bir kul olarak onun örnek yaşantısının sadece sadece 
onun kendi şahsında gözlemlenebileceği ve insanlara düşenin, gıp-
ta ile hareketlerine bakıp hayranlık içerisinde seyretme anlayışı da 
doğru bir yaklaşım değildir. Hâlbuki kendisinin Allah tarafından 
insanlar arasından seçilmiş, desteklenmiş, korunmuş ama bütün bu 
ayrıcalıklı pozisyonunun Allah’ın kendisine vahyettiği düsturların 
hakkıyla ve sıfır hata ile insanlığa ulaştırılması yönünde üzerine dü-
şeni yaptığı gerçeğinin bilinmesidir.

Hz. Muhammed’in hayatını konu edinen ve günümüze ka-
dar ulaşan ilk siyer kaynağı İbn İshâk’ın (ö.151/768) es-Sîretü’n-
Nebeviyye’sidir. Bu eserin dışında onun hayatını kaleme alan birçok 
eser telif edilmiştir. Yakın tarihlerde de Türkçe kaleme alınan yüz-
lerce eserin basıldığına şahit olmaktayız. Aynı çalışmaları Kur’an-ı 
Kerîm’in anlaşılması konusunda yapılan tefsirlerde de görmekteyiz. 
İlk asırlardan başlayarak derinleşen değişik tefsir yaklaşım tarzları 
maalesef farklı yorumlamalara maruz kalmaktadır. Kur’an-ı Kerîm’i 
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merkeze alma yerine kendi düşünce ve ideolojisini merkeze alıp 
ayetlerle desteklenmiş sapkın tefsir yorumlarını da görmek müm-
kündür. Siyer çalışmalarında da buna benzer yaklaşımlarda bulu-
nularak insanların Peygamber sevgilerinin farkında olarak kendi 
cemaat veya tarikatlerinin ne kadar onun hayatına benzediği safsa-
tası geliştirilmeye çalışılmaktadır. Kendilerince sırat-ı müstakime en 
uygun yolun kendi oluşumları olduğunu insanlara kabul ettirme yo-
lunda gayret sarf etmektedir. Dar cemaatçi yaklaşım, aynı zamanda 
kendi hocalarının siyer kitaplarından beslendiği için konu ile ilgili 
diğer eserlerden faydalanma yolunu yasaklamaktadır. Merkeze ken-
di ideolojilerini almanın yansımaları olarak kimi onun zühd hayatı-
nı ön plana çıkarmakta, kimi savaşları ve askeri kişiliğini öncelemek-
te, kimisi ibadet hayatı konusunda derinlemesine bir şeyler yazmaya 
çalışmaktadır. Hâlbuki Hz. Muhammed’in hayatı, kişiliği, şahsiyeti 
ve örnekliği bir bütün olarak incelenmeye çalışılmalıdır.

Allah’tan kendilerine vahiy geldiğine insanları inandırmanın 
zor olduğunun farkında olan art niyetli din istismarcıları ya meh-
dilik kozunu oynayarak kendi karizmalarını ön plana çıkarmaya 
çalışmışlar ya da dinin ikinci kaynağı hadis/sünnetin sahibi Hz. 
Muhammed’le direkt ya da endirekt görüşmelerini referans göstere-
rek kendi sapkın düşüncelerine dayanak bulmaya çabalamaktadırlar. 
Bu sapkın düşüncelerin bütününü reddederek Allah rızası dışında 
hiçbir beklenti içinde olmadığımızı beyan etmek isteriz. 2013 yılında 
başladığımız ve beş senelik bir çalışmanın ürünü olan eseri okuyu-
cumuzdan gelecek olumlu eleştirileri de değerlendirerek diğer bas-
kılarında düştüğümüz hataları düzelterek daha iyiye ulaşacağımızı 
umuyoruz.

