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:KADIN'IN PEYGAMBERLiG-i 

Yrd. Doç. Dr. Hüdaverdi ADAM* 

Peygamberlik, yani Nübüwet meselesi kelfunda nakil yoluyla elde 
edilen "Sem'iyyiit11 kısmına girer. 

Dm, Peygamber vasıtasıyla insanlığa tebliğ edildiği için Nübüwet 
·müessesesi üzerine inşa edilmiştir. 

İlk dönem -ketarn kitaplarında fazlaca bir yer tutmayan Nübüwet 
meselesi, daha sonradan. iç :ve dış_ arnillerin etkisiyle· fazlaca bahis konusu 
olmaya başlamıştır. 

·Peygamberlik müessesesine olan ihtiyaç son derece ·açıktır. Çünkü 
kfuni1 manada Allah'a iman ancak onların rehberliği ile. mümkündür. 
Vahiy olmadan aklın tek başına doğrulara ulaşması imkan dışıdır. Buna en 
güzel misili Hz. İbrahim'iıı aklı ile Allah'ı aramastdır. Önce yddızlaı:i., ayı 
ve.'güneŞi ilah olarak düşünen Hz. İbrahim, ane~ kalbÜıe ·doğaiı hidayet 
güneşi. ile Alemierin Rabbi'ne yöiıelmiştir1 . · . · 

İnsanlığın tekfunülü ancak N ebiler'in eliyle olmuştur. Peygamberler 
olına.Saydı, insanlık medeniyeti . kuramaz,· düzenli hayata geçemez ve 
ilimlerde ilerleyemezdi. Peygamberler gösterdikleri mu'cizelerle aynı 
zamanda iiimJerin nihat hudutlarını da çizrnişlerdir. Bundan . dolayı 
Peygamberler'in her biri değişik bir sanat dalında "Pir" olarak kabul 
edilmiştir. · 

Fıtrl olarak hudut altırta alınmayan insanın 'gazab, şehvet ve akıl 

* SAÜ ilahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, Dekatı yardımcısı 
1 En 'am Sfiresi, 75-83 
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duygusu, Peygamberler'in getirdiği hükümlerle sınır altına alınmış, beşer, 
k:uwe-i akliyye'de "hikmet'i", k:uwet-i gadabiyye'de "şecaat'i", k:uwe-i 
şeheviyye'de "iffet'i" ancak onlar vasıtasıyla yakalayabilmiş, hikmet, iffet 
ve şecaat üçgeninde insan olmanın hazzına erebilmiştir. 

İnsan, kendi aklıyla bir' yaratıcı düşüncesine ulaşsa bile ona nasıl 
ibadette ve k:ullukta bulunacağını ancak Peygamberler vasıtasıyla 

öğrenebilecektir. Dolayısıyla- sevap ve günah hudutları Peygamberler 
eliyle çizilmiş, sa.fu:let veya şekavete giden yollar onlar eliyle gösterilmiştir. 

Ehl-i Sünnet, Allah'ın Peygamber göndermesini O'nun bir rahmeti, 
fazlı ve ihsanı olarak görür. Allah, İçlerinden elçi olarak seçtiği 
Paygamberler'i vasıtasıyla insanlara hitab etıniştir. Peygamberler O'nun 
ketarnını insanlara bildirmiş ve ma'rifet yollanın onlara öğretmişlerdir. 
Bundan dolayı Peygamberler olmasaydı insanlar layık olduğu şekilde 
Cenab-ı Hakk'ı bilemezlerdi. 

Ehl-i Sünnet'i oluşturan Maturid1 ve Eş' ari Mezhebi'nin Nübüwet 
konusundaki görüşleri temelde aynı olmakla birlikte ayrıldıkları bazı 
meseleler de yok değildir. Kadının Peygamberliği konusunda onlar farklı 
düşünmektedirler. Maturidiler'in "Peygamber ancak erkeklerden olur." 
demesin~ karşılık Eş'a.ıiler, kadınların da Peygamber olabileceğini 
benimser. ·Onlar, Hz. Musa'nın annesine vahyedilmesi ve Hi. Meryem'le 
ilgili ayet-i kerimelerden hareketle, Hz. Hawa, Hz. Sara, Hz. Hacer, Hz. 
Musa'nın annesi, Fir'avn'ın hanımı Asiye ile Hz. Meryem'in Peygamber 
olduklannı ileri sürerler. 

Bu ihtiHif doğrultusundabiz bu çalışmamızda, kadının Peygamberliği -
meselesi ile birlikte, ihtilaflı konulardan biri olari Nebl ve Rası11 arasındaki 
farkı da ele alacağız. Nebi ile Rasill arasında fark bulunup-bulunmadığı 
husı1su mezhepterin de üstünde ilim adamlaririm farklı görüşler ileri 
sürdükleri bir konu durumunda görünüyor. Ama önce, Peygamberliğin 
şartlan, Peygamberler'in vazifeleri, Peygamberler'in özellikleri ve sıfatları 
gibi Nübüwet'le ilgili birkaç husilsu hatırıarnada fayda var. Önce onları 
görelim. · 

PEYGAMBERLİGİN ŞARTLARI 

Peygamberlik ihtiyari ve kesbi bir makam ve rütbe olmadığı gibi 
insanların seçmesi ve tayiniyle de·· .kimse isteyerek, arzu ederek ve 
çalışarak Peygamber olamaz. Çünkü Peygamberlik pek çok delille sabit 
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olduğu şekliyle2 Allah'ın kullan -içinden birini seçmesi (ıstıra) ile olur: 
Ancak Allah'ın seçtiği Peygamberler' de temel bazı özellikler vardır ki 
bunlar hepsinde bulunur. Bunlan maddeler halinde şöyle sıralayabiliriz. . . 

1-İNSAN OLMAK 

İnsan kelimesinin aslı "İNAS'' Cr~~ı)'dır ki o da "İbsar" (J~..;.ı~ı) ... 
bakma, görme anlamındadır. Bundan dolayı insana kendisiyle ünsiyef 
olunan yani görünen anlamında "İNS'' (,..;~ı) denilir. 

Cin' e de kendisiyle ünsiyet olunmayan yani görünmeyen anlamında 
• 

11 CİN' denilir. İnsan kelimesiyle Hz. Adem; insan oğullan ile de Adem 
oğullan kastolunur. İster kadın, ister erkek olsun hepsine birden insan 
deriilir3

• 

İnsan'a insan denmesinin sebebi bazısının bazısina ünsiyeti sebebiyle 
insaniyerin devam etmesidir. Bundan dolayı "İnsan her ülfet ettiğine 
üniiyet eder. 11 denilmiştir. 

Rftgıb el-İsfehani, insanın ( ı:.ı-:ıwı) vezninden geldiğini belirterek, 

aslının (ı:.ıı._;~ı) olduğunu, çünkü kendisinden ahd (söz) alındığı halde 

unuttuğunu b~lirtir4. 

Bu şarta delil· olarak "Allah (birbirinden gelme bir nesil olarak) 
Adem 'i, Nuh 'u, İbrahim 'i, ailesi ile İmran ailesini seçip, ô.lemlere 
üstün kıldı. "5 ayet-i kerimesi gösterilebilir. 

Bazı müfessirler'e göre, "seçip, alemiere üstün kılma" "Peygamber 
olarak seçme"6 dir. Bu, Risalet işinde onlara ortak olan meleklerin elçiliŞi 
7 değildir. Melekler, şenatı tebliğde Allah ile Nebller'i arasında elçidirler 
Meleklerden beşer için bir Peygamber olamaz. Zira NübÜwet Adem 
oğullan'na hasredilrniştir.9. . 

- Melekler, Allah'a ibadet edecek bir fitrat üzere yaratıldıklan ıçın 

2 YusilfSiıresi, 6; A 'riifSilresi, 144 
3 İbn Manz.Ur, Lisiinu '1-Arab, "..,..ıı" maddesi, 6/10-18 
4 Riigıb el·İsfehfuıi,e1-Müfredôt jf ğaribi '/-Kur 'lin, 28 
5 Al-i İmran Suresi, 33 · 
6 Aıôsi, Rfıhu '1-Meanf, 3/132 
7 Hac Suresi, 15 · .• 
8 Beycfirl, Şerhu Cevherdtu 't-Tevhfd (Tuhfetü'l-Mürid), 8 
9 Ankebilt Sflresi, 27; Hadid Suresi, 26 
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kendilerine bir Nebl ve Rasfil gönderilerek netisierini ıslah etmelerine 
ihtiyaçlan yoktur. 

Cinler ise, Allah (c.c.) hangisinin arnelinin daha güzel olduğunu 
görmek ve göstermek, yani imtihan etmek için yaratmıştır. Allah (c.c.) 
onlan da insanlar gibi ancak ve ancak kendisine ibadet etsinler diye 
yaratmıştır. ·Bu durumuyla onlara bir Peygamber gönderilmesi: ihtiyacı 
açıktır. · · 

. . . 

Yalnız Allahu Teala, onlan insanlardan farklı bazı özelliklerle 
yaratmıştır. Mesela cinler, bir yerden bir yere seri bir şekilde intikal 
ederler, sen bir şekilde hareket edebilirler. insaiılan görebilirler .ve· 
konuşmalannı duyabilirler. Fakat insanlar onlan nonnal şartlarda 
göremezler. Cenab-ı Hakk bunu "O ve yandaşları, sizin . onlan 
göremeyeceğinizyerden sizi görürler." 10 şeklinde irade buyurur. 

Bu durumda onlar, insanlardan gelen Peygamberleri görüp dinler ve 
onun getirdiği şenata tabi olabilirler. Peygamber'i dinleyenler, 
dinlemeyenleri uyanrlar. Böylece inkar etmeleri halinde aleyhlerine bir 
delil sabit ·olmuş olur. 

Burada belki Cenab-ı Hakk'ın "Ey Cin ve İns topluluğu! İçinizden 
size liyetlerimizi anlatan ve bu günle karşılaşacağımza dair sizi uyaran 
Peygamberler gelmedi .mil' (denilince) derler ki: 'Kendi aleyhimize 
şahitlik edeiiz.' Dünya hayatı onları aldattı ve kiifir olduklarına .dair. 
kendi aleyhlerine şahitlik ettiler."11 buyunnasmdan Cinlerden de 
Peygamber geldiği akla gelebilir. Ancak müfessirler bu ayet-i kerimede 
geçen "sizden"(~) sözü ile' şu manalan anlamışlardır. 

1- Bununla (insandan olan) Nebüer'i dinleyip kaviinlerine tebliğ 
götüren, onlan inzar eden (korkutan) ve dinledikleri .hidayete kavimlerini 
davet eden Cinler kastolunmaktadır. Yani onlar bu aiılamda "RcisUlü'r
Rusüf' yani Rasullerin elçileridirler12

• 

2- Hitapta, erkeğin (müzekker) kadına (müennes) g~p geldi~ ~bi 
insan alemi cin alemine galip gelmiştir. Yani burada(~) "sizden" sözü 

ile insanlar kastolunmuşlardıc 13 Bundan dolayı İbn Abbas, İmam 

10 A 'rafStıresi, 27 
11 En 'am Stıresi, 130 
12 Zemahşeri, e/-Keşşaf, 2139; Kurtubl, e/-Cômiu li-Ahkiimi'/-Kur'ani'l-Kerfm, 7/86; 

Beyciiri, Şerhu Cevheratu 't-Tevhfd (fuhfetü '1-Mürid), 8 
13 Kurtubi, e/-Ciimiu Ji-Ahkiimi '/-Kur 'ani '/-Kerim, 7/85, 86 
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Mücahid ve Hasanu'l-Basô pbi selef a.Iimleri cinlerden Peygamber 
gelmesiili kabul etmemişlerdir1 

·. -. 

2- PEYGAMBER'İN'DÜR OLMASIDIR " ' ., . ', 

Zrra, kölelik noksan bir sıfattır ve Nübüvvet makamına layık değildir. -
Çünkü insarilar kölelikle vasıflanan birine uymaktan ve O'nun kendilerine 
imam ve. kumandan olmasından istinkaf ederler, çekinirler. Aynı _zamanda· 
köle, kendine has zamanından tasarruf edemeyeceğinden onun zaman 
ayırması_ ve gayretipe vabeste. bulunan Peygamberlik meşakkatine 
katlanaıl1~15 ·: ' -- ' -.· • -

Bu şarta delil -olarak Buhaıi'nin _İbn Abbas'dan rivayet ettiği hadis-i 
şerif gosterilepilir. ·Peygamber ~fendhniz (s.a. y.) Hirakl'e elçi gönd~rdiği 
zarn:an Ebu Süfyan ttcaredçi!l_-Şarn'd~dır. Hjrakl, Ebu Süfyaiı'ı çağırtır ve_ 
ona Peygamber Efendirniz (s.çı.v.) hakkıılda ·sorular sorar.· Sorduğti ilk_ 
soru Efendi.rniz'in N~ebi ile ilgilidir. Ebu Süfyan "0, aramızda güzel 
nesep sah{bidir, asild!r, soy/udur." qiye:ceva.p verir. Sonunda Hira}9, Ebfi 
Süfyan'a "SCma O'nun Nesebinden sordum. Sen aranızda gilzel bir_nese/i 
sahibi, asil ve soylu olduğunu belirttin. Bütün Peygamberler öyledir. ıı-
der16 . · · · :- - · - ·· 

. İbn Hacer, __ Hirakl'in bunu haber vermesinin geÇmiş kitçıplarda 
mukarreçolan iliinden~ayriaklandığıp.ıl:lelirtir17 . · _ _ · · 

Kur'an-ı Kerlın'de bahsi:geçen Peygamberler'in hasep ve nesep (asa.Iet 
ve şeref) sahibi olduklan anlatılıyor. Hz. Lokman hakkında öne sürülen 
aksi durnın b~ meseleyi cerhetmez:· Zira onun Peygamber ôliiıa ihtirtı'!li 
azdır18 · : -Çoğunluğun kanaatine göre o, silih bir -kişidir ama N ebi 
d ğil. d' 19 e ır . 

14 · İbnu '1-ÔMi, Ziidu'l-Müyesser ji- İ/mi 't-Tejsfr, 41295; Kurtubi, el-Ciimiu li
Ahkiimi'l-Kur'iini'l:Kerim, 7186; İbn Hıker'(el ASkalam); 'Fethu'l-Biirf, 6/471, 
473, 474;: :Aıusi, RO.hu'l-Meiinf,-13/68 ·• · · -

15 . Sef'arayiıll,•. (Mubaınmed;'İbn Ahmed İbn Salim) Leviimiu.'l-'-Envıiri'f,.Behiyye ve 
Seviitiu 'l-esriiri 'l-Eseriyye li-Şerhf Dürrati '1-Mudiyye fi akdi '1-Fırkati 'l-Mardiyye, 
2/265, 2. baskı, 1402/1981 · · --

16 Buhan; Sahlh, Kittibu Keyfe kane bedee '1-Vahy, 115,6; Müslirn, Sahlh, Kittibu '1-
Cihiid ve 's-Seyr, Biibu Kittibu 'n-Nebiyy, 3/1393-1397; Ahmed İbn Hanbel; 1/262, 
263 

17 İbn Hiicer, Fethu '1-Btirf, 1/36 
18 İbn Kesir, Tefsfru '1-Kur'tini '1-Azfni, 6/337 
19 İbn Kesir, Tejsfru 'i-Kur 'iini '1-Azfm, 61336; Beycfui, Şerhu Cevhertitu 't-Tevhid, 8; 

İbn Aşur (Şeyh Muhammed Tahir İbn Aşfu), Tejsfru 't-Tahrfr ve 't-Tenvfr, 21/149, 
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İbn Kesir, Hz. Lokman'ın Nebi olmadığının açık olduğunu, zira 
köleliğin Nübüvvet'e zıt olduğunu belirttikten sonra, "Çünkü 
Peygamberler kavimlerinin en soylularından gönderilir/er. Bundan 
dolayı Cumhur-u Selefe göre Hz. Lokman Nübüwet değildir." 20 der. 
Hz. Yfi:sufun satılarak bir müddet köle olarak kalması burada misal 
gösterilemez. Zira o, aslen hürdür, asil oğlu asil oğlu asil oğlu asildir. · 
Çünkü Allah'ın insanlar içinden seçip a.Jemlere üstün kıldığı bir zürriyetten 
gelmektedir. 

