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Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi 

(Geçen sayıdan devam) 

4 - PEYGAMBERLERiN SlFATlARI: 
Bütün Peygamberler, Allahu Teala tarafından insanlara ilahi elçiter olarak gönde

rildiklerine göre, kardeş gibidirler. Onlar bir ailedendir ve bir tek cemaattir. Bu hususta 
birçok ayetler vardır. 

Bütün Peygamberler, aynı ulvi maksatla seçilerek insanlara gönderilen, doğru, sadık, 

emin, yüksek ahlaklı, sağlam karakterli, uyanık kalbli, dünya ve ahirette itibarlı ve Al
lah'a en yakın olan yüce zatlardır. 

Kur'an-ı Kerim'de bir Peygamber hakkında yapılan medihler; onun yüksek ahlakı, 

üstün karakteri, yüce öğütleri ve Allah'a olan bağlılık, güven ve ilaatı bütün Peygam
berler için de doğru ve gerçektir. 

Gerçi her Peygamberin kendine has belirli bir vasfı olabilir. Fakat, bütün Peygam
berler arasında müşterek olan ve her Peygamberde bulunması gereken ortak vasıflar 

vardır. Bunlar şöylece özetlenebilir: 

A) PEYGAMBERLER HAKKINDA VACiB OLAN SIFATLAR: 
Peygamberlerin ittisafı vacip olan ve her Müslümanın Peygamberler hakkında inan

ması gereken müşterek vasıflar şunlardır: 

" ~ • ...J....J~'- r .~~'-·, 
ii -~ ""'lıı.&'Wiı."- .;;;li.i.QIIı; 

5!clk; ~eyf;ember!edr., H2h! hUk~~!ed 
sözlü olmalarıdır. 

Her Peygamber, peygamberlik iddiasında ve Allah'dandır diye bildirdiği bütün ilahi 
hüküm ve haberlerde, her türlü hareket ve davranışlarında doğru sözlüdür, sadıktır, Pey
gamberlerin yalan söylemeleri mu haldir (caiz değildir). Aksi halde, insanları kenditerine 
inandırmaları ve onları irşad ederek, doğru yola sevketmeleri mümkün olmaz. 

Esasen kizb (yalan söylemek), büyük bir günah (ma'siyet) olduğundan, Peygam
berlerin "ismet" ve "emanet" sıfatiariyie bağdaşmaz. Halbuki Yüce Allah, onların Pey
gamberlik iddiasını te'yid için ellerinde "Mu'cize"ler izhar ediyor. Adeta; 
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''Kulum, Peygamberlik iddiasında ve benden bildirdiklerinde s~dıktır.'' buyuruyor. 
O halde Peygamberlerin yalan söylemeleri muhaldir. Çünkü: 
Eğer Peygamberlerin yalan söylemeleri caiz olsa, Hak Teala yalancıları tasdik etmiş 

olur. Yalancıyı tasdik bir nevi yalancılık olduğundan, noksanlardan münezzeh olan Yu
ce Allah, bu noksandan da münezzehtir. 

Öyle ise Peygamberler sıdk, yani doğruluk sıfatiyle muttasıftırlar. Yalancılık, hakla
rında muhaldir. 

2 - Emanet Sıfatı: 

Emanet, Peygambedel"in, kudsi görevlerini yerine getirmek hususunda ve diğer hu
$Uslarda emin ve güvenilir olmalarıdır. 

Bütün Peygamberler, "emanet" sıfatiyle muttasıftırlar. Her biri, dürüst, emin ve gü
venilen mümtaz bir şahsiyettir. Kendilerinden asla bir "hıyanet" vaki olmaz. Hıyanet, Pey
gamberler halekında muhaldir. Çünkü: 

Allahu Teala, ilahi vahyini, Peygamberlik şeref ve vazifesini hainlere değil, ancak, 
her bakımdan emin olan kullarına verir. Peygamberlerini bu gibi emin ve dürüst şahıs
lar arasından seçer. Şüphe yok ki, Allah, Peygamberliğe kimin layık olduğunu en iyi 
bilendir. 

3 - Tebliğ Sıfatı: 

Tebliğ, Peygamberlerin Allahu Teala tarafından kendilerine vahyolunan ve bildiril
mesi emredilen şeyleri ümmetierine noksaıısız ve ilavesiz olarak aynen tebliğ etmeleridir, 

Bütün Peygamberler, kendilerine vahyolunan şeriatı tebliğ vazifesini aynen yerine 
getirmişlerdir. ilahi emirleri, yasakları ve tebliği emredilen haberleri aynen bildirmişler, 
herhangi birini ketmedip saklamamış veya ona kendinden bir şey ilave etmemişlerdir. 