Eseri yazarken Hz. Muhammed’le alakalı en doğru bilgi olan 
Kur’an-ı Kerîm ayetlerini ve tefsirlerini önceledik. Kur’an’ın bazen 
direkt, bazen dolaylı şekilde Peygamberimize yaptığı atıflarından 
kendimize göre en iyi şekilde istifade etmeye çalıştık. Çünkü Kur’an-ı 
şahsında uygulayıp yaşayan bir kişi olarak birinci önceliğimiz, temel 
kaynağımız Kur’an-ı Kerîm oldu. Diğer taraftan günümüze kadar 
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belli tenkit ve tahlillerden geçmiş hadis metinleri istifade ettiğimiz 
ikinci kaynağımızdır. Bunların dışında İbn İshâk’la başlayan temel 
siyer kaynaklarından istifade yoluna gittik. Kitabımızın ilk sayfala-
rında okuyucuların sıkılacağını öngörmemize rağmen en çok isti-
fade etmeye çalıştığımız siyer ve tabakat kitapları hakkında kısa ve 
özlü bilgiler vermeye çalıştık. Amacımız kitabın girişinde okuyucu-
yu sıkmak değil; bu çalışmalara kaynaklık eden eserler hangileri ola-
bilir sorusuna cevap bulmaya çalışmaktır. Bu eserlerin dışında çok 
daha iyi eserlerin olabileceği gerçeğini rezervde tutmakla beraber 
bizim tercihimin bu yönde olduğunu bildirmek isteriz.

Bütün yazarlara sorulan “Piyasada bunca siyer kitabı varken 
böyle bir işe niçin kalkıştınız? Kitabınızın diğer yayınlanmış eser-
lerden ne gibi farkları var? Yoksa bilinenlerin tekrarı mı?” gibi olası 
soruların kendimize de sorulduğunu kabul ederek, sorunun ceva-
bını kendi içimizde değerlendirip bu hazırlığı yapmaya çalıştığımı-
zı düşünüyorum. Örgün eğitim kurumlarında 2012 yılından sonra 
seçmeli ders olarak okutulmaya başlatılan “Hz. Muhammed’in Ha-
yatı” dersi 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren ismi “Pey-
gamberimizin Hayatı” dersi olarak yeniden revize edilmiştir. Konu 
ile ilgili ortaokul-lise öğrencileri ve öğretmenlerine yönelik yapmış 
olduğumuz çalışmada şöyle bir gerçekle yüzleşmek durumunda kal-
dık. Hz. Muhammed’in hayatı ile ilgili yazılan bunca eser olmasına 
rağmen –belli çalışmaların olduğu bilgim saklı kalmak şartıyla- okul 
öncesi öğrencilerine hitap edecek görsel açıdan onlara hitap edebi-
lecek, muhtevası Peygamber hayatıyla alakalı olan doküman sayısı 
maalesef yok denecek kadar azdır. Aynı şekilde ilkokul öğrencile-
rine yönelik pedagojiye uygun olarak hazırlanmış bir kitap, orta-li-
se öğrencilerinin başvuru kitabı olarak okunacak siyer kitaplarının 
azlığı problemimi son çalışmalarla giderilebileceğini ummaktayım. 
Siyer Vakfı tarafından yapılan çalışmaların bu boşluğu dolduracağı 
ümidimi koruyup vakfın vücuda getireceği eserleri heyecanla bekli-
yoruz. Kitabımızda “Fıkhu’s-Sire” gibi ayrı bir başlık açmadan önce 
her konu ile ilgili güncel yorumlarla çalışmamızı zenginleştirmeye 
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çalıştığımızı beyan ediyoruz. Tabii ki bu maksada ne kadar ulaşıp 
ulaşamadığımızı okuyucuların takdiri belirleyecektir.

Kitabımız giriş kısmı hariç üç bölümden oluşmaktadır. Giriş 
bölümünde Hz. Peygamberin hayatının anlaşılmasında temel kay-
naklar ve onun doğru anlaşılmasının zorunluluğu ve gerekliliği üze-
rinde durulmuş, en fazla istifade edilen ilk el kaynaklardan kısaca 
bahsedilmiştir.