3 ve 4- AKlLLl VE BÜLUG'A ERMİŞ OLMALARI (Akıl ve 
Bülôğ) 

Bu iki şart mükellefiyet için mutlaka gereklidir .. En küçük bir işe 
memur edilenler de bile bu iki şartın bulunması elzemdir. Akıllı ve bülı1ğa 
ermemiş kişinin işlerini deruhte etmek için işlerini görecek bir başkasına 
ihtiyacı vardır. Kur'an-ı KerUrı'de Allah (c.c.) "Allah'ın geçinmenize 
dayanak kıldığı mallannızı aklı ermeyen/ere (sefih/ere) vermeyin. O 
mallarlıı onllın bes/eyin, giydirin ve onlara güzel söz söyleyin." 

21 . 
buyurur . 

Ayette geçen sefih, ııBülüğ çağına varmayan veya bülüğ olupta aklı 
olmayan yemi reşit olmayanıı anlamına gelir. Onlara malların verilmemesi, 
mallar üzerinde güzel tasarrufta bulunamayacaklarından dolayıdır. Onlar, 
arnellerinin muhasebesini yapabilecek · durumda olmadıkları gibi 
tasarruflarından hesap verecek durumda da değillerdir. 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) uyanıncaya kadar uyuyanın, bülfi:ğa 

erinceye kadar çocuğun, aklı başına gelinceye kadar mecnfınun, (brr 
cinayetle bunayanın) işlediği arnellerinden dolayı pnah yazılmadığını, 
onlar üzerinden "ka/emin kaldırıldığım" haber verir2 

·. 

Baliğ ve akıllı olmayanın şer'l tasarrufta bulunması sahih (geçerli ve 
doğru) değildir. Böyle biri nasıl olurda insanlara imamlık, rehberlik, 
mürşidlik ve muallimlik yapar, yol gösterebilir. Halbuki onlar Allah 
katında hüccet olması için Mübeşşir ve Münzir (müjdeleyici ve 
korkutucu)23

, ümmetieri için şahiddirler.24 Bundan dolayı da onlar 

Daru't-Tfuıusiyye, 1984 
20 İbn Kesir, Teftfru '1-Kur'ani '1-Azim, 6/337 
21 Nisa Sfıresi, 5 
22 Ahmed İbn Hanbel, Müsned, 6/100,101; Tirmizi, Sünen, 4132~ Buhfui, 8/204)05; 

İbn Hacer, Fethu '/-Bari, 12/121 
23 Nisa Sfıresi, 165 
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insanlığın zirvesindedirler. Onlar olgunlaşmadan Allah Peygamberler'e 
vahiy göndermemi~ ~e._v~yi ancak erk~kl~re (ada~~ra) g?nderdiğini 
beyan buyurmuştur . Bızım ~ınıız onlan ıdrak ettıgı. şeylen anlattıaya 
yetmei6

. Bunun için Kurtubi; ins8iılığa ait sıfatıann · eiı · mükemmel bir 
şekil~e N~biler'de tgpiandığını, kendi aralannda derecelerinin de· farklı 
oldugunu ifiide eder ; . . . . · . . 

. - ' . ./ 

5- PEYGAMBERLER'İN. ÖLÜMLÜ OLMASI 

Nübüvvet (Peygamberlik) sahibiili' beşeriyetteri . (insan olıtıadan) 
çıkarmaz; Fakat ba.Zıinsanlar~ onlara Hristiyanlann yaptığı gibi, ölümlü'ye 
izafesi müriıküh · olmayan ( Allah'ın · oğlu olma ··gibi} şeyler. izafe: . 
etmişlerdir28 • Allahu Terua; Peygamberler'in bald ve dalıru·oımadıklannı 
itade. sadedin.de n Muhammed. (s. a. v.) ancak bir Peygamber'dir. Ondan 
önce de Peygamberler gelip geçlniştir. Şinu[i- o ölür yada öldürülürse 
gerisin ·geriye ·.(eski t#nin,ze) mi döneceksiniz{ Kbn (böyle).· gen 
dönerse, Allah 'a. hiçbir şekilde. · zarar venniş olmayacaktır. · Allah •-

. . . . . . . .. . 29 .. . . . .. 
şükredenleri mü/rJiftıtlo.ndırO:ca/mr. 11 

r bUY.Ufllf. . , . . .. 

Neb'iler'fu en faziletiisi olan Hi. Muhamined (s.a.v:)'in ölümünü te'yid 
ederek Ceıiab-ı Hakk ıı (Habibiin) Muhakkak sen de öle.ceksin; onliu da • 
ölecekler. Sonra (da) şüphesiz, siz de kiyamet günü, • Rabbi'nizin 
buiuru'nda diivôlaşacaksınız, 1130

; "Biz senden 'önce de hiç bir:·beşere 
ebedilik vermedik. Şimdi sen ölürsen, sanki onlar ebedi · mi· 
kalacaklar?1131 buyurur, 

Ölümün. beşer için umihru bir ~kanun _ve istisna kabul etmeyen bir 
gerçek olduğunu · Ceiıab..:ı Hakk 11Het calılı ölümü tadlır. 1132

, 

"Y eryüı.ünde bulunan her canlı yok olacak. Ancak azamei ve ikram ·· 

24 Nisa Suresi. 41; Nahl Suresi, 89 
25 Yii8ufSuresi, 109; Nahl Suresi, 43 . 
26 Bunu beyan sadedinde Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde "Benim. bildiğimi -

bilseydiniz çok ağlar, az gülerdiniz" buyurur lar. (Buhfui, Sabih, Kittibu '1-Küsflf, 
2/42,43; Müslirn, Sahih, Kittibu '1-Küsflf, 2/618; İmam Malik, Muvatta ', Kittibu 
Salati 'l-Küsflj. 1/186 

27 Kurtubi, el-A 'lam, 238 
28 Kurtubi:, e/-A 'Itim, 238 
29 Al-i İmran Siıresi, 144 
30 Zümer Suresi, 30-31 
31 Enbiya Suresi, 34 
32 Enbiya Suresi, 35 
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sahibi Rabbi'nin zatı b/iki kalacak. 1133 buyurarak belirtir. 

Ayet-i kerimelecin irade ettiği şekilde Beka, sadece ve sadece Allah 
içindir. O'nun dışında her canlı ölürnlüdür ve ölümü tadacaktır. 

6- PEYGAMBER'İN ŞEHİRLİ (EHLÜ'L-KURA) OLMASI 

Bunu söyleyenierin dayandıklan en önemli delil 11Senden önce de 
şehirler halkından kendilerine vahyettiğimiz erkeld~den başkasını 
Peygamber göndermedik. 1134 ayet-i kerimesidir. 

Ayetin zahirinden anlaşılan Cenab-ı Hakk'ın Peygamberlerini ancak 
şehir halkından gönderdiğidir. Bu konuda Hz. Hasan ve Katade'den gelen 
b. . dır35 
ır nvayette var . . _ 

Bunun sebebi olarak, şehir halkının daha bilgili ve daha yumuşak 
olduğu, badiyelerde (şehir, köy ve kasaba dışında, içtimal hayatı olmayan 
bölgeler) yaşayanlarda · cehalet ve katılığın hakim olduğu36 i!ade 
edilmektedir. Fakat bu görüşe katılmak mümkün görünmemektedir. Zira, 
Nübüvvet çalışılarak kazanılan ve elde edilen bir makam değildir. Allah 
Nebilerini kullan-içinden kendisi seçer. Dolayısıyla onlar Nübüvvet'e dair 
bir sıfatı kendi gayretleri ile kazanamadıldan gibi; bazı özelliklerin 
mirasçısı da değilllerdir. Allah onlan anne rahmine düştükleri andan 
itibaren bu vazifeye hazırlar. Hatta düşmeden önce onlan her türlü kötü 
şeyden muhafaza eder. 

Peygamberler ancak şehirlerden olur düşüncesinden Hz. Y a'k:fib 
(a.s.)'un hadiyede yaşaması37 göz önünde bulundurulması gere.kir. İbn 
Kesir, İbn Abbas'dan gelen bir rivayetten yola çıkarak "Ehl-i Kura" ile 
maksadın, Nebilerin 11Sema ehl~ değil de yer ehli" yani . Adem 
oğullanndan (Ademi) ve yeryüzünde mukim bulunduğu hususu dikkat 
çeker38

. Buna göre Peygamberler insanlarla birlikte yaşar, insaniann 

33 Rahmiin Silresi, 26-27 
34 YilsufSuresi, 109 
35 İbn Atıyye, el-Muharriru '1-Vecfz, 8/96; İbnu'I-Cevzi, Ztidu '1-Müyesser, 41295; 

Aıusi, Ruhu '1-Meiini, 13/68 
36 Zemahşeri, el-Keşşaf, 2f271; İbnu'I-Cevzi, Ziidu '1-Müyesser, 4f295; İbn Kesir, 

Teftiru 'i-Kur 'iini '1-Azim, 41346; Aıiisi, Ruhu '1-Meiini, 13/68 
37 Yfısuf Suresi, 100; Zemahşeri, el-Keşşaf, 2f276; Kurtubi, el-Ctimiu li-Ahkômi 'i-

Kur 'iini '/-Kerim, 9f267; Aıiisi, Ruhu '1-Meiini, 13/68 · · 
38 Furkôn Süresi, 20; Enbiyii Sfıresi, 8-9; Ahkıif Süresi, 9; İbn Kesir, Teftiru 'i

Kur 'tini '1-Azim, 4/346, 5/326, 327; İbnu'l-Cevzi, Ziidu '1-Müyesser, 41295; Sııyllti, 
ed-Darru '1-Mensilr, 4/595 
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arasında bulunurlar. Zaten başka türlü; insanlara örnek olabilmeleri 
mümkün değildir. Halbuki Peygamberler, • hayatın her safhasında 
ümmetierine örnek olurlar. 

PEYGAMBERLER'İN V AZİFELERl.c · 

Aralannda fark bulunsa bile bütün Peygamberler insanlara Allah'ı 

tanıtmak için gelmişler ve bihakkın vazifelerini ıra etmişler, bizzat 
hayadarıyla insanlara belli ufuklar kazandırrnışlardır. Genel olarak 
Nebiler'e dikkat edilecek olursa şu . hususları gerçekleştirdikleri 
görülecektir. 

I-ALLAH' A AzAMiKULLUK 
Allah · insanlan.. , kendisine kulluk yapsınlar diye yaratrtuş, 39 

Peygamberler ise bu konuda rehberlik yapmışlardır. Böylece insanlara, 
asıl yaratılış g;ıyelerinin Allah'ı bilip _Hınıyaralc, tanıdıklanm ibadetle 
gösteıinek olduğunu öğretrnişlerciir~ Çeri8,b-ı IIakk bunu 11S.ende.n önce 
hiçbir Peygamber göndermedik ki, ona ·'Benden, baş/ıa iliih yolt~r, o 
halde bana kulluk' edin.' diye vahyetmiş olma;Y'aiım.:~40 diyerek ifiide 
·buyurur. · · · · · · · · ' ·· ·· · · 

Peygamberlerin gönderiliş gayesinin ·insanları· putlardan sakındırarak 
Allah'a kullukta rehberlik etmek olduğu bir başka ·ayet:-i kerirnede 
11Andolsun Biz, 'Allah 'a kulluk edin, tağuttan, sakının' diye her millete 
bir Peygainber gönderdik. Allah o insanlardan· bir kisiiUnı doğru yola 
iletti. () nlardan ·bir kısmı içinde sapıklik fıak ii/du. öyleyse ffakk :ı 
yalanlayanların sonunu, nasıl. · olduğunu yeryüZünde · gcifiıtle 
görün. 1141 deniterek işaret edilir. .· . . . . 

2- DİNİ TEBLİG 

Eğer. Aİlah bize Peygamberlerini gönderetek emir ve yasakların! 
bilğirrneseydi, . mukellefiyetlerimizi kıvrayaıriaz, ~elal ye hararnlan 
bileiriezdik . Biz butf!n bunları Peygamberler vasıtasıyla öğreniyoruz. . · 

~ ' ;, ! • 

Bu gayeyi Cenab-ı Hakk Kur'an-ı Kerim'de "Onlar (Peygamberler) 
All!lh 'ın gönderdiklerini tebliğ ede:'ler ve sanece ondan korkarlar, 
ondan başka kimseden ·korkmazlar. 1142 şeklinde i:fade buyurur. . 

39 Zoriyat Sfıresi. 56 
40 Enbiya Silresi, 25 
41 Nahl Siiresi, 36 
42 Ahzab Suresi, 39 
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Onlar bu . gayeyi tahakkuk -ettinne yolunda hiç bir · fedakarlıktan 
çekinmedikleri gibi hiç bir şey onlan vazifelerini yapın~ alıkoyamaz. 
Bu mevzfida Cenab-ı Hakk Efendimiz'e (s.a.v.) hitaben .-"Ey· RasUl, 
Rabbinden sana indirifeni tebliğ et Eğer bunu yap!!'flZSan O'nun 
elçifiğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. 
Doğrusu Allah, klifirler topluluğunu hidô.yete erdirmez. "43 buyurur. 
Böylece Allahu Terua~ tebliğin yapılmamasının Risruet vazifesinin 
yapılmaması anlamına geldiğini irade buyurmuştur. -·· 

3- İNSANLARA GÜZEL ÖRNEK OLMAK 

Peygamberler dini ve dinin hükümlerini sadece tebliğ etmekle 
kalmazlar. Aynı zamanda onu hayatianna biziat tatbik ederek güzel örnek 
olurlar. Peygambere tabi. olan ümmet de onda gördükleri güzel şeyleri 
hayatiarına aktanrlar. 

Nebllerin bu fohksiyonunu Cenab-ı Hakk, kendinden önceki 
Peygamberleri isim isim saydıktim sonra; Efendimiz (s.a.y.)'e, onlara 
uymasını ferman buyurarak belirtir44

• Peygamber Efendlmiz'e bile, 
kendinden·öncekilere uymayı ferman huyuran Cenab-ı Hakk Peygaınber'e 
uymanın önemini bize "And olsun, Allah 'ı ve ahiret gününü umanlara 
ve Allah 'ı çokça zikredenlere ·Allah. 'ın Rasul'ünde ·_güzel bir örnek 
vardır.1145 buyurarak anlatır. . · 

Peygamberler sadece ibadette ·ve ahlakta değil, h~yatın bütün 
ünitelerinde İmam, Lider ve Rehber'dirler. Dolayısıyla haytın bütün 
bölümlerinde onlara uymanuz laztıridır. zıra, dünya ve ukbayı içine alan 
gerçek hayatta insanlığı Nebller temsil etmişlerdir. 

4- DÜNYA-ARİRET DENGESİNİ KURMA 

Peygamberler insanlara muvazene ve istikamet . getirerek, ifrat ve 
tefritlerden uzaklaştırmışlardır~ Paygamberler vasıtai;iyla insanlar, dünya 
ve ukba dengesini kurmuş, birini diğenne feda etmemeyi Ç>ğrenmişieniir. 
Eğer Allah lutredipte Peygamber göndermeseydi' insaOiık akil ve vicdaxua 
bu dengeyi asla ktıramazdı. 