Aksi halde, Peygamber olarak seçilmelerinin ve kendilerine tevclh edilen risalet va
zifesinin mana ve hikmeti kalmazdı. Çünkü Hak Teala, hakkı ketmedip gizleyenlere ve
ya tahrif edip değiştireniere elbette Peygamberlik payesi vermez. O halde, tebliğ sıfatının 

zıddı olan "kitman-ı şeriat" Peygamberler hakkında muhaldir. 

4 - Fetanet Sıfatı: 
Fetanet, Peygamberlerin, üstün bir akıl ve zekaya, kuvvetli bir hafıza ve yüksek 

bir mantık ve ikna kabiliyetine sahip olmalarıdır. 
Her Peygamberin, şerefli ve yüce olduğu kadar da, ağır ve çok mes'Oiiyeti olan Pey

gamberlik hizmetini noksansız ve mükemmel bir şekilde yerine getirebilmesi için, böyle 
yüksek vasıf ve üstün kabiliyetlere sahip olması gerekir. Aksi halde, gönderilclikleri mil
letiere karşı kuvvetli ikame edemez, onları ikna veya iizam için gereken münakaşa ve 
güzel mücadeleyi yapamazlar. Binnetlee onlara kuvvetli bir lman aşılayamaz, irşad ede
rek onları hak ve hidayete eriştiremezler. Bu ise, kendilerine verilen Peygamberlikten 
beklenen gaye ve hikmete aykırıdır. O halde Peygamberler, en akıllı, en zeki ve en ka
biliyetli insanlardır. Haklarında; zayıf akıl ve hafıza, aptallık, delilik ve gaflet gibi nok
san vasıflar muhaldir, caiz değildir. 

5 - ismet Sıfatı: 

ismet, Peygamberlerin gizli ve aşikar her türlü ma'siyetten, günahtan ve Peygam
berlik şerefiyle bağdaşmıyacak hareketlerden uzak bulunmalarıdır. 

Bunun zıddı olan ma'siyet ve adi hareketler Peygamberler hakkında muhaldir. Çünkü: 
Eğer Peygamberlerin günah işlemeleri (ma'siyet irtikabı) ve ismete (nezahete) uy

mayan hareketlerde bulunmaları haklarında caiz olsaydı, bizim de onlara uyarak aynı 

şeyleri yapmamız gerekirdi. Çünkü onlar bizim uymamız gereken güzel örneklerimizdir. 
Bu bakımdan Peygamberlere uymakla emredildik. Halbuki Yüce Allah, kullarını, günah 
işlemekle, günahkarlara uymakla emretmez ve bu gibileri Peygamber seçip göndermez. 
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Bu sebeple, Ehl-i Sünnet'e göre: 

Peygamberler, asla büyük günah işlemezler. Kasden küçük günah da işlemezler. 
Sehven küçük günah işlemeleri dıizdir. Fakat bunda ısrar etmezler; derhal ikaz edilirler 

ve bir daha aynı hataya düşmezler. 

Hz. Adem'in, men'edildiği ağaçtan Cennette yemesi, kasten işlenen bir ma'siyet ol
mayıp, bir zühOI ve unutma eseridir. Esasen bu, Peygamber olmadan vaki olmuştur11 • 

Hulasa, bütün Peygamberler, günahlardan pak ve münezzeh, her nevi kötülükten 
masOn ve mahfOzdur. Bu islam'ın bildirdiği mühim bir esasdır. 

Ayrıca, Peygamberlerin, ilahi vazifelerini eda ederken hata etmeleri veya unutmala
rı caiz olmadığı gibi, insanları kendilerinden nefret ettirecek bedeni bir özür veya ku
surdan salim olmaları da haklarında vacip olan hususlardandır. 

O halde, sözün özü şudur: 

Her Müslümanın, bütün Peygamberler hakkında, yukarıda sayılan sıfatlarla muttasıf 

olduklarına inanması dinen vaciptir. 

B - PEYGAMBERLER HAKKINDA MUHAL OLAN HALLER: 

Peygamberler hakkında i'tikat edilmesi vacip olan sıfatiarın zıdları bulunan: 

Yalancılık, hıyanet, kitman (şeriatı gizlemek), zayıf akıl ve hafıza (deli!ik veya ap· 
ta!! ık), günahkar ve asi olmak, peygamberlik vazifesi sırasında hata ve unutkanlık ve 
bedeni bir özürle muallel bulunmak, daha önce beyan edilen sebeplere binilen muhal
dir, imkansızdır. 

