
  

BİR İNSAN VE PEYGAMBER OLARAK HZ.MUHAMMED (SAV)  

1. Hz. Muhammed’in İnsani Yönü  

    "De ki: Ben de sizin gibi bir insanım. Farklılık yalnızca, 'ilahınız tek bir ilahtır' şeklinde bana vahiy 
gelmesidir." (Kehf /110)  

     “Bu ne biçim peygamber; (bizler gibi) yemek yiyor, çarşılarda dolaşıyor! Ona kendisiyle beraber 
uyarıcı olarak bir melek indirilmeli değil miydi? Dediler.” (Furkan/7)  

     “(Resulüm!) Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler de hiç şüphesiz yemek yerler,  

çarşılarda dolaşırlardı. Biz, sizi birbiriniz için imtihan konusu yaptık…” (Furkan /20)  

    “De ki: Ben size, ‘Allah’ın hazineleri benim yanımdadır.’ demiyorum. ‘Ben gaybı da bilmem.’ Size, 
‘Ben bir meleğim.’ de demiyorum. Ben sadece bana gönderilen vahye uyuyorum…” En’am /50  

      Hz. Muhammed hem Allah'ın seçkin bir peygamberi hem de bir insandır. O da bir anne ve 
babadan dünyaya gelmiştir. Sevinçli anları olduğu gibi üzüntülü anları da olmuştur. Evlenmiş, eş ve 
çocuk sahibi olmuştur. Herkes gibi o da acıkmış ve susamıştır. Tüm ihtiyaçlarını da diğer insanlar 
gibi karşılamaya çalışmıştır. Bizden tek farkı Allah’tan vahiy almış olmasıdır. Her peygamber gibi Hz. 
Muhammed de gelip peygamberlik görevini yapmış ve her insan gibi ömrü tamamlanınca dünyaya 
gözlerini yummuştur. Yemesi, içmesi, uyuması, alışveriş yapması, giyim kuşamı, sevinmesi,  
üzülmesi, heyecanı, baba olması, evlenmesi, rızkını elde etmek için çalışması, hastalanıp 
tedavi olması vb. peygamberimizin insani yönüyle ilgili özellikleridir.  

  

2. Hz. Muhammed’in Peygamberlik Yönü  

      “(Ey Muhammed!) De ki: “Ey insanlar! Şüphesiz ben, yer ve göklerin hükümranlığı kendisine ait 
olan Allah’ın hepinize gönderdiği peygamberiyim…” Araf 158  

        Hz. Muhammed'in diğer insanlardan en önemli farkı peygamber olarak görevlendirilmesidir.  

İnsanüstü bir güce sahip değildir. Allah'ın insanlar arasından seçtiği bir peygamberdir. Hz. 
Muhammed Allah'tan aldıklarını insanlara bildiren, onları uyaran ve onların doğru yolu bulmalarına 
yardımcı olan, yol gösteren Allah'ın elçisidir.  Ona uymak Kuran’a uymak demektir. Bizler de ona 
uyabildiğimiz ölçüde kazançlı sayılırız.  

        Vahiy alması, Allah’ın elçisi olması, insanlara dini tebliğ etmesi, İnen ayetleri açıklaması, 

insanları uyarması, Güzel ahlakı, din ile ilgili konularda verdiği hükümler peygamber olmasıyla ilgili 

özellikleridir.  

2.1. Hz. Muhammed Son Peygamberdir  

       "O (Muhammed), Allah'ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur." (33/Ahzab suresi, 40)  

        “…Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size olan nimetimi tamamladım ve sizin için din 
olarak İslam’ı seçtim…”Maide/3  

        Kur’an’ın tamamlanmasıyla birlikte vahiy sona ermiştir. Artık vahiy gelmeyecektir;  dolayısıyla 
peygamberlik de Hz. Muhammed’le birlikte sona ermiştir. Onun vefatından sonra vahiy de 
gelmeyecek, peygamber de gönderilmeyecektir. Kur’an-ı Kerim Kıyamete kadar değişmeyeceği için 
bir peygamberin gelmesine de gerek yoktur.  

  

2.2. Hz. Muhammed Kuran’ı Açıklayıcıdır  

     "İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana bu Kuran’ı 
indirdik”  Nahl/44  

       "Biz sana Kitâb'ı indirdik ki, hakkında ayrılığa düştükleri şeyi onlara açıklayasın ve inanan bir 
kavim için, (o kitap) yol gösterici ve rahmet olsun" (Nahl,/64)  

        Peygamberimizin görevi Allah’tan aldığını insanlara aktarmak ve Allah’ın neyi amaçladığını 

insanlara açıklamaktır. Müminlerin anlayamadığı konuları açıklamış, namazın nasıl kılınacağı, 

haccın nasıl yapılacağı gibi konulara ışık tutmuş, uygulamalarıyla yol göstermiştir. Peygamber 

efendimiz. Kur’an-ı açıklarken çoğu zaman başka ayetleri örnek olarak göstermiştir. Bakara 

187.ayetinde geçen beyaz ipliğin gündüzün aydınlığı siyah ipliğin gecenin karanlığı olduğunu 

belirtmesi. "İnanıp, imanlarına herhangi bir zulüm bulaştırmayanlar... İşte onlar güvendedir ve onlar 

doğru yolu bulanlardır." (En'am 82) ayeti indiğinde buradaki zulmün ne olduğu anlaşılamamış, 

bazıları onu her türlü günah işlemek sanmıştı. Durum Peygamberimize sorulduğunda buradaki 

zulüm kelimesinin  'Allah'a ortak koşmak' olduğunu açıkladı.“…şüphesiz şirk büyük bir zulümdür.” 