Cenab-ı Hakk Kur'an-ı Kenm'de bu dengeyi "Allah'ın sana 
verdikleri ile ahiret yurdunun peşinde ol, (ama) dünyadan· da nasibini 

43 Mô.ide Suresi, 67 
44 En 'ô.m Sflresi, 90 
45 Ahzô.b Silresi, 21 

i. 
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unutma/"46 huylirarak anlatır~·· irisan ·· bir ·taraftan Cenab-ı Hakk'ın 
nimetlerini47 öbür taraftan da o nimetierin hesabını vereceğini48 sürekli 
hatırlamiılı, böylece dengeli bir hayat yaşamalıdır. 

' . 

Bu denge, insanın bütün hayatına yansımalıdır. Boylece insan bütün 
üniteleriyle dengeli ve ölçülü yaşamaya muvaffak olabilmelidir. 

5- AHİRETTE İNSANLARlN i:TİRAZ. KAPlSINI KAPAT
MAK 

Peygamberler, insankır kıyamet· gününde mükellefiyetieri . konusunda 
Allah'a itiiaz etmesinler · diye gönderilmişlerdir. Çünkü.·· eğer Allah 
Peygamber göndermeseydi, insanlar Allah'a karşı mes'ul -ve mükellef 
olamazlar di:· Bunu ·ortadan kaldırmak için Allah (c. c.) · "Müjdeleyici ve 
sakındıncı · · olartik · Peygamberler gönderdik k~ ·· insaniann 
Peygamberler'den simraAUah'a klıiŞı bir bahaneleri olnuısıii. Allah 
Azfz'dir, Hakim'dir."49 buyurur. . · : 

Böylece Peygambetler insanlara• her şeti öğretir ve -Allah· huzurunda 
itiraz etmelerine mazerefbırakınazlar. Bunu iliide sadedinde Allah (c. c.) 
"Nitekim kendi içinizde size ii.yetlerimizi okuyan, sizi temizleyen, size 
kitabı, hikmeti ve bilmedik/erinizi öğreten bir elçi gönderdik. "50 

buyurur. 
< ' . 51 . 
Insan burada başı boş olmadığına ve sonuçta Allah u T eala'ya 

döndürulüp hesaba çelGI~ceğine · g9re5~, dik!(atli yaşamalıdır. Çünkü bir 
g!i~ ter~· kurulacak ye kimsenin maz_eret ve bahanesine bakılınadan 
hayatının hesabı istenecektir. 

6-ZO~UK VE MEŞAKKATLERE SABlR . 

Pey~amberlik kolay bir vazife değildir. Taşlarutıaktan53 sürgün 
edilmeye 4 ve hatta öldürülmeye55 kadar her şeyi göze almayı gerektirir. 

46 . 
KasasSfıresi, 77 

47 Duht'i Suresi, ll 
48 Tekiisur Siiresi, 8 
49 Nisa Siiresi, 165 
50 Bakara Süresi, 129,151; N-i İmran Sfıresi, 164; Cum 'a Süresi, 2 

. 51 Kıydme-Süresi, 36 ·· . · 
52 Mü 'minün SiJresi, 115 · · . . . · 
53 Enbiya Süresi, 68; 70; Ankebfıt Süresi, 24; Gtifir Süresi, 26; Meryem· Süresi, 46; 

Yt'isin Süresi, 18, Duht'in Süresi, 20 ·· 
54 Buhfui, Sahih, 114; Matbaatu'I-Amtre, İstanbul, 1315/1897; Müsıhn, Sahih, 1/142, 
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Peygamberler tebliğ vazifelerini ·ifade ederlerken karşıtanna çıkan 
bütün engelleri sabırla ~ıp vazifelerini yapmışlardır. Çünkü bu . qnlann en 
önde gelen vazifesidir56

. Vazifelerini yapar ve Allah'ın işine ~anşmazhır. 
Çünkü kabul ettirmek aniann görevi değildir. İnsanlar inanmadıklannda 
değiİ, anlatmadıklan zamatı sorumludurlar57

•. · 

PEYGAMBERLER'İN ÖZELLİKLERİ 

Hiç bir Peygamber, Peygamber olmak ıçın özel . bir gayret 
sarfetmemiş ve bulunduğu mualla makamı emeği ve çalışması sonunda 
ihraz etmemiştir. Allah insanlar içinden kimi · murad ··· buyurmıiŞsa onu 
Peygamber olarak seçmiştir. ·· 

Tebliğ ettikleri din tamamıyla Allah tarafindan . verildiği için 
Peygaılıberler Allah'a tam teslim olmuşlardır. Bundan dolayı Muhalif ve 
Muannidler'in söyledikleri yada yaptıklan hiç bir şey aniann Allah'Et.olan 
teslimiyetini kıramaz. 

Bu şekilde vazife gören Peygamberler'in belki ~azı özellikleri vardır. 
Bunlan maddeler halinde kısaca şöyle sıralayabiliriz. 

1-HASBİLİK 

Peygamberler yaptıklan bu ağır vazife karşılığında maddl-manevJ hiç 
bir ücret beklemezler. Her Peygamber 11Benim mükafatzm ancak Allah'a 
aittir. 1158 düsturuyla hareket eder. Çünkü onlara bu zorlu vazifeyi 
gördüren, ne cennet sevdası ıie de Cehennem korkusudur. Onlar 
vazifelerini sadece. Allah'ın emri olduğu· için yaparlar, neticede onun 
nzasını beklerler. · 

Bu manaya işaretle Cenab-ı Hakk 11Siztlen ücret istemeyen (kiırşılık 
heklenıeyen) kimselere tlibi olun. "59 buyurur. 

2-İHLAS 

Peygamberler, yaptıklan her şeyi Allah için yapmış, terkettiklerini _ge 
Allah için terketmişlerdir. Allah için işleme, başlama ve çalışqıayı, . ()nun 

Kahire, 1374-1375/1955-1956 
55 Mü 'min Sflresi, 9 
56 Nahl Sfıresi, 35 
57 Mtiide Sflresi, 92, 99; Yasin Suresi, 17; Nisti Siiresi, 63; Nahl Suresi;~-82; Zuhruf 

Siiresi, 40, 83; Kasas Siiresi, 56; ZtiriyatSflresi, 55 
58 En 'tim Sflresi, 90; Hud Sfiresi, 29, 51; Furkan Sflresi, 57; Şuara Sfıresi, 29, l09, 

127, 145,. 164, Sebe' Stıresi, 41; Sad Saresi, 86 
59 Yasin Siiresi, 21 . · 
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nzası dahilinde hareket etmeyi hayatlannın gayesi haline getiren 
Paygamberler'den bazılan bu yönleriyle müşahhaslaştınlarak nazarlarımıza 

d:ı:_60 arze uıı . 

'-
Cenab-ı Hakk Peygamber Efendimiz (s.a. v. )'in şahsında ümmetin e 

sesfenerek "Şüphesiz ki, Kitab 'ı sana hak olarakindirdik. (O halde sen 
de) dini ona has kılarak Allah 'a kulluk et "6 ı buyurur~ Başka bir ayet-i 
kenmede ise Cenab-ı Hakk Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'i konuşturarak 
"De ki,· ben dinimi sadece O'na has kılarak Allah 'a kulluk ederim. "62 

dedirtir. Peygamber Efendimiz (s.a,v.) de gerçekten hayatı boyunca dini 
Allah1a tahsis ederek, sadece_ Ü 1na kulluk yapmış, gönlü sadece Ü 1nun 
marifetiyle dolup;taşmıştır. 

3- TEVHİD'E DAVET 

Bütün Peygamberler ilk olarak kavimlerine 11Ey kavmi m! Allah 'a 
kulluk edin, sizin için O'ndan - başka ilah yoktur. "63 mesajını 
getirmişlerdir. Peygamberler'in hepsi aynı hakikatı ifiide ve ilan 
etmişlerdir. - Devirleri; dönemleri ve coğrafYalan -farklı olsa bile 

·Peygamberler aynı menbadan gelen vahiyle beslendikleri için tebliğ 

ettikleri mesajlar da aynıdır. Buna işaretle Efendimiz (s.a.v.) uBen ve 
henden evvel gelen bütün Peygamberler'in söylediği en faziletli söz: 'La 
iltihe iliallahil vahdehü la -şerike lehu'-(yani Allah'dan başka ilah 
olmadığı gibi O'nun şerikiyoktur)dur. "64 buyurur. · 

_ 4- GÜZEL ÖGÜT 

Peygaı:nberler .~azifel~riıii ~agariarken m~sajlarını ııgüzel _öğüt
11 

• ~e 
"hikmef1 ıle teblıg etmişlerdır . DemagoJı yapmamış, dıyalektıge 
girmemiş ve felsefi üslüba iltifat etmemişlerdir. 

Onların bu nıisyoniına Cenab-ı Hakk 11Nitekim size kendi içinizden, 
ô.yetlerimizi okuyan, . sizi temizleyen~ size kitabı ve hikmeti getirip 
bilmedik/erinizi öğreten bir Rasill göntferdik. 1166 diyerek işaret buyurur. 
Ilikmetin gereği. Peygamberler.muhataplarına durumlan ve seviyelerine 
göre hitab etmiŞ, oq.ların aklını, kalbini ve vicdanını doylirmuşlardıi 

60 Meryem Suresi, 51~ YfısiıjSuresi, 24 
61 Zümer Sfıresi, 2 
62 Zümer Süresi, 14 
63 HudSüresi, 84 
64 İnıarn Millik, Muvatta ', Kittibu '1-Hacc, 246~ Kenzu'l-Ununaı, 5n3 
65 Na~/ Süresi, 125 
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PEYGAMBERLER'İN SlFATLARI 

1- SIDK 

Doğruluk, Peygamberlik müessesesının en önemli öğesidir. 
Peygamberin ağzından bilaf-ı hakikat hiç bir şey çıkmaz. Allah onları bu 
mümtaz vası:flarıyla medh-u sena eder67

. 

Doğruluk öyle bir sıfattır _ki; Allahu Teala sadece Peygamberlerin 
değil, aynı şekilde inanan insanların da doğru· olmalarını isteyerek "Ey 
iman edenler! Allah'dan korkun ve doğrularla beraber olun. 1168 buyurur. 

Cenab-ı Hakk doğruların, doğru söyleyenierin gerçek mü'rninlerden 
olduğunu beyan buyururken69 onları tebcil eder ve onlar için "Mü'minler 
içinde Allah 'a verdikleri sözde duran nice erler var ki, işte onlardan 
kimi sözünü yerine getirip o yolda canını vermiştir. Kimisi de 
(şehitliği) · beklemektedir/er. Onlar hiç bir şekilde (söz/erini) 
değiştirmemişlerdir. "70 buyurur. 

Peygamberlik hakikatı doğruluk çarkı· üzerinde döner. Zir~ gayb 
ai eminden ilaru mesajlar. getiren bu insanlığın yıldızlarından birinde 
küçücük: bir yanılma olsa her şey altüst olur. Çünkü dünya ve ukba 
saadetini muhtev1 bütün haklkatler, onlar vasıtasıyla bize intikal 
etmektedir. Bu işin zerre kadar bile olsa yanılgıya taharrımülü yoktur. 
Konunun bu hassasiyetini bize Cenab-ı Hakk "Eğer (Peygamber) bize 
atfen bazı söz/er uydurmuş olsaydı, elbette onu kuvvetle yakalar, 
sonrada O'nun can damarını koparırdık (O'nu yaşatmazdık). Sizden 
hiç biriniz de buna m/ini olamazdı. "71 şeklinde ifiide buyurur. . 

2- EMANET (Emin, Güvenilir Olmak) 

Emanet Peygamberlerin güvenilir olması demektir ve iman ile aynı 
kökten gelir. Mü' min, h~m inanan ·hem de güven ve itimad telkin eden 
insan demektir. Peygamberler, insanların en emini, en güvenilir 
olanıdırlar. Onlar tebliğlerinin kabul görmesinde en·önemli nokta olan bu 
hususu mesajlanyla birlikte insanlığa takdim ederler. ''Nuh kavmi de 
Peygamberler'ini yalancılıkla ithôm etti. Hani kardeşleri Nuh, onlara 

66 Bakara Sfıresi, 151 
67 Meryem Suresi, 41,54, 56-57; YusujSfıresi, 46 
68 Tevhe Süresi, 119 • 
69 Hucunit Siiresi,15 
70 Ahzah Süresi, 23 
71 el-Hakka Süresi, 44-47 
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şöyle demişti: 'Allah'a karşı gelmekten sakınmazmısınız? Bilin ki ben, 
size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Amk AUah'a karşı gelmekten 
sakının ve bana itaat edin. ,.n_ 

' Hz. Hı1d73, Hz. Salih74 ve Hz. Lue5 (a.s.) d~ kavimlerine aynı şeyi 
hatıriatmış ve emin oluşlarını mesajlannın kabulüne vesile yapmışlardır. 

Emanet sadece Peygamberler'in değil Cibıil-i Emllı'in de en önemli 
vasfidır. Kur'an-ı Kerim'de Allah onu anlatırken "0, kendisine uyulan ve 
emin bir elçidir. "76 buyurur. İşte Kur'an-ı Kerim, Cibıil-i Emin vasıtasıyla 
Muhammedü'l-Emin olan Efendimiz (s.a,v,)'e · indirilmiş ve. onun 
tarafindan yeryüzünde emniyetin temsilcisi ümmetine tebliğ olunmuştur. 

Emriiye~n en mualla ismi olan l~fendiıniz (s.a. v.) hem Allah'dan gelen 
mesajiara hem de bütün malılukata karşı emindir. O'nun zerre kadar 
emanete ihaneti düşünülemez ve herkeS O'na itimad eder. O emin 
olmasının gereği vahiy geldiğinde heyecantanır ve Cebrail (a.s.) 
bitirnıeden söylenenleri ezberlemek için durmadan tekrar eder .. O'nun 
kendini helak edercesine ·gösterdiği bu tehalük karşısında Cenab-ı Hakk 
ona "(Rasfi.lüm) Onu (vahyi) çarçabuk almak için dilini kıpırdatma. 
Şüphe etme ki, onu toplamak (senin kalbine yerleştirmek) ve onu 
okutmak bize aittir. O halde, Biz onu okuduğumuz zaman, sen onun 
okun~unu takip et Sonraşüphen olmasın ki, onu açıklamak da Bize 
aittir. " 7 buyurur. · 

Peygamber Efendimiz (s.a.v:) emniyet'le o denli bütünleşmiştir ki, 
insanlar ona ''Muhammedü'l-Emin" detnişlerdir78. O, Veda Haccı'nda 
ümmetine vazifesini tebliğ edip-etmediğini sormuş, ümmetinin vazifesini 
yaptığını söylediği zaman da onların bu ikrarına Allah'ı şahit tutmuş ve 
"Allah'ım şahit olt buyurmuştur79. 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.} emniyeteve güvenilirliğe o kadar çok 
önem vermiştir ki, yalanı mürrafiklık (nifak) alameti saymış ve ümmetini 

72 Şuara Suresi, 105-108 
73 Şuara Suresi, 123-125 
74 Şuara Suresi, 141-143 
75 Şuara Suresi, 160-162 
76 Tekvfr Suresi, 21 
77 Kıyame Suresi, 16-19 
78 İbn Hişam, Sfre, 1/209 . 
79 Ebu Davud, Menasık, 56; İbn Miice, Menasık, 84 
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ondan alabildiğince uzaklaştınruştır80. O, değil insaniann hayvanlan 
aldatmasını bile hoş karşdamamış ve caiz görmemiştir8ı. 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kendisi emin ve güvenilir bir insan 
olduğu gibi Allah'a aynı şekilde güvenen bir insandı. Diğer Peygamberler 
gibi Efendimiz (s.a.v.) de Allah'a itiniad ve güvenle serfiraz kılınmıştır. 
Cenab-ı Hakk onların bu halini Hz. Nı1h82 ve Hz. İbrahim'den83 misal 
vererek bize hatırlatır. 

