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Hz.Muhammed’in kişisel özellikleri 
 

 Güvenilir 

 Hoş görülü 

 Adaletli  

 Sabırlı 

 Cömert  

 Doğruluk  

 Akıllı ve zeki 

 Tebliğ 

 

Fiziksel özellikleri ile ilgili hadisler 
 

"Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok yakışıklı ve alımlı idi. Mübarek yüzü ayın on dördündeki 

dolunay gibi parlardı... Burnu gayet güzel idi... Gür sakallı, iri gözlü, düz yanaklı idi. Ağzı geniş, 

dişleri inci gibi parlaktı... Boynu sanki bir gümüş hüzmesi idi... İki omuzu arası geniş, omuz kemik 

başları kalın idi..."  

(Büyük Hadis Külliyatı, Cem'ul-fevaid min Cami'il-usul ve Mecma'iz-zevaid, İmam Muhammed Bin 

Muhammed bin Süleyman er-Rudani, 5. cilt, İz Yayıncılık, s. 31)  

 

"Resulullah Efendimizin boyu; ne çok uzun, ne de fazla kısa idi. Teni de ne duru beyaz, ne de koyu 

esmerdi. Saçları ise ne düz, ne de kıvırcık idi. Kırk yaşına geldiğinde, Allah Teala O'nu peygamber 

olarak gönderdi. Peygamber olduktan sonra, Mekke'de on sene, Medine'de de on yıl kaldı ve altmış 

yaşlarında vefat etti. Bu fani hayata veda ettiklerinde, saçında ve sakalında yirmi tel ak saç yoktu." 

 

ANAHTAR KAVRAMLAR 
 

Nübüvvet, kelime olarak haber verme anlamındadır. Terim olarak peygamberlik, 

nebilik, elçilik, risalet anlamlarına gelir. Allah’ın (c.c.) gönderdiği vahiyleri, emir ve 

yasakları alıp insanlara dinin gerçeklerini duyurma; söz, tutum ve davranışlarıyla açıklama 

makamı olan peygamberlik vazifesidir. 

 

Risalet, kelime olarak gönderilen elçi demektir. Terim olarak peygamberlik, nebilik, 

elçilik anlamlarına gelir. Allah’ın (c.c.) emir ve yasaklarını insanlara bildirmekle görevli 

olan peygamberlerin Allah (c.c.) ile insanlar arasındaki elçilik vazifesidir. 

 

Hatemü’l- enbiya:bir Hatemül Enbiya tabiri, peygamberlerin sonuncusu anlamına gelir bir kavramdır. Son 

peygamber, İslam dinini tebliğ etmek için gönderilmiş olan Hazreti Muhammed (s.a.v.) olduğu için Hatemül 

Enbiya tabiri de onun için dile getirilen bir tabir olmuştur. Peygamberlik kapısı kapanmış ve daha peygamber 

gelmeyecektir. 

 

Hilye-i Şerif : Hz. Peygamberin vücut yapısına, üstün özelliklerine ve güzelliklerine dair Hz. 

Ali’nin (r.a.) naklettiği hadisin yazıldığı levhalara Hilye-i Şerif denir. 

 

Tebliğ: Peygamberlerin Allah’tan (c.c.) aldıkları mesajları eksiksiz ve doğru bir şekilde insanlara 

bildirmeleridir. 

 

Rahmet: İncelik, acıma, şefkat etme, merhamet etme, affetme ve mağfiret gibi anlamlara gelen rahmet, terim 

anlamı olarak bütün varlıkların iyiliğini istemek ve onlara her türlü yardımda bulunmaktır. 
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1. Allah’ın (c.c.) Kulu Hz. Muhammed (s.a.v.) 
 

 Hz. Muhammed (s.a.v.) de kul olmasının gereği olarak öncelikle kulluk vazifelerini yerine getirmiştir. 

 Daima Allah’ın (c.c.) emirleri doğrultusunda yaşamış ve acizliğinin farkında olmuştur. 

 O da yaşamını devam ettirmek için insani ihtiyaçlarını yerine getirmiş ve yaşamı boyunca birçok rol 

üstlenmişti.  

 Bizler gibi bir anne babadan dünyaya gelmiş olan Hz. Peygamber, çocuk olmuş, genç olmuş, zamanı 

gelince evlenmiş, evine bakmak için çalışmış, kazanmış ve hepimiz gibi bir gün ömrü son bulmuştur. 

Yüce Allah: “De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım…” buyurarak Hz. Peygamberin  insani 

yönüne dikkat çekmiştir. 

 

 

2. Allah’ın (c.c.) Elçisi Hz. Muhammed (s.a.v.) 
 

Hz. Muhammed (s.a.v.) kırk yaşına geldiğinde kulluğunun yanı sıra peygamberlik görevini de üstlenmiştir. 

Kur’an’da “Muhammed, Allah’ın elçisidir…”5 ayetiyle onun bu görevine işaret 

edilmiştir. 

 Hz. Muhammed (s.a.v.), insanları yalnızca Yüce Allah’a kulluk etmeye çağırmıştır 

 O, daima hak ve adaletten yana olmuştur.  

 Güzel ahlak sahibi bir insan olarak iyiliğe ve yardımlaşmaya yönlendirmiş, insanları kötü ve zararlı 

davranışlardan sakındırmıştır. 

 Hz. Peygamber, Allah’ın (c.c.) emir ve yasaklarını insanlara bildiren bir elçidir. 

