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GİRİŞ

Müslüman tarihçiler Hz. Peygamber’in (s.a.v.) hayatı ve daveti konu-
sunda günümüze kadar sayısız siyer eseri telif etmişlerdir. Bunlar-

dan bir kısmı orijinal çalışmalar olmakla birlikte pek çoğu başlangıçta yazıl-
mış kitapların şerhi veya muhtasarı mahiyetindeki kitaplardır. Ancak yine de 
bu tür eserler kuşkusuz müelliflerinin yaşadıkları dönemin ihtiyaçlarını bel-
li derecede karşılamıştır. Kaldı ki zamanımızda da farklı anlayış ve muhteva-
lar dikkate alınarak yeni siyer çalışmaları yayınlanmaya devam edilmektedir.

Hz. Peygamber’in doğru bir şekilde anlaşılması ve asrımız insanına tanı-
tılması konusunda atılması gereken en önemli adımlardan biri her kültür se-
viyesinde insanın anlayabileceği nitelikli siyer eserlerinin neşredilmesidir. An-
cak üzülerek ifade etmek gerekir ki bu hususta meselenin esasından haberdar 
olmayan bazı ehliyetsiz şahısların bu konuda kalem oynattıklarına şahit olun-
maktadır. O kadar ki siyerin mahiyeti ve kaynaklarından dahi habersiz olan-
lar hatta nitelikli bir siyer kitabı okumayanlar dahi siyer müellifi olmuşlar-
dır. Bilhassa yakın zamanlarda gerek toplumda gerekse örgün ve yaygın eği-
tim hizmetlerinde siyere ilginin artmasının da etkisiyle çok kısa sürede hazır-
lanan, neticede birbirinin tekrarı mahiyetinde, gerek muhteva, gerekse üslup 
açısından hiçbir orijinalliği bulunmayan, üstelik yetkin olmayan kişilerce telif 
edilen niteliksiz siyer kitapları peş peşe baskılar yapmaktadır. Bu hususta bir 
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kısım yazarlar ve yayınevleri açısından popülizm ve maddî kazanç beklenti-
si ilmî ve ahlâkî hassasiyetin önüne geçmiş görünmektedir. Bu karmaşa içeri-
sinde insanlara sunulan kitaplar, siyerin dolayısıyla Hz. Peygamber’in doğru 
tanıtılmasına hizmet etmek bir yana, yetersiz ve yanlış bilgilerle onun haya-
tının pek çok safhasının hurafe şeklinde sunulması faaliyetine katkıdan baş-
ka bir sonuç getirmemiştir. 

Hz. Peygamber’in hayatının takdimi konusunda atılan yanlış adımların 
menfî yönlerini en aza indirmenin yolu kanaatimizce siyer alanının mütehas-
sısı konumundaki ilim adamlarının sahih kaynaklara ve ilmi metotlara da-
yalı ve araştırma mahsulü olan nitelikli kitaplar kaleme almalarıdır. Üstelik 
yayımlanacak bu eserler sadece Müslümanlara hitap etmemeli, hedef kitle-
si bunun daha ötesine geçerek başka din ve kültür mensuplarıyla da buluşa-
bilecek bir metot ve muhteva ile sunulmalıdır. Bilhassa inanç kültürlerinde 
“Yaratıcı” ve “Peygamberlik” itikadı bulunan toplumlara Hz. Peygamber’in 
e onun evrensel mesajının sunulması kanaatimizce ancak ciddî hazırlanmış 
ilmî çalışmalarla mümkün olur. Şayet bu mühim ve aslî görev ihmal edilir, 
son derece dar çerçeveli, üstelik popülist ve hissî sâiklerle siyer yazılmaya ve 
roman-şiir gibi edebî formlarda peygamber takdimi yapılmaya devam edi-
lirse, bütün insanlık ve özellikle de ülkemiz aydınları Hz. Muhammed’i bu 
kitaplardan değil, müsteşriklerin eserlerinden ve onların önyargılı peygam-
ber tasavvurlarından tanımaya devam edeceklerdir. Bu sebeple Müslüman 
olmayan araştırmacıların yazmış oldukları kitaplardaki hatalı ve art niyet-
li bilgilere savunmacı refleksle cevap yetiştirmeye çalışmak yerine, nitelikli 
eserlerle son peygamberi bütün insanlığa tanıtmak günümüz ilim adamları-
nın öncelikli görevidir.

SİYERİ SAHİH KAYNAKLARDAN OKUMA

1. Kur’ân-ı Kerîm

Siyerin sağlıklı bir şekilde okunmasında ve Hz. Peygamber’in doğru an-
laşılması konusunda ilk adım kuşkusuz onun hayatının (siyer) sahih bilgilere 
dayalı olarak inşa edilmesidir. Bu faaliyette temel müracaat kaynağı şüphe-
siz Kur’ân-ı Kerîm’dir. Zira Kur’ân’da Hz. Peygamber dönemindeki savaşlar, 
yapılan antlaşmalar, Yahudi-Hıristiyan ve münafıklarla ilişkiler, Allah Rasû-
lü’nün muhatabı olduğu ilahî uyarılar ve benzeri konularla ilgili bilgiler yer 
alır. Ayrıca Kur’ân’da Hz. Âdem, Hz. İbrahim, Hz. Mûsâ ve Hz. Muham-
med gibi peygamberlere dair hal tercümeleri de mevcuttur. Farklı sûrelerde 
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peygamberler ile onların verdikleri mücadeleler, çeşitli kavimler, milletler ile 
onların sosyo-politik yapıları, ahlâkî anlayışları, inanç esasları, başarıları ve 
yenilgileri; zâlim ve âdil hükümdarlar ile onların icraatları örneklerle anlatı-
lır. Kur’ân bu şekilde bir yandan tarihi malumat sunmakta, bir yandan da öğ-
renilenlerden ders alınmasını istemektedir. Örnek vermek gerekirse Kur’ân 
Âd, Semûd ve Medyen kavimlerinden, kendilerine gönderilen peygamberle-
re karşı tavırlarından, onların mutî ve âsî olanlarından, yaşayışlarından, me-
deniyetlerinden ve nihayet akıbetlerinden söz eder. Aynı şekilde Kur’ân’da 
Lût ve Sâlih peygamberlerin kavimleriyle olan mücadelelerinden ve onların 
helâklerine sebep olan hâdiselerden bahsedilir. Aslında İslâm tarihi boyunca 
gelişen Siyer, Megâzî ve Kısas-ı Enbiyâ türlerinden yazılmış eserlerin esasını 
bu bilgiler teşkil eder. Bunlara istinaden Müslüman âlimler Kur’ân’da mev-
cut bulunan öz malûmatı elde ettikleri değişik kaynaklı haberler ve rivayet-
lerle de destekleyip genişletmek suretiyle Siyer nev’inden yeni eserler mey-
dana getirmişlerdir.1 

Siyer söz konusu olduğunda bu ilmin en mühim ve ilk müracaat kaynağı 
şüphesiz Kur’ân-ı Kerîm’dir. Bu sebeple gerçekliğinde şüpheye mahal olma-
yan türden Kur’ânî veriler yardımıyla Hz. Muhammed hakkında, onun nasıl 
bir kişilik olduğu ve hasımlarıyla nasıl mücadele ettiğiyle alâkalı doğrudan fi-
kir sahibi olmamız mümkündür. Ayrıca unutmamak gerekir ki Hz. Peygam-
ber’i en iyi öğrenebileceğimiz kaynak, onu peygamber olarak seçen ilâhî kay-
naktır. Çünkü Allah Rasûlü Kur’ân’a rağmen veya onun emri dışında hare-
ket etmemiştir.2 