Biz "Biz onlann önlerine de, arkalanna da sed koyduk."84 ayetini 
okuyup hiç bir endişe izhar etmeden aralanndan geçip hicret yoluna 
Efendimiz (s.a.v.)'de bu itimadı görürüz. Efendimiz (s.a.v.) o kadar 
emindir ki, hicret yolunda bir mağarada sıkışmış kalmış bir vaziyette bile 
Hz. Ebu Bekir'i (r.a.) "Korkma! Allah bizimle beraberdir." diye teselli 
eder. Zira onlann üçüncüsü Allah'dır85 . 

3-TEBLİG 

Bildirmek ve açıklamak anlamına gelen tebliğ, Allah'ın hükümlerini 
insanlara ulaştırmayı i.Ia.de eder. Peygamberler, ilahi mesajı olduğu gibi 
insanlara duyurmakta mi.ikelleftirler. Onlar ilahi' mesaja ne bir ilavede 
bulunabil,irler ne de ondan bir hakikat gizleyebilirler. 

Tebliğ, Peygamberler'in varlık gayesidir. Çünkü tebliğ olmasaydı 

Peygamberler'in gönderilişi de abes ve manasız olurdu. Bunun için onlar 
tebliği yaratılışlannın gayesi olan bir vazife olarak görürler. 

Peygamberler insanlan bas1retle86
, karşilik beklemeden87 ve neticeye 

kanşmadan 88 hakikatiere davet ederler. Bunun için de dardma, kınlma, -
küsme ve ümitsizliğe düşme gibi noksanlıklar onlann Pak semtine 
uğrayamaz. 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Uhud Harbi'nin sonunda kanlar içinde 
ellerini açarak "Allah'ım, kavmime hidayet ver. Çünkü onlar bilmiyorlar. 

80 EbU Davud, Edeh, 80 
81 Buhfu:i, Sahfh, Kitahu 'l-iman, 24~ Müslim, Sahlh, Kitfibu '1-İmfin, 107; Ebu Davud, 

Kitabu '1-Cihfid, 1 12; Kitiibu '1-Edeb, 164 
82 Yunus Stıresi, 7 I 
83 Mümtehine Stıresi, 4 
84 Ydsfn Stıresi, 9 
85 Buhfu:i, Sahih, Kitôbu '/- Tefsir, 9 
86 YtısufSuresi, 108 
87 Hud Suresi, 29; Şuarô Siiresi, 109, 127, 145, 164, 180; Sebe 'Sflresi, 47 
88 Kasas Suresi, 56 · ' 
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(Şayet benim Peffamber oldupımu bilselerdi böyle yapmaz/ardı)" 
duasında bulunur . Hz. Nfih9 ve Hz. Hud'un da aynı şekilde91 
vazifelerini yaptıklanm görüyoruz. Çünkü asü görevleri odur. İnsanlan 
mzar edecekler92

, ilahi kitabı onlara ulaştıracaklar ve onlara rehberlik 
yapacaklardır93 • • 

İnsanlık için Peygamber o denli önemlidir ki, bir beldeye veya 
bölgeye Peygamber gönderilmemiş ise, o yörenin insanlan hesaba 
çekilmeyecektir.·Çünkü Allahu Teaiii Peygamber göndennedikçe kimseye 
azab etmeyeceğini94 haber vermiştir. 

Allah (c.c.) Peygamber göndermiş ve insanlan uyarmıştır. -·Buna 
rağmen· hala insanlar inkarda ısrar eqnişlerse Allah onlara azab edecektir. 
Bunun için her PeygB._?lbe~, tebliğin_ bütün ~e~odlan~ ~~~narak ~~Jr 
usanmadan ve yılgınlıga di.ışmeden ıkaz ve ırşad vazıfesını rra etmıştır .. 
Bunda Efendimiz .(s.a.v.) o kadar ileri gitmiştir ki ona Cenab-ı Hakk 
"Rasulüm, onlar iman etmiyorllll' diye adeta kendine kıyacciksın." 
ikazında96 bulunmuştUr~ Başka bir ayet-i keıimede ise "Bu Kur'ô.n'a 
inanmai/aF diye neredeyse kendini haFap edeceksin.." 97 buyurur. 

Yukandaki ayet-i kerimeler tebliğde Efendimiz (s.a.v.)'in çok hırSlı 
olduğunu gösterir. O (s.a.v.), hak ve hakikatın kendisine ulaştınlmadığı 
tek bir fert bile kalmasın diye kendini helil.k edercesine tebliğde 
bulunmuştur .. 

''En yakın rakraba~ı. inzôr et." 98 emr-i iHihl'si ile b~layan . açıktan 
d · · b· ı·- d n1 d 99 - 1 d ıoo ı· d .. 101 T"'fd 102 avet ve te ıg mey a ar a _, ev er e , panayır ar a , aı . e 
devam etlniştir. 

89 Buhfui, Sahih, Kitabu '!-Enbiya, 54~ Müslim, Sahih, Ki tab u '1-Cihad, 105 
90 A 'rafSüresi, 60, 61, 62, 67-68 . . 
91 A ~raf Süresi, 67 
92 Müddessir Siıresi, 1-3 
93 Müzzemmil Silresi, 1-4 
94 1sra Süresi, 15; Kasas Süresi, 59 
95 Nfıli Süresi, 5-10 
96 Şuara Sıiresi, 3 
97 KehfSiiresi, 6 
98 Şuara Siiresi, 214 
99 Müslim, Sahlh, Kitabu '/-lman, 355 
100Mecmau'z-:-Zevaid, 8/302-303; Ahmed ibn Hanbel, Müsned, 1/159 
101 İbn Hiş3m; Sfre, 2/63 · 
102 İbn Hişfun., Sire, 2/60 
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Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tebliğini çok geniş biralana rcayarak bu 
mevzfida isudatlı bazı sahabilerini kabilelere yollarken °3 devlet 
başkanlarına da islama davet eden mektuplar göndermiştir104. 

Allah Rasü.lü hem fert hem de cemiyet planında bir an bile durmadan 
tebliğ'e devam etmiştir. Çünkü Allahu Teaıa 11Ey RasUl, Rabbinden sana 
indirifeni tebliğ et Eğer bunu yapnıazsan, O'nun elçifiğini yapmanuş 
olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. D~f:usu Allah, klifirler 
topluluğuna rehberlik edip, doğru yola i/etmez. 11 10 buyurur. 

4-FETANET 

F etanet Peygamberler'in yüksek bir akıl ve zeka sahibi olmalan 
anlamına gelir. Fakat fetanet asla kuru bir akıl ve mantık değildir. O, 
mantı"ld ruh, kalp ve hissin bir araya gelmesinde oluşan Peygamber 
mantığı dır. 

Peygamberler fetanetleriyJe, Allah' dan gelen vahyi -tabir caizse regüle 
ederek- insanlara ulaştırırlar. Bunun için fetanet, her Peygamber'de 
bulunması . zarfiri · olan bir sıfattır. Onlar inananların sorularına ve 
inkarcıların itirazlarına fetfutetle cevap· verir, izah getirirler, ıriüşkilleri 
rahatlıkla Çözer ve hallederler. 

S-İSMET 

İsmet, Peygamberler'in masum (günahsız) olması demektir. 
Peygamberler, günah işlernekten alıkonmuş ve muhafaza edilmişlerdir. 
Lügatte, menetme, engelleme ya da Menedilmiş ve korunmuş manalarını 
ifade eden İsmet, 106 ıstılahta peygamberlrein ister büyük, isterse küçÜk
olsun bütün günahlardan korunmuş olmaları anlamına gelir. 107 

Bu korunma Allah'ın onlara bir lütfu olmakla birlikte onlan taat'e 
zorlamadığı gibi günah işlernekten de aciz · bırakmaz. Dolayısıyla 
günahlardan korunmuş. olmalan tamamıyla cüZ'i iradeleri ve mükellefiyet 

103 İbn Hişam, Sfre, ın?, 78, 79; İbn Kes"ır, el-Bidaye, 3/104, 105, 5/120, 121, 324; 
Buhfui, Sahilı, Bed'ü 'l-Vahy, 6, İiim, 7; Ahmed ibn Hanbel, Müsned, 1/243 

104 İbn Kesir, el-Bidôye, 3/104, 105; BuMri Bedü '1-Vahy, 6 
105 Miiide Suresi, 67 
106 Kur'an-ı Kerim, Hud sfıresi, 11/42-43, Yusuf sfıresi, 12/32; Ma ide sfıresi, 5/67; 

Asım Efendi, Kamus, ASM maddesi; İbn Manzur, Lisiinü'l-Arab ASM mad Dar-u 
siidır, Beynıt, ıs. 

107 İsfehani, Müfredat, ASM mad. Diiru'l-Fikri'l-Arabf, 1976; Cürcfuıi, Ta'rifiit, ASM 
mad; Sabfi:ni, en-NübUWetü ve'l-Enbiya, 54; Mektebetil'I-Gazlilf, Dimaşk, 1985 
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sınırlan içinde olur108
• 

Nebiler tebliğ vazifesiyle memur bulundyklaru için Allah-u Teaiii'dan 
aldı)dan emirleri insanlar~{ olduğu gibi ak:tarmışlardır. Bu durumuyla 
onlar; Cenab-ı Hakk'ın istediklerini bize intikal ettirınek için birer ayna 
vazifesi görürler. Aksettirdikleri hakikatterin bulanmaması için de tertemiz 
olmalan lazımdır. 

Mü'minler, iman ve arnele , dair bütün alıkarnı peygamberler 
vasıtasıyla öğrendikleri için eğer onlar ismet sıfatıyla · kprunmuş 
olmasalardı insıın}ara örnek olamazlardı. 

Bazı· peygamberlerle ilgili olarak ilahi kitapta yer alan bazı ifadeler, 
bu peygamberlerin zelle ve hatası olaak değerlendirilmiştir109· Halbuki bu 
ifadelerde .peygamberlere günah ve zelle isnad edilm~mektedir. Çünkü 
peygamberler iki şeyden bifini tercih etme durumunda kaldıklannda en iyi 
yerine iyiyi seçmeleri~10 onlar için bir zelle kabul edlmiştir. Onların kendi 
içtihadlan ile olan bir konudaki tercihlerine bakıpt:a, ·.onlara günah isnad 
etmek hem doğru, hem de caiz değildir. 

ÇÜrik:ü peygamberler aynı zamanda birer inü(;tehiddirler. ·Onlar, 
Cenab-ı Hak'tan vahiy gelmeyen konularda ictihad · eder ve görüş 
bildirirler111

. Eğer onlar bu ictihadlarında yanılsalar bu durum onlar için 
bir günah değildir ve İsmetlerine halel getirmez. Kaldı ki bazı alimler göre 
bu gibi sürçmeler ekseriyet itibariyle peygamberliklerinden önce 
olmuşturıı2. Ancak; peygamberlerin çocukluklanndan itibaren Allah'a şirk 
koşroadıldan ~e küfre düşmedikleri hakkında alimler hemfikirdirler113

· 

Aynı şekilde Ulemii, peygamberlerin ne peygamberliklerinden önce ne de 
sonra yalan söylemek, sözünde durmarnak gibi anzalardan salim olduklan 
hususunda fikir birliği içindedirler114

. 

108 Sabfuü,. Maturidiye Akaidi, (Terc. Bekir Topaloülu) 121-122; Diyanet İşleri 
Bakanlığı, Ankara, 1979 

109 Pezdevi, Ehl-i Sünnet Akaidi, (Terc. Şerafettin Gölcük) 240, 244; Kayılıan 
yayınevi, İstanbul, 1980 

110 Sabı1n1, en-Nübüvveta ve'l-Enhiyd, 10; Mektebetfl'l-Gaztili, Dirnaşk, 1985 
lll İbn Hümam, (Kemalü'd-Din Muhammed b. Abdulvahid), el-Mfisayere (fi'l

Akaidi'l-Müriciye fi'l-Aııira) 198; Bulak, 1317 
112 sabfull, en-Nabawetil ve'l-Enbiyti, 70 
113 Cürcaru (Ebu Ali), Şerhu'I-Mewikıf, el yazma nüsha, 688-689; Matbaatu'I-Amire, 

1307; Kadı İyaz, eş-Şifa, 2/109, ll5; Daru'I-Fikr, Beyrut, 1988 
114 Cüveyni, (İrnamu'l-Harameyn) Kittibil'I-İrşdd, 356; Tahkiki; Dr. Yusuf Musa, 

Matbaatu's-Satide, Mısır, 1950 
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Bir kısım ulemaya göre, peygamberler Nübüvetle vazifeli kılınmarlan 
öncede korunmuşlardır. Çünkü Nübüvetten öncesi ve sonrasıyla 
peygamberlerin bütün hayatı davet ve tebliğ vazifesinde rol 
oynayacaktırlls. Buna karşılık bazı alimler insanlar, peygamberliklerinden 
önce kendilerine ittiba etmekle yükümlü bulunmadıklan için günahlardan 
korunmalan ancak peygamberliklerinden sonradır: Fakat onlara göre 
peyamberlerin güzel ahlakı peygamberliklerinden öncede günah 
işlemelerine manidir. Bu açıdan onlar bu devrelerinde masum olmasalar 
bile mahfuzdurlar116

. 

Alimierin ekseriyeti, ister peygamberliklerinde <?nce isterse sonra 
olsun peygamberlerin bilerek (amden) büyük günah (kebire) işlemedikleri 
hususunda müttefiktirler117

. 

NEBİ İLE RASUL ARASINDAKİ FARK 

Peygamber' e olan ihtiyaç açıktır. Zira, dünya ve ahirette saadet ancak 
Peygamber eliyle olacaktır. bundan dolayı, Mu'tezile'ye göre Allah'ın 

Peygamber göndermesi vaciptir. Zira Allah (c.c.), kullannın faydasına 
olan şeyi i~ter118~ Matundilere göre, Allah'ın Peygamber göndermesi 
hikmetinin ~gereğidir119. Peygamber' e olan ihtiyacın açık olduğunu kabul 
eden Eş,arller'e göre Allah, fiilierini işlemede mecbur olmadığı için 
Allah'ın Peygamber göndermesi güzeldir ama göndermemesi çifkin 
d Y"ld" 120 
~rr. . 

