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KAVRAMLAR

TEBLİĞ

HADİS

SÜNNET

SAHABE

RAHMET

PEYGAMBER

TEFSİR

Farsça bir kelimedir. Allah’ın elçisi demektir. Kur’an’da Peygamber kavramı
yerine «Resul (Elçi) ve Nebi (Haber getiren)» kelimeleri yer alır.

Bütün varlıkların iyiliğini arzu edip onlara her türlü yardımda bulunmaktır.
Acımak, merhametli olmak demektir.

Hz. Muhammed’in (sav) değişik olaylar ve problemler karşısında inananları 
aydınlatmak, için söylediği sözler bütünü.

Hz. Muhammed'in (sav) devamlı olarak yaptığı ve bir mazeret olmaksızın terk 
etmediği davranışlarına «sünnet» denir.

Peygamberlerin Allah’ın mesajlarını, olduğu gibi insanlara ulaştırmasıdır.

Hz. Muhammed’i hayatta iken gören, onunla bir arada bulunan, onunla sohbet 
eden Müslümanlara «sahabe» denir.

Kur’an ayetlerinin ve surelerinin ayrıntılı olarak açıklanması demektir.
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 Hz. Muhammed (s.a.v.), 571’de (12 Rebiyülevvel) Mekke’de dünyaya geldi. 
 Kırk yaşında peygamberlik verildi. (610 yılı Ramazan Ayı Kadir Gecesi’nde ilk vahiy geldi.)
 622 yılında Medine’ye hicret etti. Hayatının kalan zamanını Medine’de geçirdi. 
 632 yılında Medine’de vefat etti. Kabri bu gün Mescid-i Nebevî içinde yer almaktadır.
 Kabrinin olduğu yere «Çiçekli Cennet Bahçesi» anlamında «Ravza-ı Mutahhara» denilmektedir.

Hz. Muhammed’in Hayatını İki Farklı Şekilde İnceleyebiliriz

Mekke Dönemi
(571 – 622)

Medine Dönemi
(622 – 632)

Yaşadığı Yerler Açısından

Peygamberlik Öncesi
(571 – 610)

Peygamberlik Sonrası
(610 – 632)

Peygamberlik  Açısından

HİCRET

VAHİY
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 “De ki: Ben peygamberlerin ilki değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben sadece bana 
vahyedilene uyarım ve ben apaçık bir uyarıcıyım.” ( Ahkâf, 9 ) 

AYETLER

Hz. Muhammed Allah’ın Elçisi: AYET LER

 “De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım. (Ne var ki) bana, ‘İlahınız ancak bir tek ilahtır.’ diye 
vahyolunuyor. ( Kehf, 110)

 “Ey Resul! Rabb’inden sana indirileni tebliğ et…” (Maide, 67)

 «İşte onun için (Ey Muhammed) sen (tevhide) davet et ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Onların 
heveslerine uyma ve de ki: ‘Ben Allah’ın indirdiği kitaba inandım ve aranızda adaleti gerçekleştirmekle 
emrolundum…» (Şûrâ, 15)

 “Muhammed, Allah’ın elçisidir…”( Fetih, 29)

 “…İşte bu Kur’an bana, onunla sizi ve ulaştığı herkesi uyarayım diye vahyolundu...” (Bakara, 196)

 “Allah’a itaat edin, Peygambere de itaat edin. Yüz çevirirseniz bilin ki elçimize düşen apaçık bir 
duyurmadır.” (Teğabûn, 12)

 “...O (Muhammed), Allah’ın Resulü ve nebilerin sonuncusudur. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.” (Ahzâb, 40)
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Hz. Muhammed’e 40 yaşında peygamberlik 
verildi. Kur’an’da “Muhammed, Allah’ın 
elçisidir…” “…İşte bu Kur’an bana, onunla sizi ve 
ulaştığı herkesi uyarayım diye vahyolundu...” 
“Ey Resul! Rabb’inden sana indirileni 
tebliğ et…” buyurulur.

Hz. Muhammed’in peygamber olmasının ona 
yüklediği bazı görev ve sorumluluklar vardı. 
Allah’ın mesajlarını insanlara ulaştırmak, Kur’an’ı 
açıklamak, insanları uyarmak,
ahlaki açıdan insanlara örnek 
olmak gibi. 

Hz. Muhammed (s.a.v.), karanlıktaki insanları 
aydınlığa ulaştırmak için gönderilmiştir. Ayette, 
“İman edip salih amel işleyenleri, karanlıklardan 
aydınlığa çıkarmak için size ... Allah’ın apaçık 
ayetlerini okuyan bir peygamber göndermiştir...” 
buyrulur.

Kur’an’da, Müslümanların Hz. Peygambere 
(s.a.v.) itaat etmeleri istenmiştir.: “Allah’a itaat 
edin, Peygambere de itaat edin. Yüz çevirirseniz 
bilin ki elçimize düşen apaçık bir duyurmadır.”

Hz. Muhammed Allah’ın Elçisi

Peygamber, Allah’ın emir ve yasaklarını insanlara 
bildiren elçidir. Farsça bir kelimedir. Kur’an’da 
buna karşılık olarak «Resul, Nebi» kavramları yer 
alır. Peygamberlerin, Allah’ın mesajlarını 
insanlara iletmesine «tebliğ» denir.

Peygamberlik çalışarak elde edilen bir görev 
değildir. Peygamberlerin hepsi insanları 
yalnızca Allah’a kul olmaya davet etmişlerdir. 
Yine hepsinin ortak mesajlarının başında 
TEVHİT yani Allah’ın bir oluşu yer alır.
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Hz. Muhammed Son Peygamberdir

 İlk peygamber Hz. Adem’den Son peygamber 
Hz. Muhammed’e kadar pek çok peygamber 
gönderilmiştir. Kur’an’da 25 tanesinin ismi 
yer alır. Hz. Muhammed, peygamberlik 
halkasının sonuncusudur. 

 Hz. Muhammed’den sonra, her kim 
«peygamber olduğu iddiasıyla»            
ortaya çıkarsa o yalancı veya ruh         
hastası bir kimsedir. “...O (Muhammed), 
Allah’ın Resulü ve nebilerin sonuncusudur. 
Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.” 

 Hz. Muhammed’in (s.a.v.) vefatından önce 
İslam dini tamamlanmıştır. Ayette: “…Bugün 
sizin için dininizi kemale erdirdim. Size olan 
nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak 
İslam’ı seçtim…” buyurulur.

 Hz. Muhammed’e (s.a.v.) gönderilen 
Kur’an, son kitap olması nedeniyle tüm 
ilahî kitapların özünü kapsamaktadır ve 
evrensel bir niteliğe sahiptir.

 Başka peygamber gönderilmeyeceğinden, 
hiçbir değişikliğe uğratılmadan, orijinal haliyle 
kıyamete kadar Kur’an-ı Kerim insanlara rehber 
olmaya devam edecektir. Ayette, "Kur’an'ı biz 
indirdik; elbette onu yine biz koruyacağız.» 
buyrulur.

 632’de, Hz. Muhammed, tebliğ vazifesini 
tamamlamış, bize «Onlara sıkı sıkıya sarıldığınız 
sürece yolumuzu şaşırmayacağımız iki şey 
bırakmıştır: Kur’an-ı Kerim ve Resûlün sünneti.»
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Bizi DİNlemeye devam ediniz.
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