Hz. Peygamber’i insanlığa tanıtan en orijinal ve en sahih kaynak Kur’ân’dır. 
Objektiftir, çünkü beşerin hissî ve indî yaklaşımları ondan uzaktır. Orijinal-
dir, çünkü Hz. Peygamber’le Kur’ân arasına bir mesafe girmemiştir. Sahihtir, 
çünkü Kur’ân, bir bilgi kaynağı olarak her mümin için içerisinde hiçbir kuş-
ku barındırmayan tek kaynaktır. Nasıl ki bize Kur’ân’ı Hz. Peygamber öğret-
mişse, Hz. Peygamber’i de Kur’ân öğretmektedir. Bu sebeple Hz. Muham-
med’le (s.a.v.) ilgili tasavvurda ana çerçeveyi belirleyecek olan bu kitap ol-
malıdır. Başka bir ifadeyle Kur’ân, tanıttığı Peygamber, peygamberlik kuru-
mu ve Hz. Peygamber’le (s.a.v.) ilgili tüm tasavvur ve yaklaşımların kendisi-

1. Sıddıkî, Mazharuddin, Kur’ân’da Tarih Kavramı, (çev. Süleyman Kalkan), İstanbul 
1990, s. 75-97; Hizmetli, Sabri, İslâm Tarihçiliği Üzerine, Ankara 1991, s. 153; Öz-
soy, Ömer, Sünnetullah, Ankara 1994, s. 98-112; Demircan, Adnan, Siyer, İstanbul 
2016, s. 15-49.

2. “O, arzusuna göre de konuşmaz. O (bildirdikleri) vahyedilenden başkası değildir”. 
(Necm, 53/3-4).



102 • İSLÂM DÜŞÜNCESİ KILAVUZU

ne vurulması gereken mihenk taşı olmalıdır. Allah Rasûlü ile ilgili yaklaşım-
ların bir yanlış anlamadan kaynaklanıp kaynaklanmadığı, bir anlama proble-
mi taşıyıp taşımadığı, ancak o yaklaşımın Kur’ân’ın tanıttığı peygamberle kı-
yaslanması sonucu anlaşılabilir. 

Hz. Peygamber’in takdiminde Kur’ân’ın kaynaklığını esas almak demek, 
bu hususta Kur’ân’dan başka bir belge ve bilgi kaynağına müracaat edilme-
yeceği anlamına gelmez. Kur’ân’ın Hz. Peygamber için ortaya koyduğu her 
niteliğin ya da yükümlülüğün Hz. Peygamber’in (s.a.v.) hayatında nasıl bir 
karşılık bulduğunu öğrenmek, ancak Kur’ân’ın yanında hadis ve siyer kay-
naklarına başvurulmak suretiyle mümkün olur. Bu sebeple Kur’ân’ın verdiği 
siyer malumatıyla birlikte sünnet, siyer, megâzî ve tarih kaynaklarına da baş-
vurmak gerekir. Ancak, zikredilen kaynaklardan istifade edilirken rivayetler 
için senet ve metin kritiği yapılmalı, haberler mutlaka Kur’ân’ın hakemliği-
ne götürülmeli, ikincil kaynakların muhtevası Kur’ân-ı Kerîm âyetlerinin ışı-
ğında yeniden değerlendirilmeli, kısacası siyer konusunda yapılacak herhan-
gi bir değerlendirmenin nihaî ölçüsü Kur’ân olmalıdır. 

Siyere kaynak olma konusunda Kur’ân’ın ehemmiyetine dair yapılan de-
ğerlendirmelerden sonra Kur’ân merkezli siyer okuma ve çalışmalarının nasıl 
gerçekleştirilmesi gerektiği hususundaki teklifleri dile getirmek uygun olur. 

Öncelikli olarak ifade etmek gerekir ki Hz. Peygamber’in hayatı 
Kur’ân’dan hareketle yazılmalıdır. Kur’ân merkezli hazırlanacak siyerlerde 
Hz. Peygamber’in şahsiyetinin, Allah’ın kendisine bahşettiği ahlakî, psikolojik 
ve aklî yeteneklerinin olgunluk, üstünlük ve parlaklığın zirvesine nasıl ulaş-
tığı; davetin seyrinde meydana gelen olayların, mücadele, direnme, meydan 
okuma, hicret, cihad, gazveler, fetihler, gelişme ve ilerlemeler ele alınmalıdır. 
Bu yaklaşım biçimi gerçekten İslâm davetinin geçirdiği safhaları kavratarak, 
büyük zafere ulaşıncaya kadar yaşanan süreci en doğru bir şekilde anlamaya 
imkân sağlayacaktır. Bu tür kitaplardan zihinde yer eden sadece ana hatlar-
dır, önemli olaylardır, sonuçlardır, ibret ve örnek alınacak taraflardır. Kısa-
ca ifade etmek gerekirse bu anlayışla yazılan kitaplar kimi ve nasılı değil, ni-
çini bulmaya çalışırlar. Şahıslar ve olaylar değil, esaslar ve her zaman geçer-
li prensiplere ulaşmayı hedeflerler.3

Kur’ân’ın nüzûl ortamını bilmeden ve o dönemin insanıyla toplumu hak-
kında bilgi sahibi olmadan İslâm dininin doğuş koşullarını anlamak müm-
kün değildir. Kur’ân-ı Kerîm, İslâm’ın doğduğu dönemde yaşayan putperest 

3. Derveze, İzzet, Kur’an’a Göre Hz. Muhammed’in Hayatı, (çev. Mehmet Yolcu), I-III, 
İstanbul 1998, II, 9-10
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Araplar hakkında sağlam bir tarihî tasvir ortaya koyabilmek, ardından Hz. 
Peygamber dönemini ve takip eden yıllarda meydana gelen olayları anlamak 
için de önemli bir referanstır.4 Nitekim Kur’ân’da cahiliye dönemi ile ilgili 
dinî, fikrî, sosyal ve ekonomik hayat ile bu dönemde hayat süren insanların 
yaşam biçimleri üzerine pek çok âyet bulunmaktadır.5 Üstelik Kur’ân metni-
nin, nazil olduğu tarihle irtibatı inkâr edilemeyecek kadar açıktır. Esasında 
İslâm tefsir geleneğinde nüzul sebeplerine verilen önem de Kur’ân’ın siyer-
le sıkı ilişkisinden kaynaklanmaktadır. Görüldüğü gibi Kur’ân’ın bütün pa-
sajlarının ait oldukları dönem tarihiyle irtibat içinde olması gerçeği, onu ay-
nı zamanda çok zengin bir tarihsel bilgi kaynağı olarak kabul etmeyi gerekli 
kılar.6 Çünkü Kur’ân, araştırmacının kendisine dayanacağı en güvenilir, en 
doğru ve en eski kaynaktır. Buna karşılık Sîret kitaplarında yer alan rivayet-
ler ise geç zamanlarda yazıya geçtiğinden, hafızalarda taşındı ğı sırada oldu-
ğu gibi korunamama ve sağlıklı bir biçimde nakledilememe illetiyle malul-
dür. Ayrıca bu rivayetlere ön yargıların, kasıtlı müdahalelerin, uydurmacılı-
ğın ve uzlaşmacı gayretlerin etkisi uzanmış olabileceğinden, araştırmacının 
zihninde pek çok kuşkulara neden olabilir. Ancak Kur’ân için böyle bir du-
rum söz konusu olamaz. Çünkü Kur’ân, tüm bu gibi şaibelerden tamamen 
uzaktır, zira ilâhî korumanın garantisi altındadır.7 Buna bağlı olarak dene-
bilir ki: Kur’ân’da, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) risâlet öncesi çağı ve çevresine 
ışık tutabilecek açıklamalar, her türlü şüpheden uzaktır. Kur’ân, Rasûlüllah’ın 
(s.a.v.) lisanı ile Allah’tan tebliğ edilmiş ise de ancak ve ancak pratik olayları 
ifade etmiş ve yürürlükte bulunan durumları gözler önüne sermiştir. Başka 
bir ifadeyle vahiy, yaşanan gelişmeler üzerine inmiştir. İşte bu gelişme lerle il-
gili olarak; Kur’ân, ne önünden, ne arkasından herhangi bir yanlışlığın ulaşa-
mayacağı kesin söz ve ayırıcı ölçü ve hükümdür. Bu anlayışla Kur’ân âyetle-
ri incelenmeye başlanıp konularına göre tasnife tabi tutulduğunda, Peygam-
ber çağı ve çevresini değişik açılardan ele alarak ortaya koymak mümkün ha-
le gelir. Âyetler ışığında yapılacak bu tespitler ve tablolar tam yeterli gelme-
se de, konunun ana hatlarını belirleyecek değer ve boyutta oldukları da tar-