 

Hz. Muhammed (s.a.v.) Son Peygamberdir 
 

 Her topluma insanları uyarmaları ve doğru yolu gösterip Allah’ın (c.c.) emir ve yasaklarını bildirmeleri 

için Allah (c.c.) tarafından bir peygamber gönderilmiştir. Bu peygamberlerin ilki Hz. Âdem (a.s.), 

sonuncusu ise Hz. Muhammed’dir (s.a.v.). 

 Hz. Âdem’den (a.s.) Hz. Muhammed’e (s.a.v.) kadar Allah’tan (c.c.) gelen bütün dinlerin ortak adı 

İslam’dır.  

 Hz. Muhammed’e (s.a.v.) gönderilen Kur’an-ı Kerim son kitap olması nedeniyle tüm ilahi kitapların 

özünü kapsamaktadır. 

 
Hz. Muhammed (s.a.v.) Rahmet Peygamberidir 
 

İncelik, acıma, şefkat etme, merhamet etme, affetme ve mağfiret gibi anlamlara gelen rahmet, terim 

anlamı olarak bütün varlıkların iyiliğini istemek ve onlara her türlü yardımda bulunmaktır. 

 Haksızlıkların yaygın olduğu, zenginin fakiri, güçlünün zayıfı ezdiği Cahiliye Dönemi’nde o, bütün 

insanlara merhametle yaklaşmış ve böylece İslam’a çağrı hızla yayılmıştır.  

 Zengin, fakir, köle, hükümdar, çocuk, yetişkin demeden ırk, dil, cinsiyet ayrımı yapmadan tebliğ 

yapmıştır.  

 İnsanları yalnız Allah’a (c.c.) imana, barış ve huzur içinde yaşamaya çağıran Hz. Peygamber, bir 

rahmet peygamberidir. 

  Kur’an-ı Kerim’de onun bu özelliği şöyle ifade edilmiştir: “Resulüm! Biz seni âlemlere ancak rahmet 

olarak gönderdik. 
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 Hz. Muhammed (s.a.v.), yaşadığı toplumda mazlumlara sahip çıkmıştır.  

 Ezilenleri, köleleri, kimsesizleri her zaman koruyan Hz. Peygamber, açları doyurmuş, kapısına geleni 

boş çevirmemiş ve yardıma muhtaç insanlara yardım etmiştir. 

  İnsanlara hem maddi hem manevi olarak destek olmuş ve içinde bulundukları sıkıntılardan kurtararak 

onlara güvenli bir ortam oluşturmaya çalışmıştır. 

 

Hz. Muhammed (s.a.v.) Kur’an’ı Açıklayıcıdır 
 

 Hz. Muhammed’in (s.a.v.) de görevi kendisine gönderilmiş olan Kur’an-ı Kerim’i yaşamak, 

insanlara bildirmek ve açıklamaktır. 

 Allah’ın (c.c.) Kur’an-ı Kerim’de bildirdiği ilkelerin çoğu herkesin anlayabileceği açıklıkta 

bildirilmişken bazı ilkeler kapalı bir üslupta bildirilmiştir. Bu nedenle Hz. Peygamber, 

Kur’an’ın bütün ilkelerini hem yaşayarak hem de sözlü olarak açıklamıştır. 

 
Hz. Muhammed (s.a.v.) Bütün İnsanlar İçin Uyarıcı ve Müjdeleyicidir 
 

 Hz. Peygamber insanları puta tapmak, Allah’a (c.c.) şirk koşmak ve toplumun düzenini 

bozmak gibi olumsuz davranışlara karşı uyarmıştır.  

 Zina, hırsızlık, cinayet, yalan gibi davranışların kötü olduğunu bildirmiştir. Allah’ın (c.c.) emir ve 

yasaklarına uyanları Yüce Allah’ın eşsiz mükâfatlarıyla müjdelemiştir. 

 

Hz. Muhammed (s.a.v.) Güzel Ahlakı Tamamlamak Üzere Gönderilmiştir 
 

 Ahlaki kurallara uygun davranan insanlar, güzel ahlaklı larak nitelendirilirler. Güzel ahlaklı insanlar 

ise ilişkilerini daha sağlıklı kurarlar. 

 Güzel ahlaklı insanların en iyi örnekleri peygamberlerdir.  

 Hz. Muhammed (s.a.v.) ahlaki bozulmaların yaşandığı bir topluma rehberlik yapmıştır. “Ben güzel 

ahlakı tamamlamak üzere gönderildim.” buyurarak vahyin amacının güzel ahlaklı bir toplum 

oluşturmak olduğunu vurgulamıştır.  

 Hz. Peygamber, dürüstlüğü ve güvenirliği ile ön plana çıkmıştır.  

 Yüce Allah, Hz. Peygamberin ahlakını şöyle tanımlamıştır: “Ve sen elbette üstün bir 

ahlak sahibisin. 

 

3. Bir Sure Tanıyorum: Kâfirun Suresi ve Anlamı 
 

 Kafurun suresi, Mekke döneminde inmiştir.  

 Altı ayettir.  

 “Kâfirun”, inkârcılar demektir. 

 Surede Hz. Peygamberin inkârcılarla şirk ve sapkınlıkta birleşemeyeceği kesin bir üslupla ifade 

edilmekte ve inancın şirkten uzak tutulması hedeflenmektedir.  

 Tevhid ilkesinin sembolü olarak Mekke döneminin ilk yıllarında inen bu surede Mekkeli müşriklerin 

şahsında bütün putperestlere ilan edilmek üzere iman ile şirkin ayrı şeyler olduğu, bu iki inanç sistemi 

arasında bir benzerlik bulunmadığı, dolayısıyla ikisinin birlikte bulunmasının, iki inanç arasında bir 

uzlaşmaya gidilmesinin mümkün olmadığı kesin olarak ifade edilmiştir. 
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