Birinci bölümde VII. yüzyılda dünya üzerinde bulunan devlet 
ve medeniyetlerle ilgili özet bilgilere yer verilmeye çalışılmıştır. Ara-
bistan Yarımadası’nda kurulan devlet(cik)ler hakkında kısa bilgiler 
verilerek Mekke tarihi ve Kâbe ile ilgili kamu görevlerinden bahse-
dilmiştir. İslam öncesi vahyin muhiti olan topraklarda adına “Cahi-
liyye Devri” dediğimiz sosyolojide sosyal, ekonomik, ahlaki, dini ha-
yat ve sosyal sınıflar ve demografik yapıyla ilgili bilgilere değinilmeye 
çalışılmıştır. Hz. Muhammed’in yakın akrabaları olan Kusây b. Kilab 
ve diğer atalarınınn yaşamına dair bilgiler vererek onların okuyucu-
ya tanıtılması sağlanmıştır. Hz. Muhammed’in (sas) dünyaya teşri-
fi, çocukluğu, gençliği ve risaletle görevlendirilmesi aşamalarından 
bahsedilmiştir. On üç yıl boyunca kendisine “el-Emin” sıfatını verip 
âdeta Mekke toplumunda bir ombudsman kabul ettikleri içlerinden 
birisini kendi düzenlerini sarsacak öğretilerle Allah tarafından elçi 
olarak görevlendirildikten sonra O’na karşı olan düşmanlıklarından 
bahsedilmiştir. Peygamberimizin hanımları, çocuklarıyla ilgili bil-
gileri de içerisine alacak şekilde Mekke Dönemi ve Müslümanların 
farklı açılım içerisine girmelerini açıklamaya çalıştık.

İkinci bölümde İslam medeniyetine beşiklik etmiş Medine’ye 
hicretle başlayıp, orada ki ilk imar-inşa faaliyetlerini anlatmaya çalış-
tık. Savaşa izin verilmesiyle başlanılan kendilerini savunmaya matuf 
askeri harekâtlar ve Medine Yahudilerinin tehcir ve infazı üzerinde 
durmaya çalıştık. Bu tarihi seyir içerisinde özellikle sürekli savaşçı 
bir peygamber algısının yıkılmasına matuf değerlendirmelerde bu-
lunmaya çalışarak on üç yıllık risalet dönemi olaylarını Kur’an ayet-
leriyle bir kısmını olsun açıklamaya gayret gösterdik.
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Üçüncü bölümde sosyal hayata dair Peygamber uygulamaları ile 
ilgili “Peygamberin Örnekliği” başlığı altında bir bölüm açtık. Kısa 
sürede büyük değişimler yapmaya muktedir olan Hz. Muhammed’in 
insanî yönü başta olmak üzere insanlığın en çok ihtiyaç duyduğu 
sosyal olaylara bakış açılarını değerlendirmeye çalıştık. Belki istedi-
ğimiz mükemmel eseri meydana getiremesek bile ortalama bir birey 
olarak sosyal hayatta karşılaşabileceğimiz muhtelif sosyal tabanla 
Peygamber ilişkileri ve bize hitap eden yönleri üzerinde farkındalık 
oluşturma hedefimizi gerçekleştirmeye özen gösterdik.

Hz. Muhammed’in hayatı ile ilgili hasbelkader okuma ve yazma 
faaliyetlerini kendisine şiar edinmiş bir beşer olarak güzeli yakala-
maya matuf iyi niyetimizle bir eser meydana getirmeye çalıştık. Hiç-
bir arka planımız ve bizim de içinde olduğumuz ve bütün insanların 
olmak zorunda oldukları “art niyetli olmama” ülküsünü kendimi-
ze şiar edindik. Herkes yaptığı işi, iyi ve her türlü art niyetten uzak 
yapmak zorunluluğunun asgari bir insanlık görevi olduğu geçeğinin 
bilincinde olarak yaptığımız veya fark ettiğiniz hataların bir beşerin 
düçar olabileceği acizliğimizden olduğunu beyan ederiz.

Bu çalışmada kendilerinden istifade ettiğim fakültede mesai 
arkadaşlarım olan öğretim elamanlarına, eşime ve sosyal çevremde 
benden maddî-manevî desteklerini esirgemeyen bütün dostlarımaa 
teşekkürü bir borç bilirim.

Ali Yılmaz 

Giresun, 2019
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