4. Demircan, Adnan, Kur’ân’ın Nuzul Dönemi Putperest Arapları İçin Kaynaklığı Üze-
rine, İstem, yıl. 2, sy. 4, Konya 2004, s. 55.

5. Kur’ân’ın cahiliye dönemi hakkında kaynaklığı üzerine geniş bilgi ve değerlendirme-
ler için bk. Tâhâ, Hüseyin, Cahiliye Şiiri Üzerine, (çev. Şaban Karataş), Ankara 2003, 
s. 37-44.

6. Özsoy, Ömer, Kur’an ve Tarihsellik Yazıları, Ankara 2004, s. 152-153. Kur’an vah-
yinin siyer ile irtibatı hususunda ayrıca bk. Fazlurrahman, Ana Konularıyla Kur’an, 
(çev. Alpaslan Açıkgenç), Ankara 2000, s. 133-166.

7. “Doğrusu Kitap’ı Biz indirdik, onun koruyucusu elbette Biziz”. (Hicr, 15/9).
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tışılmaz. Ancak Kur’ân’ın bu tespitleri bizzat yapmasını beklememek gere-
kir. Zira o sadece kendi üslûbu, ifade biçimi ve Kur’ânî niteliklerine uygun 
düşecek biçimde hakikatlere işaret eder. Tespitleri ise Kur’ân’ı siyer konu-
sunda kendisine kaynak kabul eden araştırmacının yapması, Kur’ân’da bul-
duğu ifade ve niteliklerden ilham alarak bazı ilmî değerlendirme ve çıkarım-
larda bulunması gerekir.8 

2. Hadîs

Siyer alanında ana kaynaklar sıralamasında Kur’ân-ı Kerîm’den sonra ha-
disler gelir. Öyle ki, hadislerde Hz. Peygamber’in (s.a.v.) hayatının çeşitli yön-
leriyle ilgili farklı bablarda bilgiler ve ayrıntılar bulunmaktadır. Hadis kaynak-
larının en başta gelenleri ise İmam Mâlik’in (H.179/M.795) Muvatta’ı, Ahmed 
b. Hanbel’in (H.241/M.855) Müsned’i, Dârimî’nin (H.255/M.868) Sünen’i, 
Buhârî’nin (H.256/M.870) Sahîh’i, Müslim’in (H.276/M.889) Sahîh’i, Ebû 
Dâvûd (H.275/M.889), Tirmizî (H.279/M.892) ve Nesaî’nin (H.303/M.915) 
Sünen’leridir.9

Hadîslerin gerek siyer gerekse İslâm tarihinin kaynağı olmak bakımın-
dan büyük önem arz ettiği hususu açıktır. Nitekim tarihçiler İslâm tarihinin 
ilk kaynaklarından söz ederken hadîsin taşıdığı önemi vurgulama sadedinde 
tarihi (siyer) hadis ilminin bir alt dalı saymışlardır.10

Şüphesiz hadîsin, siyer ve İslâm tarihi yönünden önemini artıran unsur-
ların başında Hz. Peygamber’in hayatı hakkında esaslı bilgiler vermesi gelir. 
Bu sebeple Hz. Peygamber’in fiilleri, sözleri ve faaliyetleri ile ilgili hadîsler si-
yer inşasında temel kaynaklık eder. Diğer taraftan râvilerin ve haberlere esas 
teşkil eden rivâyetlerin tesbitinde hadîs kaynaklarının siyer rivayetinde bü-
yük değeri vardır. Unutulmamalıdır ki hadîs âlimlerinin, rivâyetleri metin ve 
sened yönünden tespit etmeye, râvilerin durumlarım açıklamaya (ricâl ilmi) 
ehemmiyet vermeleri, siyer ve megâzî kitaplarının muhtevasının da daha sağ-
lam bir zemine dayanmasına vesile olmuştur. Hadîsin, siyer yönünden ehem-
miyetini artıran bir başka husus ise İslâm’ın ilk dönemlerine ait siyeri konu 
edinen haberlerin aynen hadisler gibi rivâyet şeklinde aktarılmış olmasıdır. 

8. Derveze, II, 16-17.
9. Hizmetli, Sabri, İslâm Tarihçiliği Üzerine, Ankara 1991, s. 168 - 193.
10. Sehâvî, M. Abdurrahman, el-İ’lân bi’t-Tevbîh li-Men Zemme’t-Tarih, (Rosenthal(in 

İlmü’t-Tarih Inde’l-Mülimin II. Cild İçinde), s. 44.
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Bilhassa Hicrî İkinci asırdan itibaren İslâmî ilimlerin tedvin ve tasnif edilme-
leri, tefsircileri, fıkıhçıları, kelâmcıları ve öteki âlimleri ele aldıkları mesele-
ler ve içtihad konularıyla ilgili olarak Hz. Peygamber’in uygulamalarını, as-
hâbın, tabiînin ve onları takip eden neslin ictihadların ve açıklamaların tespi-
tini zaruri hale getirmiştir. Hadîsler işte bu sebeple mezkûr alanlardaki araş-
tırmaların temel dayanağını ve kaynağını teşkil etmiştir. Dolayısıyla adı ge-
çen ilimlerde bütün bakışlar hadîse (sünnet) çevrilmiştir. Hadis sayesinde si-
yer sahasında da Hz. Peygamber’e ulaştırılan haberleri ve hadiseleri metin ve 
sened yönünden çok yönlü olarak tartışılmıştır.11