Peygamber'lik hiç bir kavme ve bölgeye has olmadığından121 Allah 
her kavme bir Peygamber gönderdiğini beyan btiyurmakta122 ve bu 
kavimlerin bazılanndan bahsetmektedir123

. İlk Peygamber Hz. Adem124
, 

115 Sıibfull, en-Ntıbtıvvettı ve'I-Enbiya, 57 
116 Sıibfull, en-Ntıbtıvvettı ve'I-Enbiya, 57 
117 İbn Hürnam, el-Mtıstiyere, 195 -
118 Taft:.azfuıi (Sadeddin Mes'ud b .. Ömer, öl:793/1389), Şerhu '1-Makiiszd, 2/174; 

Matbaa/u 'l-Bosnevf, 130511887 
119 Tafu1z.a.ni, Şerhu '1-Akiiid, 61, 1305/1294 
120 Tafu1z.a.ni, Şerhu '1-Makiiszd, 2/173-174 
121 Hucurat Suresi, 13; Mtiide Suresi, 18; Fahruddin er-Razi, Meftitihu '1-:Gayb, 3/568, 

Matbaatu 'i-Amire, 1308/1890 
122 Fatzr Siiresi, 24; Rum Stlresi, 47; Nahl Suresi, 36; Yunus Siiresi, 41 
123 İbrahim Siiresi, 9;A 'rtifSiiresi, 65, 73, 137; Hfld Suresi, 50, 61; Casiye Suresi, 16 
124 Bakara Siiresi, 31, 33, 35, 36, 37; A 'raf Suresi, 19, 22, 24; Taha Siiresi, 117; 

Maide Suresi, 27; Al-i İmrtin Suresi, 33; Kalem Suresi, 50; Şura Suresi, 13, En 'am 
Suresi, 87; Ahmedb. Hanbel (Ahmed b. Muhammed b. Hanbel, öl:241/855), ei
Mtısned, 51265; Matbaatu'l-Meymeniyye, Kahire, 1313/1895; Tirmizi 
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sonuncusu Hz. Muhammed
125 

(s.a.v.)'dir. Bu ikisi arasında hadis-i 
şerifl~rden 124.000 Nebi ile 3J5 Rasfil'ün bulundpğuanl~ılma,k:qidır126• 

, ister Nebi, ister~ Rasill olsun, Peygaıİıberleriıi tümunüh beşer 
(iıisan)'den gönderildiğini görüyoruz. 'Çünkü·· beşerden olmayan •··bir 
Peygamber'in beşere öme~ ve .rehber olması mümkün. değildir .. Bunu 
değerlendiremeyen ·. inkarcılar '· . irisandan . , . l;'eygamber · . gelmesiiii 
yadırgamış127 . ve bu sebeple onlan reddetİnişlerdir128• ·. Halbuki 
Peygaml:ier'ler 'de· 'diğer iıisiınlardan, iiısan :olma:·'·lloktasıiıd~;"farklı 
değillerdir12,9: Onlan diğer insanlardan ayıran .tem_el çizgi, onl&a vahyin 
gelmesi ve _l>una . d'!-yalı ·olarak .bazı mümtaz . özellik ve sıfatlara; s,ahip 
bulunıiıatandır. · · · · · · · 

Kur'an-ı K eri~' de Peyg~b~r ifii<;le,: edilirkerı,: bazen ':.NeZ,t,, b~ıı de 
"Rasilf' kavramlan .. seçilmesiıie .. rağmen biz •... her ikisine .. _ birden 
"Peygamber" diyoruz. Ancak bu iki kavram arasında fark bulun-duğunu 
ve her iki kavramın aynı manayı ifiide ettiği tartışmalannın var olduğunu 
da görüyoruz. Biz bu çalışmamızda buna açıklık getirmeye; N ebi ile.Rasfil 
arasıpda fark buJup.up bulunmadığını inceJemeye çalışacağız. 

' . . 

Tüı:kçede kuUanılan. "Peygamber" kelimesiıiin. karşılı~ olan "Ne bl' ye 
"RasUf' terimleri üzeriıide _· ötedenberi tam ·bir' anlaşma sağlanablıiniş 
değildir. Akrud ve Ketarn kitaplarına b3.ktiğımız .hıman N ebi ve ~ı1l'Ün 
çok farklı tariflerinin y~pıldığirugörüyoruz. •:Hatta aynı ıneZlıep· ve ekol 
içinde bulunarilar bile · Nebl ve Rasiil kavtamlanna · · ·farklı 
yaklaşabilmektedirler. ·Böyle oliıncada. doğru bir· tarife ulaşmak mümkün 

····'- c;;· ··' -

(Muhammed b. İsa, öl:279/892)~ Sünen, 2f102~ 1315/1897~ Taft.ıizfuıl, Şerhu '1-
Alalid, 62; Devvam Celıil (Celaleddin Muhammed b:· Es'ad, ·öi:908/1502),· 71, 
1305/1887; AliyYü~t.:.Kful (Ali b. Mtihammed Sult3nu'1-.Herevi, öl:l014/1606), 
Şerhufıkhitf-Ekb.er, 101,İstanbul,l303/1Ş85 . _ _ . . 

125 Ahzô.b Süresi, 40; Abmedb. flan!>el; e/-"MiJS1fı?d, 5!2,78; Ebfr,Davud (Süleyman b. 
Eş'as es-Sicistini; ,öJ:275/888), Sanen,. J.4/139, }r!at~aatu 's-Saô.de, · Mısır, 
1370/1951;. Buhari (Ebı1· Abdullah -M@amm~ ,b,· İsm&(:,öl:256/870),; Sahfh, 

_ 4/144, 162; 5/129, 226, !stanbul, 1315/1897, Mqtbaatu'I-Amü·e~- Müsl~m (Ebu'I
Huseyn Müsfim b. Haccac el-Kuşeyri el-Nisabılri, ö1:261/875), Sahfh, 1/185, 371; 
211013; 3/147.1; 4/1828, 1870, 1871 . ·. ; .···. . . ·- .... . . ::'' 

126 Ahmed b .. Hanı,eı, Müsned,. 5n26~ Ahmed Ziyatiddin, Ramtizu 'l~Eh'ô.dis, 368, 
istanbul, 1275/1858 .··.. . •. •. ' . . . . . -. . 

127 lliid Süresi, 27; Furkan Süresi, 1~·Ma 'miniin Sürest:·33'- . 
128 Enbiya Sfiresi, 3; Yô.sfn Siiresi;.ıs; Tegô.ban Süresi, 6; .. Ma 'minun Süresi, 24; 

Fussilet Sfıresi, 14; Furlçan Sfır(!.~i, 2i ·. · · · · ·· .. ~ · ' · 
129 j/)fô.him Süresi, ll~ Mô.ide Sfıresi, 15; Nisô. Süresi, 1 71; KelijSüresi, HO; Fussilet 

Sfıresi,.6 ·· · ·· 
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olamamaktadır. 

Aralanndaki fark çok küçük bile olsa, zihinlerde bir keşmekeşfiğe yol 
açtığı için herhalde her iki kavramın da rulıunu zedelemeyecek or:tak bir 
tarifbulunmasında masiahat olacaktır. 

İşte bu düşünceden hareketle böyle bir çalışmaya gerek duyuldu. 
Önce Nebi ve RasUl kelimelerinin lugat aiılamlarına bakalım. 

"Nebt keli~esinin aslı ya:(~) (hemzeli) veya (ı.;) (hemzesiz)'drr
130

. 

Eğer aslının (~) (hemzeli) olduğu düşünülürse, 1'.lebi nJiaber veren11 

demektir. O, Allah hakkında haber vermektedir. Bu kökttm alındığında 
en-Nebifi (~ı), el-Muhbir (~ı) veya apaçık yol (~ı)ıJ!J.Ialı) 
anlamındadır; Kesret-i İsti'malinden (çok kuUanıldiğılrdan) dolayı hemze 
Y e'ye dönüş~üş, böylece (~ı)- (ıF't) haline gelrtıiştir131 • 

Nebi kelimesi "lfffaçık yof' anlamında da· kuUanılabilir. Zira, Nebiler 
hidayet yoUarıdırlar13 • - · . . . . ·'· .. · 

Eğer Nübüvvet kelirrlesinin (ı.;) kelimesinden geldiği kabul ediliı-Se, 

bunun aslı (a r.Jı) ve (ö J~ı)'dür ki yerden yüksekliği ·uade ~er.~ Eger N ebi 

bu kökten gelirse, Nebl'nin şB.nının yüksekliğini -iİade eder. Zira Nebi, 
yaratıklar arasında en . yüce mevki'yi ibraz etıniştir .. o:nun şerefi diğer 
malılukatm üstüilde olduğu için o butün. rriahlukatıiı en uStünüdür133

: . 

İbn Teyrtıiye'ye göre Nebl'nin- bu ikinci manası birinciniri ·içinde 
vardır. Zira Allah'ın kendisinden bahsedip onun vasıtasıyla· kendisini _ 

130 İb~ Maıızfu.. Lislinu '1-Arab, (ı.;) v~ (t,J) ııiaddeleri; 15/302, liİ62, tarihsiz. :Dar-ı 
Sadır Baskısı, Beyrut; İbn es~semtn · (Şihabüddin · Ahmed İbn YUsuf ·İbn 

· Muhammed İbn Mes'üd İbn İbnlhim el-Halebi eş-Şafii (öl:756/1300), 561; Tahkik: 
Malımüd Muhammed es-seyyid ed-Dağim, ı: Baskı, 1407/1978 · · · 

-
131

· İbn Teymiye,Kitdbu'n-Ntıbtivvlit, 223; İbn Baiiş (Ebu·Ca'fer .A.bııied İbn Ali İbn 
Ahmed İbn Halfu '1-Eıısari, öl:540/ll45), Kitabu '/-ikna .fi'l-kıraati 's:.Seb ', -I/403, 
ı. Baskı, 1403/1982 .. 

132 İbn Maıı.zôr, Lisanu'l-Arab, (loi) maddesi, 11164; jsfehani (Ebu'l-Kasıın el-Huseyn 

İbn Muhammed er-Rağıb el-İsfehani), el-Mtıfreddt .fi Garibi'I-Kur'dn, 4~1, 482, 
Ddru'I-Ma'rife, Beynıt-Lübnan; İbn aiıyye (Ebu Muhamined Abdulbak, 
öl:54l/11446), ei-Muharriru'J-Veciz (fefsiru İbn Atıyye), 6/100, 1. Baskı, 
1398/1977; İbn es-Semin, Umdetu '1-HujJdz, 561 

133 İbn Manziir, Lislinu'l-Arab, (ı.,;) maddesi, 15/302; Ragıb el-İsfehani, el-Mafreddtfl 
Garibi '/-Kur 'd~. 482; İbn es-Semin, Umdetu '1-Huffdz, 56 I .. 
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anlattırdığı kişinin değerinin yüksek olması l3.zıındır. Fakat değerinin 
üstün olması (Ulviyet ve Rif at) Peygamberlik özelliklerine'· delaiet 
etmez134

. Y: ani her değeri yüksekolan Peygamber olmaz~ _ · · .. 

Lugatta (~ıJ-ı;ı) onu bıraktı ve ihmal etti anlarnma gelir. (J.,...)ıJ-ı)) 
ise onu bir mektupla (mesajla) _gönderdi, (ıli ... ~) yani,Peygamber ,olarak 

-gönderdi anlamını ifade eder135
• (r _,AJıJ-ıı;;) İnsanlar birbirleQııe elçi veya 

mektup gönderdi anlamına gelir136 
.· 

Rasu( kelimesi (J-ı ;ı) kökünden gelmektedir. _ (J-ı ;1} ıse, ·sevgiden 

dolayı bir şey göndermek anlam.tridadır137 . 

. Risiile. de aynı kökten gelir ve gönderilen şey, yani mektup _anlamını 
ifade eder138

• Ri~~etü'r.:.RasUJ,1~eygamber'in (elçinliı)·in~ııları, kendisine 
vahyedilen şeye çağırmasıdır . · Buııdan dolayı RasUJ ·(elçi) kendisini 
gönderenin haberine (haber vermesirle) tabidir. Onu gönderen buf!u IHin 
etmeden o, kendisinin elçi olduğunu ileri'süremez. · 

· Rasfil m~fui manastnda (J~) ve~inde, gÖnderilen kişinin ismidir. 

Rasfil denilınesirisiile, yani mesaj sahibi oluşundan dolayıdır140. 

Lugatta N ebi ve Rasui'ün anlamlarını kısaca· gördükt~n sonra şimdi 
N ebi ve Rasfil'ün ıstılahta ne· anlama geldiklerini gÖrelim. Fakat hemen 
ifade etmek gerekir ki, aralapııda fark bulunması yada bul1J1lil1~masındak:i 
ihtiliifa dayalı olaı:~ N ebi ye Rasfıl'ün ıstdalı anlarplan ar~ında da farklar 
vardır. ·· 

Alimlerden bir kıSmı-Nebi ile Rasfil arasında bir fark kabul etılıeZier. 
Ônl~a göre Nebi Ra.sul, Rasfılde Nebı· demel(tir. 'Bu gruptajter. alan 
aliffilerinJ>aşında Kadı Abdulcebbar}4~aya.bilirii:. Ona_göre;. ıstılahta.Nebi 
ile Rasfil arasında hiç bir fark yoktur ·. 

134 İbn Teymiye, Kitiibu 'n.,.Nabüvvlit, 223 . . -' 
135 Ragıb .. el-İsfeharu, el-Müfrediit fi darfbi '1-Kıir 'lin, ·ı95; İbn MıirızUr, Lisiinu '1-

Arab, (J....ı) maddesi, 111285; Misbiihu '1-Münir, 86; el-Mu ;cemu '1-Vasft 

(Mecmau '1-Lugati 'I-Arabiyye ), l/344 
136el,-Mu'cemu,'l-Vasft,(J..ı.ı) maddesi, l/344. · -
137 Riigıb el-İsfehfull, ei-Ma.fredat, 195; İbn es-Semin; Umdetiı '1-Huffiiz; 203 
138 Mu 'cemu '1-Vasit, 1/344 · · · ' 
139 Mu 'cemu 'l-V asit, 1/344 
140 İbn:Manzô.r,Lisdnu '1-Arab, ll/284 
141 Kadı Abdulcebbar (İbn Ahmed), Şerhu '1-UsO./i '1-Hamse, 561, Tahkik:Dr. 
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Meşhur el-A.hkamu's-Sul~ye isimli kitabın müellifi, arnelde şafii 
olmasına r~en Mu'tezile'ye meyli ile bilinen Maverdi de 
(öl:450/1058) 42 Nebi ile Rasill arasında bir fark görmez. O, Rasfil'ü tarif 
ederken; "Nebiler (Enbiya) Allah'ın emir ve nehiyleriyle kullarına 
gönderdiği (Rasfıller) elçilerdir. "143 der; .. 

N ebi ile· Rasôl ·arasında aynm yapmayanlardan bir diğeri olan 
Cüveynl'ye göre Nübüvvet, kullan içinden seçtiği birine Allahu TeaUi'rıın 
Sen benim Rasfilümsün (elçimsin) demesiyle meydana gelir144

; ·. • . 

Bu grupta yer alan Anıidi de Cüveynl'nin tarifine uyarak, "Nübüvvet; 
kulları içinden seçip çıkardığı birine A.llahu Teiila'mn "Sen. benim 
Rasfılüm ve Nebimsin" demesiyle hasıl olur."145 der. · · · 

Bu grup içinde :y~r.cılarılardan.taft:Wnl Nebryi tarif ederken: 11Nebf, 
kendisine vahyolrınan · şeyi tebliğ etmek ijzere Alliıh'zn gönderdiği 
insandır. Rasfıl de öyledir. "146 der. Böyleee ikisi arasında. bir fark 
göİmediğini ·açıkça ifiide etıniş olur. 

İci de Nebl ile Rasfil arasında bir fark görmez. O "Nef?f, Allahu 
Teaiii'nın kendisine 'Seni·Rasiit (elçi) olarak·gönderdini.' veya 'Benden 
(şunları) onlara tebliğ et.' gibi sözler söylediği kişidir. "147 der. AJiyyil'I
Kari, İmam Ebu Hanife'nin de N ebi ile Rasfil'ün müteradif kelimeler 
olduğu kanaatını izhar ettiğini söyler (Şerhu fikhi,'l-Ekber, ı I). 

Alimlerden bazılan ise Nübüvveele Risalet, dolayısı ile N ebi ile Rasfil 
arasında fark olduğu kanaatındadır. Bu grubun başında yer alan linarn 

Abdulkerim Osman, ı. Baskı, 1384/1965, Matbaatu'l-İstildal . 
142 İbnJmad (el-Hanbeli), Şezerdtu 'z-Zeheb fl ~hbdri inen Zeheh, 3/285-287, Ddru '1-

Afdk 'el-cedfde, Beynıt-Lübnan; ez-Zirildi (Hayreddin), A 'Itim Klimusu Terticimi li
E§heri er-Riclili ve 'wn-Nisdi 'Mine '1-Arah, ·ve 'l-Ma 'sta 'riıhfne ve '1-Masteşriktn, 
4/327, Ddru '1-İim li '1-Meldyin, Beyrut . · · · · · 

143 Maverdi (Ebu'l-Hasan Ali İbn Muhammed), 20, 24, 27, Dliru '1-Katübi '1-İ/miyye, 
Beynıt, Lübnan, 2. Baskı, 1401/1981 . . . . .. 

