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Yüce Allah tarafından âlemlere rahmet olarak gönderi-
len sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.), ilahî 
dinlerin sonuncusu olan İslâm’ı bütün insanlığa tebliğ 
etmek üzere görevlendirilmiş son peygamberdir. O, ken-
disine vahyedilen Kur’ân-ı Kerim’i ve bu doğrultuda 
İslâm inanç, ibadet ve ahlâk esaslarını bildirip açıklayan 
ve insanlığa doğru yolu gösteren müstesna bir şahsiyet-
tir. Ona, ehl-i beytine ve ashabına salâtü selâm olsun.

Hz. Muhammed sadece bir peygamber olarak ilahî 
mesajı aktarmakla kalmamış, aynı zamanda bir beşer, bir 
aile reisi, bir eğitimci, bir devlet başkanı, bir hâkim ve bir 
kumandan olarak bu mesajı hayatına yansıtmış ve kendi-
sine inansın veya inanmasın, insaf sahibi herkesin takdir 
edeceği örnek bir kişilik sergilemiştir. Onun şahsında 
öksüz ve yetim büyümüş bir çocuk, hayatını kazanmak 
için ticaretle iştigal eden dürüst bir tâcir, ev işlerinde 
yardımcı olan bir aile reisi, çocuklarına karşı şefkatli bir 
baba, namazda dahi sırtına alacak kadar torunlarına düş-
kün bir dede; Mekke’nin fethi örneğinde görüldüğü gibi, 
kendisini vatanından ayrılmak zorunda bırakan ve hatta 
öldürmeye teşebbüs eden azılı düşmanlarını dize getirdi-
ği hâlde onlardan öç almak yerine, onları affetme erdemi 
gösterebilen bir kumandan; iyilik, doğruluk, hak ve ada-
letten şaşmayan, görevlendirmede liyakat ve ehliyeti 

Editörün Ön Sözü
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esas alan, sıkıntısı olanın kendisine kolaylıkla ulaşabile-
ceği âdil bir yönetici; taraftarlarına en güçlü zamanların-
da dahi hak, adalet ve merhametten ayrılmamayı tavsi-
ye eden bir lider; toplumda yaygın hâle gelmiş yanlış 
inanç ve anlayışlara yılmadan sabırla karşı koyan bir 
mücadele insanı; çocukları ve yetimleri, fakir, güçsüz ve 
kimsesizleri gözeten, savaş ortamında dahi çocuk, kadın 
ve yaşlıların hedef alınmamasını isteyen bir merhamet 
âbidesi; insanların insafına muhtaç hayvanların korun-
masını emredip onlara herhangi bir şekilde eziyet edil-
mesine karşı duran bir insan; karşılaştığı çeşitli zorluk, 
sıkıntı ve acı olayların neticede Allah’tan geldiğini bile-
rek yine Allah’a yönelen sabırlı bir kul; verdiği sayısız 
nimetler karşısında Allah’a layık olduğu şekilde kulluk 
etmek için olağanüstü gayret gösteren bir insan; dünya-
nın geçici, âhiretin ise ebedî olduğu şuuruyla dünyada 
kendisini bir yolcu gibi hisseden, mal, mülk, makam ve 
mevkiye değer vermeyen, genel olarak cezalandırmak 
yerine affetmeyi tercih eden, inananlarına bütün insan-
lığa ve hatta bütün yaratıklara karşı iyiliği, şefkat ve 
merhameti öğütleyen bir gönül insanı; kısacası Hz. 
Âişe’nin ifadesiyle Kur’an ahlâkıyla ahlâklanmış ve bunu 
hayatının her yönüne yansıtmış örnek bir insan modeli-
ni görmek mümkündür. Nitekim yüce kitabımız Kur’ân-ı 
Kerim’de Resulullah’ın her yönüyle üstün ahlâkî özellik-
lerle donatıldığı belirtilerek (el-Kalem 68/4) Allah’ı ve 
âhiret gününü umanlar için kendisinin “güzel bir örnek” 
olduğu (el-Ahzâb 33/21) vurgulanmıştır.

Burada bir kısmına işaret edilen üstün özellikleri 
sebebiyledir ki Hz. Peygamber, on beş asır boyunca 
bütün müslümanların gönlünde taht kurmuştur. 
Namazlarda ve günlük hayatın akışı içinde okunan 
salâtü selâmlar, onun için yazılan ve çeşitli vesilelerle 
okunan sayısız siyer, mevlid, naat, kaside ve ilahî türü 
eserler ve daha da önemlisi onun yolunu takip etmek, 
sünnetine uymak maksadıyla ferdî ve toplumsal hayatta 
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yaşanan örnek uygulamalar ona, ehl-i beytine ve yakın 
arkadaşlarına gönülden duyulan sevginin birer ifadesi-
dir. Onun ve yakın arkadaşları olan ashab-ı kiramın 
gayretleriyle İslâmiyet kısa sürede Arap Yarımadası’nın 
tümüne yayılmış, ardından devam eden -en geniş anla-
mıyla- cihat ve fetih faaliyetleri neticesinde eski dünya 
olarak bilinen Asya, Afrika ve Avrupa’nın önemli bir 
kısmına hâkim olarak günümüze kadar gelmiştir. Uzun 
asırlar içerisinde bu geniş coğrafyada oluşan siyasî, sos-
yo-kültürel, hukukî, edebî, mimarî, askerî, iktisadî ... 
alanlardaki maddî ve manevî ürünleri ile kalıcı izler 
bırakan İslâm kültür ve medeniyeti, kimsenin göz ardı 
edemeyeceği derecede dünya tarihindeki önemli yerini 
almıştır. Bu bakımdan Hz. Peygamber sadece kendisine 
inanmaları dolayısıyla müslümanların değil, aynı 
zamanda tarihin akışını değiştiren ve İslâm medeniyeti-
nin etrafında şekillendiği bir insan olarak müslüman 
olmayanların da bir şekilde ilgi duyduğu ve gerek 
Doğu’da gerekse Batı’da hakkında en çok eser yazılan 
şahsiyetlerin başında yer almıştır.