Hadîs âlimlerine göre Hz. Peygamber’e izafe ve isnad olunan her şey (her 
haber) hadîstir. Bu bakımdan onlar Hz. Peygamber’den duyulanları ve rivâyet 
edilenleri büyük bir titizlikle kayıt altına almışlardır. Onun içindir ki, siyer il-
minin esas menbaı ve İslâm tarihinin en mühim kaynaklarından biri hadîs ol-
duğu gibi, Siyerin, dolayısıyla da tarih ilminin kurucuları da Urve b. Zübeyr, 
İbn Şahâb Zûhrî, Ebân b. Osman, Vehb b. Münebbih, İbn İshâk ve benzeri 
âlimler esasında birer hadisçidirler. Buradan yola çıkarak hadis ilminin aslın-
da siyer ilmi, siyer ilminin de hadis ilmi olduğunu, kısacası her iki ilmin de 
pek çok ortak noktası bulunması sebebiyle özdeş olduğunu ileri sürmek yan-
lış olmaz. Zira tarih rivâyetlere, tarihçilik de rivâyetçiliğe dayanır. Rivâyetler 
ve râviler “tarih olayı”nın baş kahramanlarıdırlar. Hadîs ilmi ise, işte bu rivâ-
yetlerin rivâyet edilme esaslarını, rivâyetçiliğin ilkelerini ve râvinin nitelikle-
rini belirler. Râvi nasıl olmalıdır ki rivâyeti kabul edilebilsin? Hangi şartlarda 
râvi ve rivâyeti kabul edilebilir (ta’dil), hangi şartlarda kabul edilemez (cerh)? 
Bütün bunu tesbit etmek için hadîs ilmi, râvinin güvenirliğini (sika) ortadan 
kaldıran yalancılık (kizb), hafıza zayıflığı, unutkanlık vs. özellikleri olup ol-
madığını araştırır. Sonuca göre rivâyetin mahiyeti ve kıymeti değerlendirile-
rek mütevatir, sahîh, hasen, mürsel, muntakı, ahad zayıf vs. şeklinde derece-
lendirilir. Böylece, “cerh ve ta’dil” usûlü hadisle birlikte aynı zamanda siyer 
ve tarihin kaynaklarının da sıhhatini tespit etmiş olur.12 

Hz. Muhammed’in insanlara tanıtılmasında Kur’ân ve Hadis’ten sonra 
müracaat edilecek üçüncü derecedeki bilgiler siyer ve meğâzî kitaplarında yer 
alan ve ilk iki kaynakta işaret edilen esaslara mutabık rivayetlerdir. Ancak si-
yer inşasındaki bu gerçeklere rağmen Allah Rasûlü’nün insanlara takdiminde 
Kur’ân ve Hadis’i esas alan ilmî bakış yerine zamanla hissî/edebî bir anlayı-
şın öne çıkmış, bunun tabii sonucu olarak yazarlar ve özellikle de şairler -bir-

11. Hizmetli, Sabri, İslam Tarihçiliği Üzerine, s. 168-169.
12. Hizmetli, Sabri, İslam Tarihçiliği Üzerine, s. 172-173.



106 • İSLÂM DÜŞÜNCESİ KILAVUZU

çoğu samimi gayretlerle de olsa- tarihte yaşamış olan gerçek peygamber yeri-
ne, yaşadıkları dönem hadiselerinin de etkisiyle kendi hayallerinde canlandır-
dıkları peygamberi takdim etmişlerdir. Onların eserlerinde aktarmış oldukla-
rı bilgilerin tarihî gerçeklere uyup uymadığı, sağlam kaynaklarca desteklenip 
desteklenmediği hususu da umumiyetle ikinci planda kalmıştır. Netice itiba-
rıyla Müslümanlar peygamber tasavvurlarını bu tür şair ve yazarların tasvir-
leriyle şekillendirmişlerdir. 

B) SİYERİ DÜŞÜNEREK VE ANLAYARAK OKUMA

Şu bir gerçektir ki İslâm tarihi süresince Müslüman şairlerin dizelerinde 
genelde Hz. Muhammed (s.a.v.) bir övgü (medh) konusu olarak görülmüş-
tür. Ancak Allah Rasûlü’nün sadece bu tarzda ele alınması ve insanlara tanı-
tılması yanlış olmasa da eksik ve hatta mahzurlu bir tutumdur. Misal vermek 
gerekirse bilhassa Osmanlı coğrafyasında Süleyman Çelebi’nin Mevlid adıy-
la şöhret bulan Vesîletü’n-Necât’ı edebî bir eserdir, hatta çağları aşıp etkisi-
ni ve canlılığını sürdürmesi sebebiyle bir şaheserdir. Ancak ne Süleyman Çe-
lebi bir siyer âlimi ne de onun eseri -Hz. Peygamber’in sîreti hakkında bir kı-
sım manzum bilgiler ihtiva etmekle birlikte- bir siyer kitabıdır. Kaldı ki mü-
ellif de hiçbir zaman bu iddiada bulunmamış, sadece Allah Rasûlü hakkında 
gönlünden geçenleri manzum olarak dile getirmiştir. Dolayısıyla bu eseri ken-
di edebî kategorisinde değerlendirmek, siyer sahasında bilgi kaynağı olarak 
görmemek gerekir. Ancak günümüzde sık sık şahit olduğumuz gibi bilhassa 
Ramazan ayında ve Mevlidi Nebi etkinliklerinde edebiyat esaslı bir peygam-
ber sunumu öne çıkmakta, tertip edilen programların muhtevası büyük oran-
da şiir dinletileri ve ana kaynaklardan bağımsız menkıbevî müzik fonlu siyer 
anlatımlarıyla şekillendirilmekte, neticede Hz. Peygamber’i tanıtma faaliye-
ti duygu-yoğun söz ve müzik performanslarıyla adeta toplu ağlama seansla-
rına dönüştürülmektedir. Oysa Hz. Peygamber’i ağlayarak değil, anlayarak, 
düşünerek tanımak ve tanıtmak gerekir. Zira Müslümanların Hz. Peygam-
ber’i esas itibarıyla hayal/his âleminde değil, gerçek haliyle anlamaya ihtiyaç-
ları vardır. Kaldı ki Müslümanların, Allah Rasûlü’nü ancak bu şekilde tanı-
dıkları takdirde kendi hayatları ile onun hayatını mukayese etmeleri, tavır ve 
davranışlarına çeki-düzen vermeleri, geleceklerini de buna göre tanzim et-
meleri mümkün olur. Bunun sağlanması için Hz. Peygamber’i tanıtma konu-
sunda insanların salt duygularına hitap eden övgü manzumeler yerine aklet-
meye, tefekküre, tezekküre ve tedebbüre yönelten yol gösterici bilgilere mü-
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racaat etmek, ayrıca bu mevzuları gündeme alan faaliyetlerin sayısını ve ni-
teliğini artırmak gerekir. 

Her şeyden önce şu hususu belirtmek gerekir ki Hz. Peygamber’in kulla-
rın herhangi bir övgüsüne ihtiyacı yoktur. Çünkü onu Yüce Allah övmüş ve 
yüceltmiştir. İlahî mesajını insanlığa iletmesi için onu seçmiş, kendisini vahiy 
ile şereflendirmiş, eğitmiş, yönlendirmiş, desteklemiş ve onu kerim bir ah-
lâk sahibi kılmıştır. Bu sebeple birer insan olarak bizler onun üstünlüğünü ve 
büyüklüğünü ne kadar takdir edersek edelim, Allah’ın verdiği peygamberlik 
ve seçilmişlikle beraber O’nun kulu ve Rasûlü olmasının yanında söyledikle-
rimizin pek bir değeri olmaz.13 Binaenaleyh ümmetlerinin onu övmek yeri-
ne kendisini bütün yönleriyle ve en doğru şekilde tanımaya, anlamaya ihtiya-
cı vardır. Öyleyse Müslümanlara düşen peygamberlerini övme yarışına gir-
mek yerine, doğru tanıma, anlama ve örnek almada çaba sarf etmek olmalı-
dır. Edebî faaliyetlerin (şiir, hikâye, piyes vb.) Hz. Peygamber’in tanıtımında 
ve insanlara takdimindeki ehemmiyetini (belki çocuklar ve gençler için bel-
li ölçüde gerekliliğini) kabul etmekle birlikte, Rasûlüllah’ın tanıtımının daha 
ziyade Kur’ân ve Sünnet temelli ilmin yol göstericiliğinde gerçekleştirilmesi-
nin zarureti hiçbir zaman akıldan çıkarılmamalıdır.