144 imamu'l-Harameyn el-Cüveyni, Kitlibu '1-İrşad i/d Kavlitıi '1-Edille. ft.Usflli 'l
i 'tikıid, 355; Tahkik:Dr. Muhariııned YUsuf Mılsa ve Ali Abdu'l·Mnn'im 
Abdulhamid . ; 

145 Arnidi (Seyfuddin el-Amidl), Gtiyetu'J-Merlim fl Ilmi'I-Keldm, 317, Kahire, 
139111971, Tahldk:Hasan Mahmud Abdullatif; Amidl, et-Mühfn fl Şerhi Metinf 
e/fdzı'l-Hukemô ve'l-Mateke//imfn, 122, Kahire; 1403/1983, Tahldk ve 
Takdim:Dr. Hasan Muhammed eş-Şam 

146 Tattazani (Saduddin ömer), Şerhu'/-Makii;ıd, 21173 
147 el-İci (el-Kiidı Abdurrahman İbn Ahmed), el-Mevakıf tl ılmi'l-Kelıim, 337; 

A/ema '1-Katüb, Beynıt · · 
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Şatirye göre Rasfil, müstakil bir şeriat sahibidir. Nebller ise, bu Rasfiller'in 
şeriatını. tatbik etmek üzere gönderilirler, ayn bir. din ve şeriat sahibi 
değillerdir. Bundan dolayı··her Rasfil Neb1 olduğu halde, her Neb1 Rasfil 
d ğil. d' 148 . e rr . . 

Abdulkahir el-Bağdadl de bu grup içindedir. O da İmam eş-Şafrrnin 
tarifine benzer bir şekilde şöyle der: "Neb~ kendisine Allah'dan vahiy 
gelen ve kendisine meleğin vahiy getirdiği kimsedir. Rasiil ise, kendisine 
yeni yada kendinden önceki şeriatın hükümlerini nesheden bir şeriat ile 
gelen Peygamber'dir. Her Rasfıl Allah'ın Nebi'si, fakat her Nebi onun 
R Al'" _J V•tıi..J.• 11 149 asu u uegı ulr. . 

Feni'nın (öl:207/822) tarifi de- buna yakındrr. Ona göre Rasfil, 
Mürsel (kendisine risaJet verilen) Nebrdir. Nebl ise mürset allhayall fakat 
Muhaddes, yani. kendisine mutlak surette vahiy geldiği halde bunu tebliğ 
etmekle mükellef olmayandrr150

: . , . 

Ferdi'nın tarifinde açık bir şekilde gÖrüldÜğü gibi Nebi kendisine 
vahiy geldiği halde bunu tebliğ etme mükellefiyeti olmayan 
Peygamber' dir. Burada vahiy bir bakıma ilham gibidir. İbn Hazm'de aynı 
tarifi tercih ederek; "Nebi, Allah'ın dilediği kullcirı arasından seçtiği ve 
vahiyle, olacak şeyleri daha olmadan öğrettiği kimsedir. Rasfll ise; 
Allah'ın kulları arasından seçerek insanlara. elçi olarak gönderdiği 
kimsedir." 151 der. İbn Hazm'ın tarifinden de anlaşılacağı üzere ona göre 
Nebrye vahiy gelir,. ama sadece onu ilgilendirir, Bir bakıma ilham gibidir. 
Rasfil'ün ise, insanlara bir mesaj götürme sorumluluğu vardır. 

N ebi ile Rasfil arasında fark bulunduğunu kabuL eden grubun içinde 

148 imam eş-Şafii (Ebu Abdullah Muhammed İbn İdris), Kitabu '1-fikhi~l'-ekber . .fi 't
Tevhid, 28~ . .ı. Baskı, Matbaatu'l-Edebiyye el:-Özbekiyye 

149 el~Bağdadi (Abdulkahir İbntahi!), 154; i. Baski, İstanbul, 134()/1927 , . 
150 el-Ferni (Ebu Zekeriyja Yahyalbri Ziyad), Metini'I-Kur'ati, 11219, Alemtf'l·:Xtıtüb, 

Beyrut; Taberi (Ebu Cafer Muhammed İbn Cerir, öl:300/912), Camiu '/-Beyan an 
Te 'vi/i '1-Kıir 'lin, 17/198; İsfehı1n1, e/-Müfredat fl Garibi '/-Kur 'an, -110; İbn Hacer 
(Fethu'Han'nin müellifi), Tefsiru, Garibi '1-Hadfs, 66, Daru'l-Ma'rife, Beyrut-
Lübnan · 

151 İbn Hazm {Ebu Muhammed .Ali İbn Alımed İbn Sald, öl:456/1063), Kitabu 'd
Darra Fiiiıa Yecibü İ'tikôdühü, 380-381; Tahkiki ve ta'lik:Dr. Alımed İbn Nasır 
İbn Muhammed ve Dr. Said İbn Muhammed İbn MUsa, 1. Baskı, 1408/1988, 
Matbaatu'l-Medeııi; İbn Hazm, el-UsUl ve'l-Füıı1', 2/276~ Tahkik::Dr. Muhammed 
Atıf el-Irıiki ve arkadaşları, 1. Baskı, 1978, Matbaattı Hasan, Mısır; İbn Hazm, el
Fas/ fi '/-Mi/eli ve '1-ehvai ve 'n-::Nihal, 51119; 120; t:al:ıkik:Dr. Muhammed İbrahim 
Nasr ve Dr. Abdurrahman Umeyra, 1. Baskı, 1402/1981, Mektebetu Uldiz 
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yer alan Zemahşen .N ebi'nin tarifinde biraz daha farklı düşünmektedir. 
Zira, ona göre her Rasfrl N ebilerdendir ve kendisine bir kitap indirilıniştir. 
N ebi ise Rasiil değildir ve kendisine kitap in dirilmemiştir.· Ancak insanlan 
kendinden önceki şeriate davet etmesi emredilmiştir152 . . 

Görüldüğü gibi Zemahşen kendisinden önceki. tariflere, Nebrnin 
kendinden önceki şeriate insanlan davet etmesi emrini eklemiştir. Zira ona 
göre Nebrye yeni bir. şeriat verilmemiştir. Razi de N ebi ile Rasfil'ün 
birbirinden ayn olduğu kaiıaatındadır. Ama o, Nebi ile Rasfil'ün tariflerini 
biraz değiştirmiştir. Ona göre, · Rasill uykusunda (yani rüyasında) Rasill 
olduğunu görür veya Rasfiller'den biri ona Rasfrl olduğunu haber verir. 
Nebi ise, .zahiri olarak meleğiıı (Cebrail) kendisine insanlan (Hakk'a) 
davetle emrettiği Peygamber'dir153

. · · 

Beydavl'ye göre Rasill, Allah'ın insanlan davet edeceği yeni bir 
şenatle gönderdiği zat, Nebi ise kendinden önceki şenari takrir etmek 
üzere Allah'ın vazifelendirdiği zattır154 . 

Lekkani de Rasfil'ü Nebi'den ayıran faktörün "tebliğ" olduğunu 
belirtir. Ona göre Rasfil mutlaka tebliğ yapmak zorundadır. Nebi ise, 
Allah'dan kendisine şer'i bir teklif gelmiş zattır. O, bu teklif-i şer'ryi tebliğ 
edebilirde etmeyebilirde; kendisine bir kitap verilebilirde verilmeyebilirde; 
şeriatı kendisinden önceki şenatı neshedebilirde etmeyebilirde155

. 

Dolayısıyla Lekkani, diğer tariflerden farklı olarak Nebrnin tebliğ 

yapabileceği ve kendisine kitap verilebileceği hususunu da ilave 
etmektedir. 

Yukanda geçenlerden anlaşılması gereken en önemli nokta, Nebi ile 
RasUI arasında fark bulunup-bulunmaması konusunda mezheplere has 
kesin bir görüşün bulunmadığı husfisudur. Zira, değişik mezhepten aıimler. 
arasında o yada bu tarifte _ hir araya gelmeler, uygunluklar . ve tevaflıklar 
buluyoruz. Aynı mezhepte olanların farklı, yada farklı mezhepte olanların 
aynı olan mütalalarına şahid oluyoruz. · . 

152 Zenıahşeri (Ebii'l-Kfumiı caruııaıı, öl:583/1187), el-Keşşaf An Hakdikı 't-Tenzfl fl 
Uyfıni'l-Akdvfl fl Vacuhi 't-T e 'vf/, 3/37~ Daru'I-Ma'rife, Beyrut-Lübnan 

153 Fahruddin er-razi, et-Teftiru '1-Kebfr, 23/49~ Daru'l-Katab el-1/miyye, Tahran, 2. 
Baskı Tarihsiz - . . 

154 BeyrlAvi, teftfr, 61305, Daru 's-Siidır, Beyrut 
155 Şeyh Muhammed YUsuf eş-Şeyh, et-tT'a 'likiit Ala Şiirihi '1-Cevhera, li O; Daru 

İhyai '1-Katabi '1-Arabiyye, ı. Baskı, 1373/1955; el-Allame eş-Şeyh İbnUıim el
Lekkfuıi, Şerhu Cevheratu 't-Tevhfd · (Tuhfetü'l-Mürid), 8, 127; · 1. Baskı, 
1403/1983; Daru '1-Kütübi 'l-1/miyye, Beyrut 
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Şimdi de Nebi ile Rasul arasında fark bulunduğUnu kabul eden ve 
etmeyenlerin istihdam ettikleri delillerini görelim. 

, 1- Nebi ile Rasıll ara~nnda fark bulunmadığı, bu iki kelimenin 
birbirinin müradifi olduğunu, yani biri yerine diğerinin kullanılabileceğini 
kabul edenlerin·· dayandıkları birinci delil, Cenab-ı Hakk'ın bazı ayet:-i 
keıirrielerde, N ebi için "Mürsef' yani gönderilmiş ismini kullanmasıdır156 . 
Cenab-ı Hakk'ın N ebi için irsal etmeden bahsetmesi ikisi arasında bir fark 
bulunmadığına delalet eder157

. · · 

Rasıll'ün Nebi olarak vasf~dilmesini izah ederken Kadı Abdulcebbar, 
bununla Peygamber'in kadrinin yüksekliğine işaret olduğunu, yani 
Nübüwet manasının orada Rifat ve Ulviyet ifade ettiğini belirtir158

. 

2- Kur'an-ı Kerim'de Nübüwet ve Risalet lafiziarı isti'malde yer alır 
veya birlikte zail olur159

. Hatta bunlardan birisi sabit olsa kelamın 
tenakuzundan dolayı diğerini nefyeder. Bu da bu iki l§fzın aynı manayı 
ifade ettiklerini, aynı anlama geldiklerini gösterir160

. Z1r8., Bu iki l§fzın 
manası aynıdır. 

"Muhammed (s.a.v.), içinizdim herhangi bir adamın babası değil, 
o Allah'ın RasUI'ü ve Nebiler'in sonuncusudilr." (Ahzab, 40) ayet-i 
kenmesi buna örnek gösterilebilir. Ayet, Efendimiz'in (s.a.v.) Nebller'in 
sonuncusu olduğunu gösteriyor. Halbuki o aynı zamanda Rasılllerin de 
sonuncusudur. Böylece bu iki latlz aynı manayı ifade-etmektedir161

. 

3- Allahu Teala Kur'an-ı Ken~'de Efendimiz (s.a.v)'in hem Rası11162 

hem deNebi olduğunu163 belirtir. Bu da Neb1 ile RaSul ara.sında bir farkın 

156 Mesela bkz. Hacc Suresi, 52; A 'ni.fSuresi, 94, Zuhruf Süresi, 6 
157 Fahruddin er-Razi, et-Tejsfru 'l-Kebir, 23/49 
158 Kadı Abdulcebbar (İbn Aluned), Tenzihü'l-Kur'iin ani'/;;Metiiin, 273, 274;· 

Diiru 'n-Nahda el-Hadise, Beyrut-Lübnan. · 
Hatırlanacağı üzere Nebi kelimesi (l.,ı) kökünden alındığı takdirde yücelik ve 

yükseklik ifade ediyordu. (İbn Manzfir, Lisanu'l-Arab, (l,.;)maddesi, 15/302; Ragıb 

el..;İsfebfull, el-Mü.frediit fl Gartbi '/-Kur 'iin, 482; İbll- es-Semin. Umdetu '1-Huffiiz, 
561) 

159 Mesela bkz. Ahziib Suresi; .40 
~:~ K.:a4ı Abdulcebb3.r, Şerhu '1-Usii/i '1-H,amse, 568, 1. Baskı, 1384/1965 

Fahruddin er-Razi, et-Tejsfru'I-Kebir, 23/49 . 
162 Miiide_ Suresi, 41, 67; Bakpra Suresi, 143; Al-ilmriin Suresi, 81, 144; A 'riifSüresi, 

158 . 
163 Mesela bkz. At-i İmrdn Süresi,J68;A 'riifSüresi, 157; !f,nfiil Süresi, 64, 65,67,70' 
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bulunmarlığına delalet eder
164

. 

4- RasUI mesaj sahibi; Nebi ise, şam yüce ve Allah•dan haber veren 
anlarnma geldiğine göre, bunlar birbirisini tamamlayan Hifizlardır. Zira, 
Allah•dan haber verme ancak bir mesaj (Risale) ile olacak, bunu yapanın 
da şam yüce ve kadri yüksek olacaktır. Böylece ikisinin arasmda bir 
farklılık olmadığı açığa çıkmış olacaktır165 . 

Nebi ile Rasill lafizlan arasında fark olduğu kanaatında olanlar da 
düşüncelerini çeşitli delillerle ispata çalışmışlardır. Bu grubun delillerini de 
maddeler halinde kısaca sıralayabiliriz. 

1- Allahu Teala ayet-i kerimede 11Ey Muhammed (s.a. v.) senden 
önce gönderdiğimiz hiç bir Rasul ve N ebi yoktur ki bir şeyi arzuladiğı 
zaman . şeytan onun anusuna vesvese kıuıştırmamış olsun. Allah 
şeytanın karıştırdığını giderir, sonra Allah kendi ii.yetlerini tahkim 
eder. Allah bilendir, Hakim'dir. 11166 buyurur. . . 

Ayette Nebi, Rasill üzerine (J)-(Vav) harfi ile atfedilmiştir ve bu atıf 

amm•ın hass•a (Umumi olanın husı1si' olana) atfi kabilindendir167
. 