C - PEYGAMBERLER HAKKINDA CAiz OLAN ŞEYLER: 

Haklarında vacip olan sıfatlar ve muhal bulunan haller dışında kalan hareket ve 
davranışlar, peygamberler hakkında caiz olan şeylerdendir. Çünkü peygamberler, birer 
insan olarak, her insan gibi; yerler, içerler, otururlar, uyurlar, evlenirler, ticaret ve sa
natla iştigal edebilirler. Hasta olabilirler veya düşmanları tarafından eziyete maruz kala
bilirler. Hatta işkence edilip, öldürülebilirler ve dünyevi işlerde hata edebilirler. Bütün 
bunlar peygamberler hakkında caiz olan şeylerdendir12. 

Bu münasebetle şu hususu da zikredelim ki; peygamberlik, ilahi bir mevhibedir. 
Allahu Teala kimi dilerse, onu Peygamber seçer. Bu seçiş, ilahi ilmine, irade ve hikmeti
ne uygundur. Yüce Allah Peygamber olarak seçeceği zatı, üstün kabiliyette yaratır ve 
yetiştirirıs. 

Peygamberlik, çalışmakla, Allah'a ibadet ve taatla, takva ile elde edilen bir dere
ce değildir. Yani peygamberlik kesbi değil, vehbidir, ilahi bir IOtuf ve ihsandır14. 

Peygamberler en şerefli ve asil ailelerden seçilen ve Hak Teala tarafından bu ulvl 
hizmete layık olarak yaratılıp terbiye edilen, her bakımdan üstün ve seçkin şahsiyetlerdir. 

(ll) Şerh-i Makasıt, c. 3. 
(12) Tafsilat için Bkz.: Mevlana M. Ali: İslam Dini, c. 2, s. 172-176. Şerh-i 

Makamt, c. 2, s. ?. Şerh-i Mevakıf, c. 2, s. ?. Osman Abdu'l-Mü'min !y§: Tavdihu 
RisaJeti't-Tevhid, c. 2, s. 7-10 (Kahire 1966). 

(13) Meryem: 4, 12-14 ve 51; Taha: 39. 
{14) Cum'a: 4; Al-i İmran: 73; Bakara: 105. 
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5 - iNSANLIK ALEMiNiN PEYGAMBERLERE iHTiYACI VE PEYGAMBERLERiN VAZi-

FELERi: 

Kendisine verilen akıl cevheri sayesinde, bu dünya hayatındaki, refah ve saadetini temin 
etmek için; uçak, vapur ve tren gibi motorlu vasıtalar yapan, çeşitli fabrikalar kuran, 
elektrik, telgraf, telsiz, radyo ve televizyon gibi cihazlar, alet ve makineler Icad eden, 
açtığı yollar ve caddeler, yaptığı köprüler ve barajlar, kurduğu şehirler ve kasabalar ile 
bu dünyayı Imar ve ıslah eden insanoğlu, acaba, maddi hayatında olduğu gibi, medeni, 
içtimal ve ruhi hayatında da, yaptığı kanunlar, koyduğu düstur ve nizamlar, bulduğu fel
sefi ve ahiakl doktrinlerle, insanları, sevgi, saygı, adalet ve faz\lete dayanan mes'ut bir 
hayata kavuşturamaz mı? 

En şerefli ve en üstün varlık olarak yaratılan insan-oğlu, kendisini doğru yola ve 
hidayete götüren gerçek inançların, Rabbinin rızasını kazandıracak makbOl ibadetlerin 
ve ahlak esaslarının ne olduğunu, nereden geldiğini ve nereye gideceğini, öldükten son
ra ne olacağını bilemez ve aklı ile bu gerçekleri bulamaz mı? 