Günümüz insanının siyeri doğru okuması, dolayısıyla Hz. Peygamber’i 
doğru anlaması konusunda takip edilmesi gereken adımlardan biri de onun 
insanî-beşerî yönünün öne çıkarılarak takdim edilmesidir. Şüphesiz Peygam-
berler ilahi tebliğin insanlara ulaştırılması için Allah tarafından seçilmiş müs-
tesna şahsiyetlerdir. Böyle olduğu içindir ki kendilerine diğer insanlarda gö-
rülmeyen mucizeler, ismet (günahtan korunma) sıfatı gibi şahıslarına mün-
hasır bir kısım özellikler verilmiştir. Mezkür hasletler aynı zamanda peygam-
berliğin de şartlarındandır. Ancak bu hususiyetlerine rağmen neticede pey-
gamberler de birer insandır. Bizzat kelime-i şehâdetin muhtevası bu hususu 
açık bir şekilde gösterir. Kur’ân’da da ifade edildiği gibi14 insanlara gönde-
rilecek bir elçinin yine bir insan olmasının lüzumu vardır. Kaldı ki insanlar 
için Hz. Muhammed’in Allah’ın yanındaki makamının yüceliği veya diğer 
peygamberler arasındaki derecesinin büyüklüğünden ziyade insan peygam-
ber kimliği gerekmektedir. Çünkü ortalama insanlar ancak kendileri gibi ya-

13. Sarmış, İbrahim, Hz. Muhammed’i Doğru Anlamak, I-II, Konya 2005, I, 3.
14. “De ki: “Yeryüzünde yerleşip dolaşanlar melek olsalardı, biz de onlara gökten pey-

gamber olarak bir melek gönderirdik”.(İsrâ, 17/95); “Biz onu melek kılsaydık, bir 
insan şeklinde yapardık da, düştükleri şüpheye onları yine düşürmüş olurduk”. 
(En‘âm, 6/9).
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şayan; doğan, büyüyen, yiyip-içen, uyuyan, hastalanan, evlenip çocuk sahi-
bi olan, sıkıntılarla karşılaşan, acılar çeken, yoksulluğu da bolluğu da gören, 
hastalanan ve nihayet ölen bir peygamberi örnek alabilirler. Ancak böyle bir 
beşerle kendilerini/hayatlarını özdeşleştirebilir, bu niteliklere sahip bir insa-
nı kendilerine örnek alabilir, nihayet onun gibi yaşamayı hedefleyebilirler. 
Oysa ortalama insanların peygamberlerin olağanüstü hallerini ve gösterdik-
leri mucizeleri örnek alıp yaşaması ve uygulaması imkânsızdır. Kendilerine 
verilen olağanüstü haller, seçilen peygamberlerin Allah indinde ne kadar de-
ğerli ve isteklerinin ne kadar geçerli olduğunu gösterir; ama bizler için asıl 
dikkate alınması gereken yönleri, onların birer insan olarak Allah’ın emir-
lerini gerçekleştiren söz ve uygulamaları, hal ve tavırları, davranış ve ahlâk-
larıdır.15 Buradan yola çıkarak günümüz insanına Hz. Peygamber’in insanî 
yönünün belirgin bir şekilde takdim edilmesi, başka bir ifadeyle Allah Rasû-
lü’nün peygamberlik sıfatıyla birlikte aynı zamanda bir insan olarak tanıtıl-
masının gereğini vurgulamak gerekir. Oysa siyer kitaplarının önemli bir kıs-
mında Hz. Peygamber’in hayatının olağanüstü boyutta aktarıldığı ve genel-
de mucize merkezli bir peygamber takdimimin yapıldığı, edebî nitelikli eser-
lerde Hz. Peygamber’in aşırı abartma ve yüceltmelerle kuşatıldığı görülür. 
Nitekim onun doğumundan itibaren hayatıyla ilgili olarak olağanüstü hadi-
seler pek çok kitapta yer bulmuş16, sonra da Hz. Peygamber bu bilgiler doğ-
rultusunda tanıtılmaya çalışılmış, bu hususta pek çok “delâil” türü kitaplar 
telif edilmiştir.17 Bilhassa doğumu esnasında meydana geldiği rivayet edilen 
olaylar, çocukluğu sırasında yaşadığı bildirilen olağanüstü hadiseler zaman 
zaman neredeyse efsane boyutunda siyer ve tarih kitaplarında teferruatlı bir 

15. Sarmış, İbrahim, Hz. Muhammed’i Doğru Anlamak, I, 3-4.
16. Hz. Peygamber’in gerek risâletinden önce, gerekse sonra meydana geldiği bildi-

rilen olağanüstü hallerle ilgili olarak farklı bilgi, yorum ve değerlendirmeler için 
bk. Sâbûnî, Nureddin Ahmed b. Mahmûd, Matüridiyye Akaidi, (çev. Bekir To-
paloğlu), Ankara 1979, s. 109-127; Filibeli Ahmed Hilmi, İslâm Tarihi, İstanbul 
1982, s. 145-148; Bulut, Halil İbrahim, Nübüvvetin İsbatı Açısından Hissî Muci-
zeler, (Basılmamış Doktora Tezi), İstanbul 2001, s. 30-44, 69-85, 215-290; Ahat-
lı, Erdinç, Peygamberlik ve Hz. Muhammed’in Peygamberliği, İstanbul 2002, s. 66-
225; Erul, Bünyamin, “Hz. Peygamber’in Risâleti Öncesi Hayatına Farklı Bir Yak-
laşım”, Diyanet İlmi Dergi -Peygamberimiz Hz. Muhammed Özel Sayısı-, Ankara 
2003, s. 33-67. 