Bu delile karşı çıkan Kadı Abdulcebbar Nebi ile Rası1rün arasının 
fasledilmesinin iki cinsin birbirinden ayn olduğuna (iki cinsin ihtilafina) 
delil olmaz der ve buna Peygamber Efendimizile (s.a.v.) diğer Nebiterin 
arasının fasledilmesinin168 Efendimiz'in Nebilerden olmadığına delalet 
etmediği misalini gösterir. O bununla da ik:tifii etmeyerek, mücerred faslın 
iki cinsin ilirilafina delil olamayacağına dair Kuran-ı Kenm•den başka· 
misa.Iler gösterit169

. · 

Ancak Nebi ile Rasfıl arasında fark bulunduğunu kabul eden atimler 

164 Maverdi, A 'ltimü 'n-Nübüwe, 38; Fahnıddin er-Razi, et-Teftiru '1-Kebfr, 23/49 
165 Maverdi, A 'ltimü 'n-Nübüwe, 38; Fahruddin er-Razi, et-Teftiru '1-Kebfr, 23/49 
166 Hacc Suresi, 52 
167 Zeınahşeri (Ebu' I-Kasım caruııah, öl:583/1187), el-Keşştif An Hakiiikı 't-Tenzil fl 

Uyfmi '1-Akiivil fl Vüc:Uhi 't-Te 'vf/, 3/37; Dtiru 'J.;Ma 'rife, Beynıt"-Lübnan; 

Fahnıddin er-Razi, et-Teftfru '1-Kebfr, 23/49, 2. Baskı, Tahran, Kurtubi (İmam 
Muhammed İbn Ahmed el-Ensan), ei-Cômiu lf-Ahkiinii '/-Kur 'an, 7/298; Matbaatu 
Dtiri '1-Kütübi '1-Mısriyye, 1373/1953; Alı1si (Allame Ebu '1-Fadl ŞiMhuddin es
Seyyid Mahmud el-Aıı1si el-Bağdfu:li, öl! 1270/1853), Ruhu '1-Meiinf fl Teftfri 'I
Kur 'lin i '1-Azim, 17/1 72; Dtiru İhyiii 't-Türtisi '1-Arabi, Beyrut-Lübnan 

168 Ahztib Sflresi, 7. ayetinde olduğu gibi. 
169 Mesela Rahmtin Sfiresi, 68; Şerhu '1-Usfl/i '1-Hamse, 568 
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onun bu itirazına.cevap vermekten geri kalmamışlardır170. 

2- "Biz· hangi karye'ye (kasahaya) bir Neb1 gönderdikse, ora 
halkını yalvanp yakarsınlar diye darlık ve sıkıntıya uğratmışızdır. ıım 

"Ey Neb1:r biz seni şahid, müjdeci, uyarıcı, Allah 'ın izniyle ona 
çağır4n, nuriandıran bir ışık olarak göndernıişizdir." 112 ve 11 Öncekilere 
nice N ebiler göndermişizdir. 11173 gibi ayet-i)cerimeler. 

Bu ayet-i kerimeler Mürsel'in {irsal olunan, gönderilen) Nebi 
olduğuna delalet ~der. Nübüvvet vasfı Risalet vasfından öncedir. Neb'i 
olma asıldır. Ondan sonra irsal olunup Rasfıl olunabileceği gib~ sadece 
Neb'i 'olarak da kalabilir. Pek çoğu. Nebi .olarak kaİmışlardır. İriıam 
Fahruddin er-Razi "Öncekilere nice Nebfler göndermişizdir. n. ayet-i 
kerimesinin buna deUilet ettiğini, ayette bahsi geçen Nebüer'in sonra.Rasfıl 
olduklannın anlatıldığını söyler174

. · · . • · 

3- "Yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları o Rasli.l'e, o 
Nebi'ye uyanlar" 175

, "Öyle ise Allah 'a ve ümmi (}lan Rasfil'üne, 
Nebi'ye iman edin ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız." 116, "Kitapta 
Musa 'yı da an. Gerçekten o i hlas sahibi hem RasUl hem de JYebi idi." 
177 ve "Kitapta İsmml'i de an. Gerçekten o, söz.üne sadık, RaSti.l ve N ebi 
idi ll 178 ayetleri. . . 

Bu ayet-i keıimelerde Allah (c. c.); Hz. Muhammed; Hz. Musave Hz. 
ismail'i (Aleyhlmüssalatü ve's-selam) Rlsalet · ve · Nüoüvvede 
vasıflandırrnıştır. Eğer Nebi ve Rasfıl'ün manası aynı olsaydı bu ''Haşv" 
(doldtırt11a bir söz).olurdu ki, Kur'an-:-ı Kerim bundan mü,ne~ehtir~ 

170 Bağavi (el-İmam Muhyi's-Sünne EbU Muhammed el-Huseyn. İbn Mes'ud, 
öl:516/1 122),. Tejsfru '1-Bağavf (Me3liınu'~-Tenzil), 1/125, · Diirtı Tibe li 'n":Neşr 
ve't-Tevzf', 1409/1988; Kurtubi, e/-Ciimiu li·Ahkiimi'I-Kur'iin~ 2/36, 3/408, 
141127, 17/185, 186;_Ş(!rhu'n-NevevfAlii Sah_ihi,Mtıs/im, ll#; İQ~ Ke~ir.(HM'ız), 
Tejsfru 'I-Kur 'iini.'{-:Azfm, 7/482; Aıı1si, Ruhu 't·Meiini, 17./1 72; Ebu ı:ıayyan 
Muhammed ibn Yfumf el-Endelı1si, en-Nehru '1-Miid,minç'/-Bahr, 6/198, pçru '1-
Fikr, 2. baskı, 1398/1978 • 

171 A 'riifSuresi, 94 . 
172 Ahziib Sfıresi, 45-46 
113 ZuhrofSüresi, 6 . 
174 Fahruddin er-Razi, et-'Tefsiru '1-Kebfr, 23/49 
175 A 'riifSuresi, 157 , 
176 A 'rafSuresi, 158 
177 Meryem Suresi, 51 
178 Meryem Suresi, 54 
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Bundan dolayı Kurtub1 11Rasiıl ve Ne bi ayrı manaya delalet eden iki 
isimdir. Rasiil, Nebi'den daha husiisidir ve bu ayetlerde Rasiil lô.fzı, 
miimisınm . öneminden dolayı. Nebi'den önce zikredilmiştir. Yoksa, 
Nebi'nin manası Rasiıl'den öncedtr: 11179 der. Kurtubrnin vardığı bu sonuç, 
aynı zamanda Nübüvvet ve Risalet arasında fark bulunduğunu kabul eden 
Cumhur-u Ulema'nın (alimlerin çoğunluğunun) göruşüdür. Onlar, 
Risaiet'in Nübüvvet'den önce zikredilmesi konusuna da bu istikariıette 
açıklamalar getirmeye çalışmışlardır180 . --' 

4- Müslim'in Sahih'inde Bera İbn Azib'den ·rivayet ettiği bir hadisde 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ona yatağa girdiği zaman okuyacağı bir dua 
öğretir. Bera İbn Azib'den ezberlemesi için tekrar etmesini ister. O duanın 
son kısmında yer alan 

11 ..:..J..,JııSjJı~~yı..sJJıı!.J.ı~ı.;:...:...i"- 11indirdiğin kitaba ve iönderdiğin 

Nebi'ye iman ettim.'' kısmını tekrar ederken 

( ı:..ı.... Jı,sjJı,•ı.: ıı.:...:..t T) yerine ( ~ .>'ı.>JJI.!.IJ _,.., J.ı.:...:..t T) yanı 11 Gönderdiğin 

Rasiıl'üne iman ettim." deyince Peygamberimiz onu ikaz ederek 
(~;lı.>~I~..;...:..T) 11 'Gönderdiğin Nebi'ne iman ettim.' de 11 

. . 181 
buyurmuşlardır . 

Bu hadls-i şerif Neb1 ile RasUI lB.fizları arasında fark bulunduğunu 
gösteren apaçık bir ·dehldir .. Z1ra (~JııSjJI~J) Efendimiz'in Rası1I 

olmadan önce Neb1 olduğuna işaret eder182
. 

5- Ahmed İbn Hanbel'in Ebu Zerr'den rivayet ettiği bir hadls-'i şerifte~ 

179 Kurtubl (İmam Muhammed İbn Ahmed el;.Eosan), ei-Comiu lf-Ahkômi 'J;.Kur 'on, 
7fl98; İbn Atiyye el-Endeliisi (Ebu Muhammed Abdulhak, öl: 541/1146), e/
Muharriru '1-Vecfz fl ·· Tejsfri '1-Kitobi '1-Azfz (Tefsiru ibn Atiyye), 
6/lOO,lOI;Zemahşeri el-Keşşıif, 2/97, 3/37; Niisi, Ruhu'l-Meoni, 17/172 . . 

180 H3şiyetü'ş-Şibab {iııayetü'I-Kadi ve Ki.fayetü'r-R..adi), ata Tefsiri '1-Beydtivi, 4fl25; 
Aıiisi, Ruhu •z.:.Meoni, 9n9 ··. 

181 İmam el-Müslim ibn el-Haccac el-Kuşeyri, Sahfhu '1-İmô.m Müslim, Kitobu'z-Zikri 
ve 'd-Du/i ve 't-Tevbe ve '1-İstiğfor, 4fl081, 2082; Doru ihyoi 't-Türosi 'l-A rab i, 
Beyrut-Lübnan, !.baskı, 1375/1955; Tahkik: Muhammed Fuad Abdul Baki; el
BuMri (Ebu Abdullah Muhammed ibn İsirulil), Sahihu'I-İınfun Buhfui, Kitobu'/., 
Vudil ', ı_ nı ve Kitabü 't-Tevhid, 9/174; Doru ihyôi 't-Ttırosi '1-Arabi, Beyrut
Lübnan, Imam Ahmed ibn Hanbel, Mtısned, 4fl85, 290, 292, 293, 294, 296, 299, 
300, 302, Doru '1-Meorif, Mısır, 1375/l956 · . 

182 Askalaru (İmam Ahmed ibn Ali ibn Hacer), Fethu '/-Bori Şerhu Sahfhi '1-Buhôri, 
1/358; Daru '1-Fikr. Tashih: eş-Şeyh Alıdulaziz bin Baz 



Nübtıvvete Dair iki Mesele 87 

Ebu Zerr Efendimiz' e ( s.a. v.) kaç tari e Mürsel, yani -Rasfil olarak 
gönderilen Peygamber bulunduğunu soruyor. Efendimiz (s.;:ı.v.) 11310 
küsur11 diyor. Bir başka seferinde ıı 31511 diyor. Ebu Ümame'nin rivayetinde 
ise, Efendimiz' e (s.a.v.) Nebllerin sayısı soruluyor. Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.) 124.000 (yüz yinrti dört bin) Nebi, 315 ~fil olduğunu haber 

. 183 venyor 

· Hadis-i Şerifte Rasuller ile. N ebuerin sayılannui. ayn ayn verilmesi 
Nübüwet ile Risalet'in aynı olmadığını dolayısıyla Rasfil ile Nebi 
lafizlarının birbirinden farklı olduğunu göstermektedir. N ebi ile Rasfrl'ün 
birbirinin aynı olmadığı kanaatında olan alimler, bu hadis-i şerifi ittifakla 
deW olarak göstermektedirler184

. · 

. Yukandaki delillet tedkik edildiği zamanNebi ileRasfil arasında; fark. 
bulunduğunu ileri sürenlerin delillerinin daha güçlü ve tutarlı olduğu~ 

görülmekted:it. Zira N ebi ve ~fii:lafizlarıniıİ aynı oluşuna deW .olarak 
gösterilen Nebttnin mürsel yani irsal edilrhiş, gönderilmiş olduğUnu İffide 
eden ayetlerden Nebi ile Rasul'ün aynı manaya geldiğini aılıamak _doğru 
değlldir. Çünkü canlı veya cansız, şuurlu yada' şuursuz pek Çok şey içinde 
irsal yani gönderme sözkonusudur ve Kuran-ı Kerim'de bunu i:fiide eden 
pek çok ayet-i kerfuıe vardır .. Mesela bunlardan birka~ı örnek olarak 
verilecek olursa; irsalu'l-matar (Y ağınur gönderme i 5

, su bask:inı, 
çekirge, haşerat, kurbağa ve kanın irsali186

, sel'in ir8ali187
, azab.irsili~~~~ 

183 Aıımed ibn Hanbel, Müsned, 51178, 179, 266, Da~ '1-Mea;if. Mısır, 1;75/~956; 
Haklin (İmam Ebu Abduiia.Iı), ei-Müstedref ala 's-Sahihayn; 21262, "597, Bey:ı:u~:: 
Lübnan; Hakim, Ebu Ümame'nin rivayetinin Müslim'in şartlaiırui ·göre Salıih 
olduğunu belirtir. Zehebi de ona muvıifakat eder: (bkz. 2/262); Beyhaki, Sü_nenü '1-
Kübra, . 9/4, Matbaatu Meclisi Diiirati '1-Metirifi '1-0smaniyye, Haydan1bad, 
Hindistaiı, 1356, 1937; Muhalnmed ibn Abdullah el-Hatib .et-Tebıizi, Mişkiitu ~1-
Mesabih; 311599, Mektebetü''l-.:İsltimi, 2. baskı, 1399/İ979; Talık:ik;· Mtiıuı.ııimdd· 
Nasuruddin 'Aibaru; Heysemf (HMız Nfueddin Ali ibn Ebu Bekr), Mecrmfu 'z~ 
Zevaidı ve Menbiiu '1-Fevaid, 1/164, 165,.81213; Müessesetü '1-Maarif/i 't-Tıbiiati. 
ve 'n-Ne§!",.Beyrut, 1406/1985; İbn Kesir (Hfıfız), Tefsiru '1-Kur'ani'l-Azim, 2/422, 
423; Suyilti · (İmiillı Abdurrahman Celaleddin es..:Suyiiti), e.4-Diırru '1-:lı-{ensiır fi 'J
Tefsfri 'i-Me 'sfır, 11126; Daru '1-Fikr, Ji't;Tıbaati ve 'n-Ne§!" ve 't-Tevii', I. baskı; 

- · -1403/1983; Aıiisi, Rflhu'I-Meanf, 171172; Haşiyetü'ş-Şihtib (İruiyetü'l-Kadi ve 
Ki:ffiyetü'r-Riidi), alti Tefsiri '1-Beydiivi, 61305; Dam' s Sadır, Beyrut 

184 Zemahşeri,. el-Keşş§:f, 3137~ Fahruddin er..:Riizi; et-Tefsiru~I-Kebfi, 23/49; 
Haşiyeta 'ş-Şihab (İn.ayetü'I-Kiidi ve Ki:ffiyetü'r-Radi), ala Tefsiri '1-'Beyddvi, 61305; 
Aıiisi, Ruhu '1-Meanf, 17/172 

185 En 'am Suresi, 6 
186 A 'raifSuresi, 133 
187 . ·. 

Sebe · Suresi, 16 
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k .. " . "1·189 d . "1·190 ytanl . ~ı·19l li . ~ı·l92 ... . asırga-ruzgar ırsa ı , or u ırsa ı , şe ann ırsö.lı , say a trSö.lı ve 
benzeri eşya.,. Bütün bu sayılan şeyler mürseldir (gönderilmiş). Fakat 
kesinlikle Rası11 olarak isimlendirilemeyecekleri gibi Allah'a izafe 
edilemezler. Yani bunlar için insan yada meleklerden seçilmiş olan 
Rası1ller için denildiği gibi193 "Allah'ın Rasi'll'ü" denilemez. · 

Bu grupta olaniann ikinci delili olan Nübüvvet ve Risalet'in birlikte 
sabit ve birlikte zail olması da çok sağlam bir delil değildir. çünkü_ 
Nübüvvet ve Risalet arasında umı1miyet ve husı1siyet farkı vardır~ 
Nübüvvet umumi, Risalet ise husı1sidir. İkisinin birlikte sabit olma durumu 
ise sadece husı1s1 olanın isbatı halinde vakldir. Mesela; "Fa/anca zat 
Nebi'dir." dendiği zaman onun aynı zamanda mutlak surette Rası11 olduğu 
anlaşılmaz. O, Rasfil olabileceği gibi sadece Nebl de olabilir. İkisinin 
birlikte zail olması, umfim1 olanın nefyedilmesi ile olur. Yani mesela birisi; 
11Falanca . zat Nebi değildir. ıı dediği zaman onun Rası11 .olma.Sı da 
nefyedilmiş olur. Ama; "Fa/anca zat Rasiil değildir." dendiği zaman. o 
kişi Rasfil ohnasa daNebi olabilir. Zira; her Rası1! aynı zamanda'Neb1dir, 
fakat her N ebi Rası11 değildir. · 

Peygı;unber EfendimiZ'in (s.a.v.) Hatemü'l-Enbiya ·olduğunu if'ade 
eden ayet:..i kerime194 bu çerçeve içinde değerlendirilirse, onun Hatemü'l
Enbiya olması aynı zamanda Hatemü'l-Mürseün olduğunu da irade eder. 
Zira, Nübüvvet sabit olmadan Risatet sabit olmaz. · Nübüvvet umfim1, 
Risalet ise husı1sldir. Böylece Umfim'un sübfitu, husus! olanın da sübı1tu · 
demektir. Bundan dolayı bu delili de çok sağlam· görmek Iriümkün 
olamamaktadır. · · 

Peygamber EfendimiZe (s.a.v.) Kur'an-ı Kerim'de hem N ebi, hem de 
Rası1l Uifizlanyla hitab. edilriıesi Nebt ile Rasfil lanzlannın aynı manayı 
irade etmelerine deW ola,maz. Çünkü Efendimiz (s.a.v.) hem Nebi, hem de 
Rası1l'dür. Bu bakımdan bunlardan biri ile hitab edilmesi aralannda ·bir 
zıtlık olmadığı için değerinin reddini ve neyini gerektirmez, Bu durum 
gözönünde bulundurulunca-bu grupta yer alanların gösterdikleri bu delilin 
de çok bağlayıcı olmadığı görülmektedir. · 

188 A 'rlifSilresi, 162 · . 
189 Hi cr Silresi, 22; Rflm Sflresi, 51 
190 Ahzlih Sflresi, 9 
191 Meryem Sflresi, 83 
192 . 