Bu ve daha birçok sorular ve insan aklını meşgul eden metafizik mes'eleler, insan
ları asırlardır düşündürmüş, bu sebeple, metafizik konuların başında gelen Allah (C.C.) ın 

varlığı, Zat ve Sıfatları, kilinatın yaratılması, insanın aslı ve sonu, akıl, rOh, manevi var
lıklar ve ahiakl kıymetler, mebde' ve mead, ölümden sonraki ahval, ruhun bakası ve 
ikinci hayat, Cennet ve Cehennem, ceza ve mes'Oiiyet, sevap ve ikap gibi fizik ötesi 
gaybl ve felsefi konularda birçok fikirler, görüşler, felsefi doktrin ve mezhepler ortaya 
çıkmıştır. Fakat hiçbir felsefi görüş ve mezhep, insan aklını tatmin etmemiş ve büyük 
insan topluluklarını ikna ederek aralarında kardeşliği, sevgi ve saygıyı, birlik ve bera. 
berliği temin edememiştir. Bazı devirlerde görünen zahiri birlik ve beraberlikler ise, 
hür bir irade ve ihtiyarla değil, baskı ve kuvvetle elde edilen geçici başarılardır. 

insanlara; halık ve mahiOk, insan ve kainat, dünya ve ahiret, madde ve ruh, gerçek 
i'tikad ve makbOl ibadetler hakkında doğru bilgiler veren, ahlak ve fazllete dayanan ger
çek nizarn ve düsturları öğreten, birbirini nakzeden felsefi doktrinler değil, insanların ve 
alemierin Rabbi olan Yüce Allah tarafından gönderilen ve peygamberleri vasıtasıyla in
sanlara bildirilen hak dinlerdir. Şüphe yok ki Hak Teala, yarattığı insanların kudret ve 
kabiliyetlerini, imkan ve ihtiyaçlarını en iyi bilen Yüce Zattır. 

Işte Allah (C.C.), insanların, üstün vasıf ve kabiliyette yaratıl malarına rağmen, ken
dilerine verilen mahdut akıl ve kabiliyet ile doğru yolu bulamıyacağını, bu dünya ve ahi
ret hayatında huzur ve saadetini temin edecek ahiakl ve içtimal esasları bilemiyeceğini, 

Allah'ın rızasını kazandıracak i'tikad ve ibadet esas ve şekillerini tesbit ve tayin edemi
yeceğini bildiği için, ilk insan olarak yarattığı Hz. Adem'e Peygamberlik payesi ve gö
revi vermiştir. Koyduğu ilahi esasları, emirleri ve yasakları insanlara bildirmek, talim 
ve telkin etmek ve bu esasları kendileri de bilfiil yaparak, onlara güzel örnek ve rehber 
olmak üzere, her millete peygamberler göndermiştir. 

Işte, yukarıda kısaca ve toplu olarak özetiediğimiz sebeplerden dolayı, Hak Teala, 
insanlara doğru yolu göstermek, onları küfür ve isyanın sebep olduğu günahlardan 
kurtararak yüksel_tmek; kendilerine {Jy~n ve hek yokt~ yD:L!ye::!e;~ Cc:-ınct!c, e-b-ed: saS~ 

detle müjdelemek, isyan ederek kötü vola saPanları da Cehennem i'>?ab,yla korkut"!"'ek 
üzere Peygamberler ve Mukaddes Kitaplar göndermiştir. 

Yukarıda özetiediğimiz hususlardan, insanların Peygamberlere ve ilahi vahye şiddet
le muhtaç oldukları açıkça anlaşılmaktadır. 

Peygamberlerin vazifeleri ise: 
Yukarıdaki sözlerden ve muttasıf bulundukları ulvl sıfatiardan da anlaşılacağı veçhi

le, kendilerine indirilen ilahi emirleri, yasakları ve hükümleri, insanlara aynen bildirmek, 
bu hükümleri bizzat tatbik ederek onlara her hususta örnek olmak ve rehberlik etmektir. 
Böylece insanları, batı! i'tikad ve fasit düşünceden, kötülük ve cehalet karanlığından 
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kurtararak, ruhanf nurun aydınlığına, yani, dalaletten hidayete, zulmetten nOra, batıldan 
hakk~ kavuşturmak suretiyle, beşeriyeti dünya ve ahiret saadetine eriştirmektir. 

Insanların peygamberlere ihtiyacı, her millete niçin bir Peygamber gönderildiği, pey
gamberlerin vazifeleri ve peygamberliğin maksai ve gayesi hakkında lüzumlu geniş bil
giyi, hazırlamakta olduğumuz "islam inançian ve felsefesi" adlı eserimizin ikinci cildin
de vereceğimizden, burada bu kadarla yetinmeyi uygun görüyoruzlo. 