17. Bu konuda bk. Firyâbî, Ebû Bekr Cafer b. Muhammed b. Hasan, Delâilü’n-Nübü-
vve, (thk. Amir Hasan Sabri), ? 1986, (Dâru Hira); Ahmed b. Abdullah el-İsfahânî, 
Delâilü’n-Nübüvve, Haleb ts. (Dâru’l-Vâî); Kâdı Abdülcabbâr, Tesbîtü Delâili’n-Nü-
büvve, (thk. AbdülKerîm Osman), I-II, Beyrut 1966, (Dâru’l-Arab); Beyhakî, Delâi-
lü’n-Nübüvve ve Ma‘rifeti Ahvâli Sahibi’ş-Şerîa, I-VII, Beyrut 1985. 
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şekilde yer bulmuştur. Bu bilgilerin pek çoğu daha sonraki dönemlerde baş-
ka inanç mensuplarıyla yaşanan dinî rekabet neticesinde vazedilmiş malu-
mat olup bunlar neredeyse Kur’ân’ın bize takdim ettiği Hz. Peygamber’i ta-
nınmaz hale getirmektedir.18 O kadar ki zamanla Müslümanlardan bir kıs-
mı, Hıristiyanların Hz. Îsâ’yı, Yahudilerin de Hz. Üzeyir’i yüceltmedeki aşı-
rılıklarını andıran tasavvurlara yönelmişlerdir. Oysa Cenâb-ı Hakk, “Yahu-
diler, (Üzeyir Allah’ın oğludur) dediler; Hıristiyanlar (Mesih Allah’ın oğlu-
dur dediler). Bu daha önce inkâr edenlerin sözlerine benzeterek ağızlarında 
geveledikleri sözdür. Allah onları yok etsin. Nasıl da uyduruyorlar”19 âye-
tinde onların bahsi geçen davranışlarının yanlışlığını açıkça tenkit eder. Yi-
ne Kur’ân-ı Kerîm’de Yahûdi ve Hıristiyanların durumlarına işaret edilerek 
yapılan hatalar ortaya konulurken, zımnen Müslümanlar da benzer durum-
lara düşmemeleri için uyarılmışlardır. İnsanların inanç konusunda birbirle-
rinden etkilendikleri gerçeğinden hareketle Allah Rasûlü de benzer uyarıyı 
tekrarlama ihtiyacı duymuş “Sizden öncekilerin yollarını karış karış, adım 
adım izleyeceksiniz” buyurmuş, “Yahudi ve Hıristiyanları da mı ey Allah’ın 
Rasûlü” diye sorulduğunda da “başka kimler” cevabını vermiştir.20 Hz. Pey-
gamber başka bir vesile ile “Hıristiyanların Meryem oğlu Îsâ’yı abartarak öv-
dükleri gibi beni övmeyin. Ben ancak Allah’ın bir kuluyum, bana Allah’ın ku-
lu ve Rasûlü deyiniz” ifadeleriyle ashabını bu hususta yeniden ikaz etmiştir.21 
Nihayet ölüm döşeğinde iken “Peygamberlerinin kabirlerini mescid edinen 
Yahûdî ve Nasârâ’ya Allah lânet etsin” sözleriyle ashabını kendisinden sonra 
aynı yanlış davranışa düşmeme konusunda son kez uyarmıştır.22 Ancak bütün 
bu açık ikazlara rağmen Müslümanlar muhtemelen diğer din mensuplarıy-
la girdikleri tartışmalarda dinlerini ve peygamberlerini kendilerince savun-
ma ve muhataplarını onlardan sıkça duydukları olağanüstü hadiselerle ikna 
etme gayreti neticesinde Hz. Peygamber ile ilgili olarak aşırı övgü ve yücelt-
me anlayışını sürdürmüşlerdir. 

Kabul etmek gerekir ki Hz. Peygamber her türlü övgüye layıktır ve bu-
nu hak etmektedir. Ancak bu övgüdeki ölçünün Allah ve Rasûlü’nün koydu-

18. Kırbaşoğlu, Hayri, İslâm Düşüncesinde Hadis Metodolojisi, Ankara 1999, s. 268, 
338-340; Yıldırım, Enbiya, Hadis Problemleri, İstanbul 2001, s. 127-128, 198-199; 
Arpaguş, Hatîce Kelpetin, Osmanlı Halkının Geleneksel İslâm Anlayışı ve Kaynak-
ları, İstanbul 2001, s. 174, 185-216.

19. Tevbe, 9/30.
20. Buhârî, Ehâdisü’l-Enbiyâ, 50, İ’tisâm, 14, 16; Müslim, İlim, 6.
21. Buhârî, Ehâdisü’l-Enbiyâ, 48.
22. Buhârî, Ehâdisü’l-Enbiyâ, 50. 
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ğu sınırlar çerçevesinde kalması, ayrıca hem nakle hem de akla uygun olması 
zarureti vardır. Çünkü gerçekle ilgisi olmayan aşırı övgü ve yorumlar Müs-
lümanlara, İslâm öğretisine ve Hz. Peygamber’e hiçbir şey kazandırmadığı 
gibi, pek çok sakıncanın doğmasına da sebep olmaktadır. Zira insanlar için 
herhangi bir kişiyi beşer üstü konuma çıkarma teşebbüsleri her zaman bek-
lenmedik sapmalara yol açmıştır. Anlaşılan o ki Hz. Peygamber’in ashâbına 
gayet tabii gelen birçok hadise, zamanla bazı Müslümanlara yetersiz geldi-
ğinden, Allah Rasûlü’nü övmede ölçüler aşılarak ona kendisinde olmayan ve 
risâleti için de herhangi bir katkı da taşımayan nitelik ve güçler verilmek su-
retiyle bir anlamda onun insanüstü sıfatlara bürünmesi sağlanmıştır.23 Hâl-
buki bu gibi yanlış tutumlara karşı Kur’ân’da Hz. Peygamber’in beşeri yönü-
ne defaatle dikkat çekilmiştir:

“Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler geç-
miştir. Ölür veya öldürülürse geriye mi döneceksiniz? Geriye dönen, kendi-
si için dönmüş olur, bu tavır Allah’a hiçbir zarar vermez. Allah şükredenle-
rin mükâfatını verecektir”24; “De ki, namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölü-
müm, âlemlerin Rabbi olan Allah içindir25; “Şüphesiz sen de öleceksin, onlar 
da ölecekler. Ey insanlar, sonra siz kıyamet günü Rabbinizin huzurunda du-
ruşmaya çıkarılacaksınız”.26 

İslâmî tebliğin başlangıç dönemlerinde Mekke müşrikleri kendilerine gön-
derilen elçinin bir insan olmasını anlayamamışlar; sürekli olarak onun bir me-
lek şeklinde yahut melekler eşliğinde gelmesi gerektiğini dile getirmişlerdir. 
Müşriklerin bu görüşleri Kur’ân’da da zikredilir: “Şöyle dediler: Bu nasıl pey-
gamber ki yemek yer, sokaklarda gezer. Ona, beraberinde bulunup uyaran bir 
melek indirilseydi ya. Yahut kendisine bir hazine verilseydi veya faydalanabi-
leceği bir bahçesi olsaydı”.27 Onların itirazına “Allah, Rasûl olarak bir insanı 
mı gönderdi? De ki: Yeryüzünde dolaşanlar melek olsaydı, biz de onlara gök-
ten peygamber olarak bir melek gönderirdik”28 âyetiyle sarih bir şekilde cevap 
verilmiştir. Müşriklerin bu tür iddia ve beklentilerine karşı Hz. Peygamber’e 
yapılan ilahî tavsiye şu şekildedir: “De ki; Sübhânallâh, Ben peygamber olan 

23. Arpaguş, Hatîce Kelpetin, Osmanlı Halkının Geleneksel İslâm Anlayışı ve Kaynak-
ları, s. 214-215. Bu konuda örnekler ve değerlendirmeler için bk. Azimli, Mehmet, 
Siyeri Farklı Okumak, Ankara 2010, s. 37-107.

24. Âl-i İmrân, 3/144.
25. En’âm, 6/162.
26. Zümer, 39/30-31. 
27. Furkan, 25/7-8.
28. İsrâ, 17/95; En‘âm, 6/9.
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insandan başka bir şey miyim?”29, “Ben ancak sizin gibi bir insanım”.30 “Mu-
hammed de peygamberlerden farklı değildi. O da önceki peygamberler gibi 
bir insandı. Yüce Allah buyuruyor; (De ki, ben peygamberlerin ilki değilim. 
Benim ve sizin başınıza gelecekleri bilemem, ancak bana vahyolunana uya-
rım. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım”.31 Zikri geçen âyetler insanların ken-
dileri gibi bir insanın peygamber olarak gönderilmesini kolay kabul edeme-
diklerini, özellikle onu bir melek olarak görme eğiliminde olduklarını ortaya 
koymaktadır. Hz. Peygamber döneminde görülen bu anlayışın çeşitli sâiklerle 
onun vefatından sonra da etkisini sürdürdüğü anlaşılmaktadır. Nitekim pek 
çok siyer ve şemâil kitabında beşer üstü peygamber takdim ve tasvirleri çokça 
yer bulmuştur. Bu hususta yapılan araştırmalar, Rasûlüllah’ın hayatıyla ilgili 
güncel ve sıradan olayların dahi daha sonraki yazarlar tarafından mucizeleri 
çoğaltmak amacıyla zikredildiğini açıkça ortaya koymaktadır.32 