(lokman/13) ayetini okudu.  
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2.3. Hz. Muhammed İnsanlık İçin Bir Uyarıcıdır   

        "Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeci, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle ona çağıran ve 
aydınlatan bir ışık olarak gönderdik." (Ahzab suresi, 45-46)  

          Peygamberimizin en önemli görevlerinden biri de uyarıcı olmasıdır. İnsanları sadece Allah’a 
inanmaları konusunda uyarmıştır. Allah’ın çizdiği sınırların korunması gerektiğini vurgulamışlar, 
dünya ve ahiret mutluluğunun ancak dosdoğru yolu izlemekle olabileceği konusunda insanları 
uyarmıştır. Uyarılara dikkat etmemenin getireceği sonuçlara işaret etmişlerdir. Allah’ın emrine aykırı 
hareket edenlerin ahirette nelerle karşılaşacağı konusunda insanları ikaz etmiştir. Peygamber 
efendimizin en büyük uyarısı İnsanların Allah’ı inkar etmemeleri, şirk koşmamaları ve günahlardan 
sakınmaları aksi halde ahirette cehenneme atılacakları yönündeki uyarısıdır.  

  

2.4. Hz. Muhammed İnsanlığa Bir Rahmettir  

       “(Resulüm!) Biz seni alemlere ancak rahmet olarak gönderdik.(Enbiya/107)  

        Allah’u Teala kullarının yanlış yollara saptığını insanlık değerlerinden uzaklaştığını görünce 
kullarına acıyıp rahmetinin bir gereği olarak peygamberler göndermiştir. Nasıl ki rahmetinin gereği 
olarak yağmur yağdırıp yeryüzündeki bitkileri ve canlıları diriltiyorsa, Peygamberler göndererek 
ölmeye yüz tutmuş insanlık değerlerini diriltmiştir. Peygamberimiz dini, ahlaki ve insani değerleri 
savunmuştur. Onun getirdiği değerler insanlık için bir rahmet olmuş insanlığın kurtuluşuna vesile 
olmuştur. Tüm insanlara ve tüm canlılara karşı merhamet göstermiştir. Peygamber efendimizin 
gelmesi özellikle fakirler, yetim ve öksüzler, güçsüz insanlar, kız çocukları, kadınlar, köleler ve 
toplumda ezilenler için rahmet olmuştur. Peygamberimiz bu kimseleri korumuş hak ettiği değeri 
vermiş, zulüm haksızlıkları önlemiş ve insanları bu konuda uyarmıştır.  

      Bir hadisinde “Benim ve sizin durumunuz; ateş yakıp da, ateşine cırcır böcekleri ve pervane 
böcekleri düşmeye başlayınca, onlara engel olmaya çalışan adamın durumuna benzer. Ben sizi 
ateşten korumak için kuşaklarınızdan tutuyorum, siz ise benim elimden kurtulmaya, ateşe girmeye 
çalışıyorsunuz.” (Müslim, Fezâil 19, Buhari Rikâk 26, Tirmizî Edeb,82) buyurmuştur.  

     Peygamber efendimizi torunları Hasan ve Hüseyin öperken gören ve “ Benim on çocuğum var hiç 
birini kucağıma alıp öpmedim” diyen birisine O “Merhamet etmeyene merhamet edilmez” 
buyurmuştur. Peygamberimiz savaşta çocuklara, kadınlara ve din adamlarına dokunulmamasını 
emreder, kılıcını atıp teslim olan savaşçılara eziyet edilmesini yasaklardı.  

     Peygamberimizin merhameti yalnızca insanlara yönelik değildi. Hayvanlara eziyet edilmemesini 
ister, üzerlerine haddinden fazla yük yüklenmesini yasaklardı. Tehlike kaynağı olmadıkça 
hayvanların öldürülmesini men etmiştir.  

2.5. Hz. Muhammed Güzel Ahlakın Tamamlayıcısıdır  

       Kitabımız Kur'an-ı Kerim bu soruya cevap olacak şekilde Peygamberimize seslenerek şöyle 
diyor: “Senin için kesintisiz bir ödül vardır; çünkü sen üstün bir ahlâka sahipsin.” (Kalem 4-5)  

        Sevgili Peygamberimiz şöyle derdi:  
“Beni Rabbim eğitti; O beni ne güzel eğitti.”  

         Hz. Aişe annemize, Peygamberimize yetişememiş, onu görme yüceliğine erememiş 
gençlerden biri merakla sorar:  

“–Hz. Muhammed’in ahlâkı nasıldı?”  

Hz. Aişe (r.a.) bu soruya doğrudan, net bir cevap verir:  

– “Siz hiç Kur’an okumadınız mı? Onun ahlâkı Kur'an’dı.”  

Hz. Aişe annemiz bu sözüyle şunu demek istemişti: Yüce Allah’ın beğendiği, insanlara Kur’an 
yoluyla emrettiği ve önerdiği ne kadar güzel huy, davranış çeşitleri varsa onların tümü Hz. 
Muhammed’in (s.a.v.) kişiliğinde ve ahlâkında yer almıştır.   

            Peygamber efendimiz başka bir hadisinde  “Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim” 
buyurmuştur.   

          Peygamberimiz üstün ahlak sahibi idi. Doğruluğun yanında yer alır, kötülüğün karşısında 
dururdu. Söz ve davranışlarıyla tüm insanlık için örnek olmuştur. Olumsuz davranış gösterenleri 
güzel bir tavırla uyarmıştır. Allah’ın çizdiği sınırları korumanın önemini anlatmış, doğruluğun 
kurtuluşa vesile olacağını vurgulamıştır.  

   
 