Peygamberimizin hepimiz için örnek oluşturan haya-
tının daha iyi anlaşılması yolunda mütevazı bir katkıda 
bulunacak olan bu kitap Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 
Ansiklopedisi’nde yayımlanan Hz. “Muhammed” maddesi 
(c. XXX, s. 408-481) esas alınarak hazırlanmıştır. İlgili 
maddede Hz. Peygamber’in hayatı, şahsiyeti, İslâm dini 
ve kültüründeki yeri çeşitli yönleriyle ele alınmış ve 
okuyucunun Hz. Peygamber’i çok yönlü olarak tanıması 
amaçlanmıştır. Maddeden bu kitaba alınan muhtelif 
başlıklar sırasıyla Prof. Dr. Mustafa Fayda, Prof. Dr. M. 
Yaşar Kandemir, Prof. Dr. İsmail Durmuş, Doç. Dr. 
Ahmet Özel, Prof. Dr. Bekir Topaloğlu, Prof. Dr. İbrahim 
Kâfi Dönmez, Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı, Prof. Dr. İlyas 
Çelebi, Prof. Dr. Süleyman Uludağ, Prof. Dr. Mustafa 
Uzun, Prof. Dr. Muhittin Serin, Yard. Doç. Dr. Nuri Özcan 
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ve Doç. Dr. Casim Avcı tarafından kaleme alınmıştır. Bu 
vesileyle emeği geçen hocalarımıza teşekkür ederiz.

Elinizdeki kitap “Giriş” ve dört bölümden oluşmak-
tadır. “Giriş”te Hz. Peygamber’in doğduğu ve yetiştiği 
çevre bağlamında kısaca Mekke tarihi ve Arabistan 
Yarımadası’nın genel durumundan bahsedilmiştir. Hz. 
Peygamber’in hayatına genel bir bakış niteliğindeki 
“Birinci Bölüm”de onun peygamberlikten önceki hayatı, 
İslâmiyet’in doğuşu, Mekke dönemi, hicret, Medine 
dönemi ve bu arada bizzat katıldığı savaşlar (gazveler) 
veya görevlendirdiği seriyyeler, çeşitli kabile ve devlet-
lerle ilişkileri, Vedâ Haccı ve vefatı anlatılmıştır. “İkinci 
Bölüm”de Hz. Peygamber’in şahsiyeti çeşitli açılardan 
ele alınmıştır. Bu çerçevede Hz. Peygamber’in isimleri, 
dış görünümü ve kendisine has özellikleri, yüce ahlâkı, 
günlük hayatı ve ibadeti, aile hayatı, hitabet ve fesahatı 
ile siyasî ve askerî kişiliği üzerinde durulmuştur. Hz. 
Peygamber’in İslâm dinindeki yerini konu edinen 
“Üçüncü Bölüm”de Kur’an ve sünnete göre Resulullah’ın 
ibadet hayatı ve hukuktaki yeri, örnek oluşu ve mucize-
leri incelenmiştir. “Dördüncü Bölüm”de ise İslâm kültü-
ründe tarihî süreç içerisinde Hz. Peygamber’in algılanışı 
ve onun etrafında oluşan sanat ve edebiyat ürünleri 
üzerinde durulmuştur. Bu çerçevede Hz. Peygamber’in 
tasavvuf geleneği ile Arap ve Türk edebiyatı, Türk hat 
sanatı ve musikisindeki yeri ele alınmış, ayrıca hakkında 
yazılan bazı temel eserler zikredilmiştir. Kitabın sonuna 
Hz. Peygamber dönemine dair bir de kronoloji eklen-
miştir.

Yukarıda işaret edildiği gibi bu eserin temel referansı 
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’ndeki ilgili madde oldu-
ğundan, müstakil bir kitap olarak hazırlanması dolayı-
sıyla, ihtiyaç duyulan bazı hususlar dışında, metne ilave 
yapılmamış, bilakis kitabın hacmi ve temel kültür dizisi-
nin formatı dikkate alınarak bazı kısımlar özetlenmiş 
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veya kitaba dahil edilmemiştir. Aynı sebeplerle ilgili 
maddede metin içinde veya sonunda verilen kaynaklar, 
zarurî görülmedikçe, burada tekrarlanmamıştır. Bu 
sebeple okuyucularımızın kitapta merak ettikleri bazı 
bilgilerin kaynağı ve daha geniş bilgi için adı geçen mad-
deye ve orada zikredilen bibliyografyaya müracaat etme-
leri uygun olacaktır.

Hz. Peygamber’i çeşitli açılardan ele alan ve onun 
hakkında nispeten çok yönlü bilgi vermeyi amaçlayan 
bu eserin okuyucularımıza faydalı olmasını diler, görü-
len hata ve eksikliklerin iletilmesi hâlinde sonraki bas-
kılarda memnuniyetle dikkate alınacağını belirtmek 
isteriz.

Doç. Dr. Casim AVCI