Hz. Peygamber’in mucize merkezli ve aşırı övgü muhtevalı takdim edil-
mesi, esasında sadece doğumu ve daha sonraki hayatıyla sınırlı kalmamıştır. 
Onun tebliğ faaliyetinin önemli safhalarından biri olan Mirâc hadisesiyle il-
gili olarak da benzer tavırlar sergilenmiştir. Bu konuda kaynaklarımızda Hz. 
Peygamber’in ilahî huzura çıkmasının sadece şekil boyutu ön plana çıkarıl-
mış, ayrıca bu hadisenin ruhî olarak mı, yoksa ruh-beden birlikteliği ile mi 
gerçekleştiği hususunda derin tartışmalar yapılmıştır. Dolayısıyla Mirâc’ın 
Hz. Peygamber’in tebliğindeki boyutu ve ehemmiyeti şekil tartışmalarının 
gölgesinde kalmıştır.33 Rasûlüllah’ın bu yolculuğu esnasında diğer Peygam-
berler ile yaptığı rivayet edilen konuşmaların diyalog yönü, namazın Müs-
lümanın hayatındaki önemi, üstelik bu ibadetin Müslümanın miracı olduğu 
gerçeğinin önüne geçmiştir. Kısacası ehem ile mühim, esas ile furu’ birbiri-
nin yerini almıştır. 

Mirâc hadisesiyle ilgili dile getirilen hususları benzer şekilde Mekke’den 
Medine’ye gerçekleştirilen Hicret için de ifade etmek mümkündür. Nitekim 
pek çok siyer kitabında Hicret’ten bahsedilirken asıl öne çıkan konular Hz. 
Peygamber’in yatağına Hz. Ali’yi bırakarak evinden ayrılması, Sevr mağarası 
etrafındaki gelişmeler, yolculuğu esnasındaki olağanüstü olaylar ile özellik-

29. İsrâ, 17/93.
30. Kehf, 18/110; Fussilet, 41/6.
31. Ahkâf, 46/9.
32. Arpaguş, Hatîce Kelpetin, Osmanlı Halkının Geleneksel İslâm Anlayışı ve Kaynak-

ları, s. 211.
33. Bu konuda değerlendirmeler için bk. Hamidullah, Muhammed, İslâm Peygamberi, 

(çev. Salih Tuğ), I-II, İstanbul 1991, I, 119-128.
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le Sürâka hadisesidir. Hâlbuki mezkûr bahisler Hicretin mahiyeti ve önemi 
hususunda esas konular olmadıkları gibi, hicret hadisesinin gerek İslâm tari-
hi, gerekse dünya tarihi açısından dönüm noktası olması yönünü geri plana 
atar mahiyetteki bilgilerdir. Tabiatıyla böyle bir anlayışın son peygamberin 
evrensel mesajının gerçek yönüyle anlaşılmasını kolaylaştırmak bir yana, ak-
sine gölgeleyeceği de aşikârdır.34 

Siyer kaynaklarında olağanüstü peygamber takdimi yapılmasında insan-
ların peygamberi kendilerinden çok üstün ve ulaşılamaz bir varlık kabul et-
melerinde önemli derecede etkisinin olduğunu kabul etmek gerekir. Ancak 
unutulmamalıdır ki salt olağanüstü özellikleri öne çıkarılan ve mucize mer-
kezli olarak sunulan bir peygamberin insanlar tarafından örnek alınması as-
la mümkün değildir.35 Çünkü insanlar tamamen beşer üstü vasıflara bürün-
müş bir insanı davranış geliştirme ve kendilerine model alma konusunda aciz 
kalacaklar, örnek alma imkânı kalmayınca da peygambere uyma hususunda 
kendilerinin mazur sayılmasını isteyeceklerdir. Böyle olunca da Hz. Peygam-
ber’in insanlar için örnek olarak yaratılmış ve ahlâkı tamamlamak için gön-
derilmiş olduğu gerçeği ortada kalacaktır. Öyleyse bu hatalı anlayışın önü-
ne geçebilmek için, Hz. Peygamber’in takdiminde onun vahyin tebliğcisi ol-
masının yanında, beşerî özelliklerin hemen tamamını şahsında barındıran bir 
insan olduğuna özellikle dikkat çekilmelidir. Zira Hz. Muhammed’in (s.a.v.) 
insan olarak örnek alınacak pek çok hususiyete sahip bulunduğunun öne çı-

34. Hicret hadisesinin Hz. Peygamber’in tebliğindeki ehemmiyeti hakkında bk. Demir-
can, Adnan, Nebevî Direniş Hicret, İstanbul 2000, s. 91-135; Azimli, Mehmet, “Ola-
ğanüstü Olaylar Örgüsünde Hz. Peygamber’in Hicreti”, Milel ve Nihal, 2008, c. V, 
sy. 3, s. 51-79.

35. Mucize İslâm âlimlerine göre peygamberin nübüvvetinde ancak yardımcı destek ola-
rak değerlendirilir. Bağdadî bu kanaattedir. Ona göre peygamber olduğunu iddia 
eden kimsenin peygamber olduğunu bilmek, mucize ve diğer aklî delillere müraca-
atla elde edilen aklî bir sonuçtur. Şer’î ilimler nazara (akl) dayanır. Çünkü şeriatın 
sıhhati nübüvvetin sıhhatine, nübüvvetin sıhhati ise nazar ve istidlal yoluyla nübüv-
vetin bilinmesinin sıhhatine bağlıdır. (Abdülkâhir el-Bağdâdî, Usûlü’d-Dîn, İstanbul 
1928, s. 156-157). Benzer şekilde H.VII. yüzyıl sûfilerinden es-Sühreverdî de pey-
gamberlerin nübüvvetinin mucize ile değil, irsâl (insanlara peygamber olarak gön-
derilmek) ile sabit olacağını ifade eder. (Sühreverdî, Ebu’n-Necib Adâbü’l-Mürîdîn, 
Kahire ts., (Dâru’l-Vatani’l-Arabî), s. 26. Bu konuda değerlendirmeler için bk. Ka-
radaş, Cağfer, “İsbat-ı Nübüvvet ve Peygamberlik ve Hz. Peygamber’in Peygamber-
liği Adlı Eser Üzerine”, Hadis Tetkikleri Dergisi, sy. 1, İstanbul 2003, s. 152-156. 
Mucizelerin Hz. Peygamber’in tebliği ve ilahi mesajın sunumundaki yeri hakkında 
bk. Apak, Adem, “Bir Siyer Âlimi Olarak Muhammed Hamidullah”, Hayatı Kişiliği 
ve Düşünceleri İle Muhammed Hamidullah, İstanbul 2005, s. 186-196. 
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karılması ve onun beşer sıfatıyla insanî davranışlarının örneklenmesi, Müslü-
manları/insanları onu tanıma ve davranışlarını kazanma yönünde ikna ve teş-
vik edecektir. Hz. Muhammed’i (s.a.v.) beşer üstü konuma çıkararak model 
alınmasını zorlaştıran hatta imkânsızlaştıran anlatımlar, yüceltme ve abart-
malar, ona hürmet ve saygı göstermek bir tarafa, işlevi ve örnek alınması ba-
kımından kendisini devre dışı bırakmaktan başka bir sonuç getirmez. Bu tür 
anlayışlar da netice itibariyle yol göstericiliği ve evrenselliği anlamında Hz. 
Peygamber’in asıl misyonunu ortadan kaldırmak anlamına gelir. Çünkü in-
sanlar için örnek alınamayan bir peygamberin varlığı ile yokluğu arasında bir 
fark olmaz. Oysa Hz. Peygamber kıyamete kadar sadece kendisine inananlar 
için değil, bütün insanlar için rahmet kaynağı, hidayet rehberi ve örnek alı-
nacak yüce ahlâk sahibi olarak gönderilmiştir.36 Kaldı ki vahyin anlaşılma-
sı ve uygulanması da ancak onun örnekliğini esas almakla gerçekleşir. Bütün 
bunlar dolayısıyla Hz. Peygamber’in anlaşılması ve rehber kabul edilmesinde 
onun insanlarla ortak olan yönlerinin dikkate alınması zarureti ortaya çıkar. 
Rasûlüllah’ın manen aramızda yaşaması ve ilahî misyonunu sürdürmesi baş-
ka türlü mümkün olmaz. Unutulmamalıdır ki, Allah Rasûlü bir insan olması 
hasebiyle bir çocuktur, bir eştir, bir babadır, bir komşudur, bir komutandır, 
bir liderdir; özetle her insanının pek çok konuda kendisiyle ortaklık ve ben-
zerlik kurabileceği özellikleri hâiz bir beşerdir. Dolayısıyla insanlığın, bilhas-
sa da Müslümanların insanî özellikleri şahsında barındıran bir peygamberi ör-
nek almaları ve onun gibi davranmaları pekâlâ mümkün olur. 