6 - PEYGAMBERLiK AKLEN CAizDiR, MUHAL DEGiLDiR: 
Bu kainatı ve bu €ılemde yaşayan her türlü canlı ve cansız varlıkları yarattığına ve 

kudreti her şeye kafi ve vaff olduğuna inandığımız Kaadir-i Mutlak olan Hak Teala'nın, 
insanlara hidayet rehberi olmak üzere onlar arasından seçtiği, akli ve rOhl melekesi 
yüksek zevilta "Peygamberlik" payesi vermesi ve onları bir melek vasıtasıyla veya vası

tasız olarak "ilahi vahyi"ni telakki etme şerefine mazhar kılması, aklen caizdir. Çünkü: 
Peygamberlik; Rahlm, Kerim ve Hakim olan Yüce Rabbimizin insanlık alemine, on

ların hayrı, hidayeti ve selameti için ilahi bir IOtfu, keremi ve ihsanıdır. 

Peygamberlik, insanlık aleminin yukarıda belirttiğimiz sebeplerle muhtaç olduğu 

"ilahi bir irşad ve Ikaz müessesesi"dir. 
Bu ilahi hikmet Icabı olarak, sonsuz kerem, rahmet ve ihsan sahibi olan Rabbimizin, 

kullarını hidayet ve istikamet yoluna ulaştırmak maksadıyla içlerinden bu yüce ve şe

refli hizmeti yapacak akli ve rOhl istidattaki seçkin zevatı, peygamberlik vazifesiyle şe· 

reflendirmesi tabildir. 
Evet, peygamberlik, ne akli islidial yollarıyla, ne fikri çalışma ve nazarla ve ne de 

ibadet ve taat, zühd ve takva tarikiyle elde edilen bir marifetiir. Belki o, ilahi biı· mav
hibe, IOtuf ve ihsandır. Zira: 

a) Mademki insanlaı·daki akıl cevheri, aynı derecede olmayıp, akıl ve nazar kud
reti, fıtrl olarak zayıf, kuvvetli ve çok kuvvetli olabilmekle ve bu bedlhl olarak bilin
mektedir. 

b) Ve mademki ilahi marifet, peygamberlere, her şeyin sahibi olan Allahu Teala 
tarafından rOhi bir keşif, ilahi bir ilham (vahiy) yoluyla verilmektedir. 

O halde; bazı insanların fıtraten tam bir ruh saffetine, nefis kutsiyetine (yüceliğine) 

ve her türlü insani üstün melekelere sahip olarak yaratılması, bu kudsiyet sebebiyle 
"feyz-i ilahl"ye mazhar kılınması ve melekCıt alemiyle temasa geçirilmesi, böylece, bu 
gibi mümtaz zatların birer peygamber olarak, fikir ve nazar yolu ile elde edilemeyen, 
açık ve kesin bir milrifete ermeleri ve Allah'ian, vasıtasız olarak veya bir melek vasıla
siyle en doğru bilgileri, emir ve yasakları telakki etmeleri aklen muhal değildir. 

Allah'ın yüce kudretine ve ilahi hikmetine inanan her akl-ı selim sahibi, bu ger
çeği kabOI eder. Bu bakımdan, semavl dinlerde mühinı bir rükün olan nübüvvet (Pey
gamberlik) müessesesine inanmak, dinen farzdır. Nitekim bazı eski hukema ve ilahiyat
çı filozoflar, peygamberliğin aklen vacip olduğuna kail olmuşlardır. 

insanlık tarihi, bu yüce mertebeye eren ve peygamberlik vazifesiyle şereflenen bir
çok mümtaz şahsiyetler görmüş, beşeriyet, onların irşad ve ikazı ile dalaletten hidayete 
ulaşmış, onların birçok mu'cizeıerıne ve buyuk muvaiTai<:iyerierine şanic:i oirnu';>iur. 

Nli"ekim, peygamberierin gönder i idiği Oevirler U e yd~d ydı ı ; ı ı~aı·ı:ai- 1 ~cı-ıC.:i lcrii-ıc 90i-,-

derilen peygamberlerin her bakımdan üstün ve örnek hallerini, doğruluk ve istikametleri

ni, ilahi vazNeyi eda yolunda gösterdikleri gayret ve katlandıkları sıkıntıları, izhar ettik
leri mu'cizeleri görerek onlara lman etmişlerdir. Daha sonra gelen insanlar da, tevatüren16 
kendilerine gelen bu doğru haberi kabOI etmiş ve peygamberlere inanmışlardır. 

(15) Bkz: Tavdihu Risaleti't-Tevdid, c. 2, s. 22-28. Peygamberimizin Tebllgat 
ve Tiüimatı (Ali Geneeli tercümesi), c. 2, s. 46-52. 

(16) Yalan üzerine birle§meleri imkansız olan büyük bir topluluğun verdiği 
haberdir. 

87 


