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iLM-İ TEVHİD (KELAM): 

PEYGAMBERLİK VE PEYGAMBERLERE İMAN 

Dr. Ali Arslan AYDIN 

1 - "NEBi" VE "RESUL" KELiMELERiNiN MANALARI: 

"Nebl", Arapça bir kelime olup, "Nebee"den !Üretilmiştir. Muhbir, yani "haber ve
rici" manasınadır. (Nebee, bize bildirilen fevkalade değerde bir haber, bir tebliğ demek
tir.) Rağıb'a göre, bu kelime, yalnız, doğruluğunda hiç şüphe olmayan bir haber için 
kullanılabilir. 

Bazı dilciler, "nebl" kelimesinin, yükseltilmiş manasında olan "Nübüvvet" kelimesin
den geldiğini ileri sürerler. 

Diğer bir kısım dilciler ise, "nebl" kelimesine: 

"Allah (C.C.) ile, akıl sahibi yaratıkları arasında bir elçi" veya, "Bize, Yüce Allah'a 
ait şeyler bildiren kimse" manası verirler. Nebl'nin cem'i "Enbiya" gelir. Peygamberler'e, 
ilahi hüküm ve haberleri insanlara bildirdikleri için, "Enbiya" denmiştir. 

Nebl'ye "Resul" de denir. (Resul, gönderilen kimse, haberci, elçi demektir.) Allahu 
Teala tarafından, insanları irşad için gönderilmiş olduklarından, Peygamberlere "Resul-i 
kiram Mürselln" denmiştir. Resul'ün cem'i "Rusül" gelir. 

Dilimizde "Peygamber" denilen ilahi' elçiler, Kur'an-ı Kerim'de bazan "Nebi'", ba
zan "Resul" diye anılır. Bu esasa gör"', nebl ve resul, aynı manaya gelen iki (müteradif) 
ısimdir. Peygamber'e, Allah'dan haber aldıkları için "Nebl", aldıkları haberleri insanlara 
bildirdikleri için de, "Resul" denir. 

Diğer bir görüşe göre resul kelimesi, lugat manası bakımından daha şümullüdür. 

Meleklere de, ilahi haberler taşıdıklarından, "ilahi haberciler" anlamına "Rusül" denir. 
Bu esasa göre, kendisine kitap ve müstakil şeriat verilenler "Resul" diye anılır. Her resul, 
nebldir. Fakat her nebl resul değildir. 

2 - PEYGAMBERLERE iMAN, ISLAM'DA iMAN ESASLARINDANDIR: 

Kur'an-ı Kerim'de geçen birçok eyetiere ve Peygamberimiz'in Hadislerine göre, is
lam'da lman esaslarından biri de, Allahu Teala tarafından insanları irşad ederek onlara 
doğru yolu göstermek için gönderilen Peygamberlere lman etmektir. Gönderilen bütün 
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Peygamberlere inanmak, lman esasları arasında mühim bir rükündür. Çünkü, nasıl ki, 
meleklere inanılmazsa, ilahi kitaplara inanmak mümkün değildir, ilahi kitapları insanlara 
tebliğ etmekle mükellef olan Peygamberlere lman edilmeden de, mukaddes kitaplara 
lman etmek mümkün değildir. Bu bakımdan, Kur'an-ı Kerlm'de, Allahu Teala'nın gönder
diği Peygamberlere lman, onlara ve vahyedilen ilahi kitaplara Imanla birlikte zikredilir1 . 

Gerçek şudur ki; Peygamberlik müessesesine inanılmadan, din, yani ilahi emir ve 
yasaklar söz konusu olamaz. Çünkü Peygamberler Yüce Allah'ın, insanları irşad, için gön
derdiği birer elçi olarak, ilahi hükümleri yalnız tebliğ etmekle kalmazlar, aynı zamanda 
bu hükümleri bizzat tatbik eder ve günlük hayatımızda nasıl uygulanacağını gösterirler. 

Peygamberler, herkes tarafından takip edilebilecek örnek insanlardır. 

Peygamberler; ancak güzel birer örnek olurlarsa, insanlara tesir eder, onlara lman 
aşılar, peşlerinden sürükleyerek hayatlarında esaslı değişiklik yaparlar. Çünkü insanla
rın ıslahı, ancak, yine birer insan olan Peygamberler vasıtasiyle başarılabilir. 

Melekler ise, ancak Peygamberlere örnek olabilirler. Onun içindir ki, melekler in
sanlara değil yalnız Peygamberlere elçi olarak gönderilmiştir. Bu sebepledir ki, Yüce 
AU ah (mealen): 

"(Onlara) De ki: Eğer yeryüzünde yaşayıp, huzur içinde dolaşanlar Melekler olsaydı, 
muhakkak ki Biz, onlara gökten melek bir peygamber indirirdik."2 buyuruyor. 

insanların Peygamberlere ihtiyacı ve Yüce Allah'ın her millete ayrı ayrı ve sonunda 
bütün milletiere hitabeden Peygamber göndermesindeki hikmet ve menfaat ilerki bahis
ferde Izah edilecektir. 

Ayet-i Kerlmede geçen "Enbiya" kelimesi ile, daha önceki milletiere gönderilen Pey
gamberlerin kastedildiği anlaşılmaktadır. 