Burada şu hususu açıkça ifade etmek gerekir ki Hz. Peygamber’in günü-
müz insanına tanıtılmasında başka bir ifadeyle zamanımızda Allah Rasûlü’nün 
anlaşılmasında onun insanî yönünün ön plana çıkarılması demek, ilahî tarafı-
nın, gösterdiği mucizelerin geri plana alınması, kısacası risâlet yönünün ikinci 
derecede değerlendirilmesi anlamına gelmez. Müslümanlar için Hz. Muham-
med (s.a.v.), gerçekleştirdiği dönüşümün stratejisini ve içeriğini ilahî vahyin 
belirlediği, başarısının temelinde de vahyin bulunduğu bir seçkin şahsiyettir 
ve peygamberdir. Bunun en açık işareti olan Kur’ân-ı Kerîm de onun en bü-
yük mucizesidir. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) genel hayatından bahsedilirken 
veya hayatının bir bölümünden bir hadise ele alınırken mutlaka onun nite-
likleri ve davranışında vahye, vahyin rolüne işaret edilmelidir.37 Bizim bura-

36. “Ey inananlar! And olsun ki, sizin için Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman-
lar ve Allah’ı çok anan kimseler için Rasûlüllah (Allah’ın Elçisi) en güzel örnektir”. 
(Ahzâb, 33/21).

37. Sarıçam, İbrahim, “Hz. Muhammed’in Hayatının Güncel Sunumu Üzerine Bazı Dü-
şünceler”, İSTEM, yıl. 4, sy. 7, Konya 2006, s. 11.
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da açıklamaya çalıştığımız husus ise günümüz Müslümanlarına ve bütün in-
sanlığa Hz. Muhammed’in (s.a.v.) takdiminde peygamberlik ile insanî yön-
den hangisinin önemli ve öncelikli olduğu meselesi değil, konunun sunumun-
da meselenin pratik ve güncel boyutudur.38

SONUÇ

Peygamberler beşeriyetin başlangıcından itibaren Yüce Allah tarafından 
beşeriyet için hidayet rehberi olarak görevlendirilmiş seçkin insanlardır. İlk 
insan ve ilk elçi Hz. Âdem (a.s.) ile başlayan bu risâlet zinciri, son peygam-
ber Âlemlere rahmet olarak gönderilmiş bulunan Hz. Muhammed (s.a.v.) ile 
tamamlanmıştır. Kıyamete kadar ondan sonra başka peygamber gönderilme-
yecektir. Dolayısıyla Son Elçi, insanlığın hidayeti ve kurtuluşu için tek umut, 
son şanstır. Onun insanlığa yol göstericiliğinin devamı ise ancak kendisinin 
en doğru şekilde tanınması ve hayatın bütünü için en güzel bir şekilde örnek 
(üsve-i hasene) alınmasıyla mümkün olacaktır. 

İslâm dinin mübelliği Hz. Muhammed (s.a.v.) her yönü ile insan bir pey-
gamberdir. Her insan gibi o da belli bir ömür sürmüş, risâlet görevini tamam-
ladıktan sonra yine ölümlü her beşer gibi Rabbine dönmüştür. Doğumundan 
ölümüne değin hayatının bütün yönleri, sözleri, davranışları, şahsiyeti, ah-
lâkı ashâbın gayreti ile tespit edilmiş, daha sonra da Müslüman âlimler tara-
fından tasnif edilerek günümüze kadar ulaştırılmıştır. Allah Rasülü’nün söz 
ve davranışlarının doğru olarak tespit edilmesi için Müslümanların geliştir-
dikleri rivayet ve senet sistemi başka bir millet ve dinin tarihi ve kültüründe 
mevcut değildir. Dolayısıyla Hz. Peygamber’in tanınması ve tanıtılması için 
esasında Müslümanlar muazzam bir bilgi hazinesine sahiptirler. Ancak bu bil-
giler arasına zamanla ve çeşitli sebeplerle eksik, hatalı hatta uydurma bir kı-
sım malumât da karışmıştır. Rasûl-i Ekrem’in asrın idrakine en gerçekçi ve 
örnek alınacak bir şekilde sunulabilmesi için bu hazinenin yeniden gözden 
geçirilip asıl ile sonradan eklenen kısımlarının tefrik edilmesine, yine bu ba-
histe ehem ile mühimin tespitine şiddetle ihtiyaç vardır. Sabır, gayret ve ce-
saretle bu görev gerçekleştirildiği takdirde, son peygamber manen aramız-
da yaşamaya devam edecek ve onun eşsiz örnekliği Müslümanların kurtu-

38. Bu konuda değerlendirmeler için bk. Azimli, Mehmet, “Olağanüstü Anlatımlar Ara-
sında Hz. Peygamber’i Anlamak”, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı Sempozyumu, 
İslami İlimler Dergisi Yayınları 2007, s. 55-62.
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luşuna ve bütün insanlığın hidayetine vesile olacaktır. Unutmamak gerekir 
ki, insanlığın Hakk’a ve gerçeğe ulaşmak için tek ve son şansı Hz. Peygam-
ber’in evrensel mesajlarıdır. 

Yaklaşık on beş asırdan beri Hz. Muhammed’in öğretilmesi ve insanlığa 
tanıtılması gayesiyle çeşitli coğrafya, kültür ve dönemlerde farklı tasavvurlar 
ve sunumlar geliştirilmiş, bunun sonucunda muazzam bir siyer külliyatı mey-
dana getirilmiştir. Öyle ki, dünyada Allah Rasûlü kadar hakkında eser yazıl-
mış başka bir insan yoktur. Bu tür çalışmalar farklı şekil ve muhtevalı olarak 
günümüzde de artarak devam etmektedir. Zira Rasûlüllah’ın hayatını öğren-
me, anlama ve onu örnek alma ihtiyacı her zaman devam etmektedir. Zama-
nın ve şartların değişmesiyle birlikte insanların anlayışları ve dünya görüşle-
ri de farklılık arz ettiği için bu değişimleri doğru olarak algılamak suretiyle 
asrımız insanına Allah Rasûlü’nü örnek sunulabilecek bir anlayışla tanıtmak 
Müslüman ilim adamlarının aslî görevleridir. 