Burada şu kadarını söyleyelim ki ( Kur'an-ı Kerim'in bildirdiğine göre); Peygamber
lik ve ilahi kitaplar, Rabbimiz Cenab-ı Hakk'ın insanlara verdiği manevi bir hediye, bir 
mevhlbe-i ilahiyyedir. Yüce Allah, nasıl ki, insanlar arasında bir fark gözetmeden, her 
birine maddi gıdalar, türlü rızıklar ve çeşitli nimetler vermişse, rOhl bir gıda olan Pey
gamberlik nimetini de aynı esasa göre vermiştir. Bu bakımdan Peygamberlik, Allahu 
Teala'nın, bütün dünya milletlerine eşit olarak, dağıttığı ilahi bir hediyedir. Mademki in
sanlar, doğru yolu bulmakta ve ilahi hakikatları öğrenerek yapmakta Allah tarafından 

müeyyet ve ma'sOm olan Peygamberlere ve vahye muhtaçtırlar, o halde bütün insanla
rın Rabbi olan Yüce Allah, elbette ki kulları arasında fark gözetmeyecek ve her millete 
kendi içinden seçtiği Peygamberler gönderecektir. 

Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bu husus, şu ayetlerde açık olarak bildirilmektedir: 

" ••. Hiçbir millet yoktur ki, kendi içinde (onları Allah azabıyla) korkutan biri, (yarıi 

bir Peygamber) gelip geçmiş olmasın."3. 

"Her milletin bir Peygamberi vardır."4 • 

(1) Bakara: 177, 85; Nisa: 136. 
(2) İsra: 95. 
(3) Fatır: 24. 
(4) Yunus: 47. Ayrıca bkz: Nahl: 36, Rum: 47, Zuhruf: 6, Ra'd: 8, İbrahim: 4, 

İsra: 15. 

22 



Yani, her millete, doğru yolu göstermek için mutlaka bir Peygamber gönderilmiştir. 

Peygamberler, bu yüce vazlfeyi eksiksiz olarak yapabilecek ve kendilerine vahyolu
nan ilahi hükümleri insanlara aynen tebliğ edebilecek kudret ve kabiliyette yaratılan5 

mümtaz ve sadık kullar, ilahi elçilerdir. 

Kur'an-ı Kerim Müslümanlara, yalnız islam Peygamberi Hz. Muhammed (A.S.) e de
ğil, dünya milletlerine gönderilen bütün Peygamberlere de inanmavı emretmektedir. 

Nitekim Kur'an-ı Kerlm'de; 

"Deyiniz ki: Biz A!lah'a, bizlere inzal olunan (kitab) a, ibralıim'e, ismail'e, ishak'a, 
Ya'kub'a ve oğuHanna inzal olumm!ara, Rableri tarafından Musa ve isa'ya verilenlere, 
Enbiya'ya verileniere iman ettik. Onları birbirinden ayırmayız ... " 6 buyurulmaktadır. 

işte islam Dini, bütün Peygamberlere inanmavı "lman esasları"ndan ve islam'ın te
mel prensiplerinden saymakla7 , hiçbir dini n erişemediği nisbette şümullü olmak vasfını 

kazanmakla ve bütün dünya milletlerine hitap etmek suretiyle, beşeriyeti içine alan bir 
kardeşliğe, sulh ve sükOna davet etmektedir .. 

Bu bakımdan her Müslüman: 

a) icmall olarak: Başta sevgili Peygamberimiz olmak üzere, daha önce gönderilen 
"Bütün Peygamberlere", 

b) Tafslll olarak da: Kur'an-ı Kerim'de adları zikredilen Peygamberlerin her birine 
inanmaları ve onlardan başka, Allahu Teala tarafından gönderilen ve adları bildirilmeyen 
bütün Peygamberlere toplu olarak lman etmeleri gerekir. 

3 - PEYGAMBERlERiN ADEDi VE ADLARI: 

Kur'an-ı Kerim'de her millete mutlaka bir Peygamber gönderildiği tasrlh edilmişse 

de8 Peygamberlerin adedi ve her birinin ismi bildirilmemiştir. 

"Peygamberlerin bir kısmını bundan önce sana haber verdik, bir kısmını ise haber 
vermedif<."9. 

Gerçi bir Hadiste Peygamberlerin adedinin 124 bin olduğu zikredilmişse de, Kur'an-ı 
Kerim'de yalnız 25 Peygamber adı geçmektedir. Bunlar: 

Adem, idrls, NOh, HOd, Salih, LOt, ibrahim, ismail, ishak, Ya'kOb, YOsuf, Şuayb, MO" 
sa. Harun, Davud, Süleyman, EyyOb, Zülkifl, YOnus, ilyas, Elyesa', Zekeriyya, Yahya, Tsa 
ve Muhammed (Salla'llahu aleyhi ve aleyhim ecmaln) Hazretleridir. 

islam'a göre, insanlara gönderilen ilk Peygamber Hz. Adem (A.S.), bütün insanlık 
alemine gönderilen Peygamber ise, Hz. Muhammed (A.S.V.) dir. Hz. Muhammed, Pey" 
gamberlerin en büyüğü ve sonuncusudur. O, Peygamberler zincirinin son altın halkasıdır. 

Peygamberlik, onunla son bulmuştur. Oridan sonra artık Peygamber gönderilmeyecektir. 

Ehl-i Sünnet'e göre, Peygamberlerin adetleri şu kadardır, diye tahdld etmemek ev
ladır. Çünkü, tahdld edilirse, Peygamberlerin adetlerini arttırmak veya eksiltmek gibi 
bit· hataya düşmek ihtimali vardır. Bu ise asla doğru olmaz. 

(Devamı gelecek sayıda) 

(5) Peygamberlerin Sıfatları bahsine bakınız. 
(6) Bakara: 136. 
(7) Bakara: 177, 285; Nisa: 136. 
(8) Fatır: 24; Yfınus, 47; İsra: 15. 
\9) Nisa: 16"± ve Mü'min: 78. 

23 