Kamer Sflresi, 31 
193 Mesela bkz. Hacc Sflresi, 15 
194 Ahzlih Sfiresi, 40 
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Bütün bunlardan dolayı Nübüwet ve Risa.Iet'in ayn olduğunu 

savunan grupta yer alan a.Iimlerin delillerinin daha k:uwetli ()lduğu 
anlaşılmak:ta olduğundan Nebl ile Rasill arasında fark olduğu neticesi 
ortaya çıkmaktadır. 

Şimdi de tariflerini ve delillerini gözönünde bulundurarak Nebi ile 
Rasül.arasındaki farklan maddeler halinde görelim. 

1- Rasül, külli yada cüz'1 bir şeıiat sahibidir. Nebller ise, daha önceki 
bir Rasfil'ün bu şenatı üzere gönderilmişlerdir195 . 

- -
I. ş~J:~1% Abdulk"h' 1 B vd"d~t97 B d" ,..198 T-A~-" ,..199 mam (Ull , a ır e - ag a ı . , _ey avı ve c:ul.i:!.Lanı 

bu düşüncededir ler. - · · · 

2- Rasfil'e, insanlara ulaştıracağı bir mesaj (Risale) vahyolunmuş ve 
bunu tebliği e emrolunmuştur. Nebrye ise,. (irsal) bir mesaj ulaştırma emri 

200 ... . -· . 
olmaksızın vahyolunmuştur . . · . . ... 

el-Ferr§.201
, Abdulkahir el-Bağdadf02, İbn. Hazm203 ~e l~am İbn 

Ebu'l-İzz el-Hanetf04 bu görüştedifler. . · · ' 
1 

3- Rasül'e kitap indirildirği halde, Nebtye (yani RaSül oıinayan 
Nebrye) kitap indirilmez. Ona sadece kendinden önceki şeıia:t'e davet 
etmesi emredilir205

. · · 

Zemahşen...2°6 bu göı:iiştedir. 

4- Rasül, vahyi melek vasıtasıyla alır. Nebrye ise, vahiy veya Nebl 

195 Mftvercll, A 'ldmü ;n-Nübüvve, 38; Hdşiyettı'ş-Şihdb ala Tefsiri '1-Beydôvf, 41225, 
6/305 

196 İmam eş-Şafii; el-Fıkhu '/-Ekber, 28 
197 Abdulkahir el-Bağdad.i, Usfllu 'd-Din; 154 
198 Beydavi, Tefsir, 61305 

· 
199 Tafuizfuıi, Şerhu '1-Maktisıd, 2/173 
200 Maverdi, A 'lômü 'n:..Nübüvve, 38 
201 Ferffi, Meanf'l-Kur 'an, 21229 · 
202 B~diidi, Usfllu 'd-Din,' 154 · · . 
203 İbn Hazm, Kitabu 'd-Dtırra flmôYecibü İ'tiktiduh, 38, 381; el-Usfll ve '1-fiiril, · 

2/286, el-Fasl,5/119, 120 · . · : · · .: ." · : ·_- . ·. · · : · · /.' · . . · 
204 İbn Ebu'l-İzz el-Hanefi, Şerhu '1-Akfdeti 't-Tahtiviye, 121; Mektebetfl Dari'I-Beyan, 

Diınaşk, I.baskı, ·1405/1984; Beynıt;Tahkik: Beşir Muhammed Uyii.n 
205 Fahruddin er-Razi, et-Tefsfru '1-Kebfr, 23/49; Haşiyetü 'ş~Şihôb ala Tefsfri 'I-_ 

Be)'(iô.vf, 61305 • 
206 Zenlahşeri, el.;Keşşaf, 3/37 

--·-ı 
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olduğuna dair haber melek dışında başka bir yoldan ulaşır207 • 

inlarn Fahruddin er-R8.zı....ı08, İbn Haldun209 ve Sadurldin et
Taftazanrnin naklettiğine göre birkısım Mu'tezile210 de bu göiüşü kabul 
eder. 

5- Neb1, sadece Allah hakkında haber verir. Zira, insan aklı onu 
kavrayamaz. Halbuki Ra8Gl, ·Allah hakkında haber vermekle birlikte 
insanlığı ıslah etmeye de memurdur211

; 

Şihab el-Haiacı....ıı2 bu görüştedir. 

6- Rasul, rnu'cize ve kendinden önceki şeriatı nesheden bir kitap 
sahibidir. Bu özelliklere sahip olamayan Nebi ise sadece Nebi'dir, Rasfil 
değildir2P. · . . · 

İmam Fahruddin er..:R1izl bu görüştedir214• 

7- Rasul'e bütün çeşitleri ve cihetleri ile vahiy gelir. Nebrye gelen 
vahiy ise, sadece ilham veya sadık rüya şeklindedir. 

el-İsfehani bu kanaattedir215
• 

8- RiısUI ken9isine · vahyolunan şeriatle arnel eder ve onu umumi bir 
şekilde tebliğ eder. Nebi ise kendisine vahyolunan şenade hususi bir 
şekilde arnel eder. 

B A Ab k A tt d" 216 . eycun u anaa e ır . 

9- Rasul'e tebliğ ettiği bir şenat; Nebi'ye ise tebliğ etmediği bir şeriat 
vahyolunur. 

· ....211 · Ib. T . 218 Imam Kurtubı , Imam n eymıye ve Şeyh Abdus~el3.m,. el-

207 Maverdi, A 'lômü 'n-Nübüvve, 38~ Fahruddin er-Razi, et-Tefsiru 'l-Ke bir, ,23/49 
208 Fahruddin er-Razi, et-Tejsfru '1-Kebfr, 23/49 . . . .. . 
209 İbn Haldun, e/-Mukaddime, 98; 4. baskı, 1398/1977 
210 Taftazfull, Şerhu '1-Makıisıd, 2/173 ·· · ' 
211 Haşiyetü'ş-Şihab (İnayetü'l-K.adi ve K.i.fayetü'r-Radi);· a/li Tefsiri '1-Beydôvi, 4/225~ 

Aııisi, Ruhu '1-Meônf fi tefsiri '!-Kur 'ôni '1-Azfm, 9n9 : · · · 
212 Haşiyetü'ş-Şihab (İnayetü'I-Kfuü ve K.ifayetü'r-Radi), alô Tejsfri '1-Beydôvi, 4/225; 

Aııisi, Ruhu '1-Meônf fi tejsfri '!-Kur 'ôni '1-Azfm, 9n8, 79 
213 Fahruddin er-Razi, et-Tefsiru '1-Kebfr, 23/49 
214Fahruddin er-Razi, et-Tefsiru '1-Kebfr, 23/49 
215 Rağıb el•İsfeh.fuı.i (Ebu'l-Kasım 'el-Hüseyin İbn ·Muhammed; eı~i'tikfu:l, 

yaymlanmamış çalışması), 130; Cômiatu '1-Ümmü ~/-Kura . . . · 
216 Beycôri, Şerhu Cevherôtu 't-Tevhfd (Tuhfetü'l-Mürid), 8, L baskı, 1403/1983 
217 Kurtubi, Tefs.ir, 4182, 12180; ve ei-A 'Itim, 237, 238; Daru't-TünlSi'l-Arabi, Kahire 
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Lek.kanf19 bu kanaattedir: 

Nebi ile Rasfil arasını ayıran alimierin büyük bir kısmı buna 
katılmaktadır. Daha önce tariflerine yer verdiğimiz, İmam eş-Şaf:ll; 
Zemahşeri, Beydavi, İbn Ebu'l-İzz el-Hanefi ve Sadeddin et-Taftazani 
buna örnek gösterilebilir. 

Bu taksim oldukça derli topludur ve diğer taksimlerde ortaya çıkan 
kanşıklıklari da ortadan kaldırmaktadır. Zira biraz geriye dönüp yapılan 
tarif ve taksimiere dikkat edecek olursak; · 

Birinci taksim Rasul'ün külli yada cüz'i bir' şeriat sahibi olması; 
N ebiler'in ise, bu Şeriatleri tatbik etmek üzere· gönderildiklerini irade' 
etmekteydi. · 

Halbuki Hz. İsmail, Hz Yusuf, Hz. Davfid ve Hz. Süleyman gibi yeni 
bir şeriat sahibi olmayan' Rasuller vardır. Bunlardan Hz.· İsmail ve Hz. 
Yusufun Hi. İbrahim'in; Hz. Davfid ile Hz. Suİeyman'ıri ise Hz. Musa'nın 
şeriatı ile amel ettiği bilinen hususlardandır220. · · 

Bu tefiik'i · kuvvetli bulan Şihab el-Hafiici, bunun Hz. İsmail'in ve 
diğerlerinin elinde bazı alıkarn ihtiva eden bir nüsha bulunduğu aiıla.mına 
geldiğini belirtir221

. Ama tabii bu iddianın bir delile ihtiyacı vardır. Bilinen; 
onlann yeni bir şeriade gelmedikleridir. Aksi sabit olmadıkça bu böyle 
kalacak ve· bu kontilarda akılla hüküm verilemeyecektir. 

· İkinci maddede görülen Rasul'ün, bir me8aj ulaştırmakbı · me' m ur 
bulunduğunu iliide eden vahiy alması; Nebrnin ise irsill olunmadan vahye 
muhatab olması şeklindeki tefrikten anlaşılan, Nübüvvet'in mücerred 
olarak vahiyle sabit olduğudur. Vahyin kime geld~ği ve muhtevası önemli 
değildir .. Bu durumda meleğe veya kadına da . N ebi isminiiı verilmesi 

. 222. . . . 
gerekir ·· : · ' · · . . ·. . .. 

.. Üçü~ cü .. maddede RasUI'e kitap inzal olunur, ama. Risalet'i olmayan 
Nebi'ye kitap indirilmez. O, ancak insanları kendinden önceki şeıiate 
davet eder. 

218 ibnTeymiye, Kitlibu 'n-NiibiiVVIit, 172, 173; Mi:!lctebeiü'r-Riylid el.:.Hadfse 
·
219 Lekkfull, et-Ta '/fkiit ald Şarihi '1-Cevhera, 1 10; Danı İhyai'l-Kütübi'l-Arabiyye, 1. 

baskı, 1373/1955; ve Tuhfetü '1-Mürfd Şerhiı Cevheratu 't-Tevhfd, 8/127 ' 
220 Haşiyetü'ş-Şihab (İnayetü'l-Kadi ve K.ifiiyetü'r-Riidi), ala Tefsfri •z.;Beydavf, 41225, 

221 
6/305; Aıiisi, Ruhu :ı-Melinf, 17/172; ·173 · 

222 Kadın'ı~ Peygamberliği meselesini daha sonra .ele alacağımız. için konunun 
detayına burada girmiyonız. 
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Halbuki, bazı Rasuller vardır ki, kendilerine yeni bir şeriat 
gelmemiştir. Rasuller223 ve kitapların s~yısı224 ile ilgili hadis-i şerif 
k~ndilerine kitap indifilmeyen Rasuller bulunduğUna del~let eder. 

Kaldiki, kitap indirilmesi şeriatın değişmesini gerektirmez~ Allah 
(c. c.) Hz. Da vii d' a Zebur'u in dirdiğini beyan eder225

• Ama buna rağmen o,. 
Hz. Musa'nın şeriatı üzeredir. Zira Hz. [)aviid'a (a.s.) indirilen Zebur 155 
sureden meydana geldiği halde heHi[ ve haram_ ~bi hükümle~ ihtiya 
etmemektedir. Sadece hikmet ve nasihatten ibarettil 6

. · 

Dördüncü taksirnde Rasul'e melek vasıyasıyla vahiy geldiği, Nebi'ye 
ise başka yoldan vahiy ulaştığı irade edilmekteydi. J:Ialbuki Hz. ·.Musa'ya 
doğrudan vah.fİn na.Sıl geldiği Kur'an-ıKerim'de açık bir şekilde taSvir 
edilmektedir22 

. · 

Kur'an-ı K~rim'de meleğin temessül ederek Hz. Sara'yaHz. İshak'ı 
(a.s.) müjdelemesinden bahsedilmektedir228 ki bu erkeksuretine gjrmiş bir 
melek vasıtasıyla gelen vahiydir. 

Meleklerin Hz. Meryem'e Hz. İsa'yı müj9elemeleri de burada 
zikr d"l lid" 229 ' . . . . . . e ı me ır . . . . . . 

'. 
Bu ayet-i kerlmelerde Hz. Cebrail (a.s.)'in Hz .. Meryem'e hitab ettiği 

ve aralaniıda bir konuşmanın geçtiği bildirilmektedir. Hz: Cebriiii ( a.s.) .ve 
meleklerin ona hitab ·etmeleri Allah'dan gelen bir. va1iiydir230 

•.. Kadıniann 
Nübüvvet'i meselesi ihtilaflı konulardandır. Bu Jaksime göre,. meleğin 
hitabıyla~. Meryem'in Rasill olması ger~kirdf. Fakat ci~Iili~ aÇık(sa~) 

223 Ahmed ibn Hanbel, Müsned, 5/178, 179, 266; lİakim, Müstedrek, 2fl62, ~97; 
Beylıakl, Siın~n, 9/4;Suyiiti, ed-DÜrru'l-Meıısifr, 11126 • · · ·' 

224 Taberi Ebu Cafer Muhammed İbn Cerir, Tanhu Taberi (Tanhu'r-Rüsul ve'l: 
Mülfik), 11152, 153, 312, 313; İbn Asilir, Tehzfbü Tarfhu Dimaşk el-Kebfr, 61356, 
357; İbn Kesir, Tejsfru '1-Kur'ani'/-Azfm, -2/424; Alıla.ddin Ali el~Müttald (İbn 
Hüsameddin el-Hindi el-Burhan Fevri, öl:975/1567), 16/131-134, Hadis No: 
44158; Müessesetü 'r-Risale, 1399/1979 

225 Nisii Sflresi, 163; lsra Sflresi, 55 -
226 Kuıtubi, eJ-Camiu /i-Ahkdmi '1-Kur'an, 6/17; İbn Kesir, Tefsiru '1-Kur'ani'/-Azim, 

2/422 . 
227 TaM Siiresi, 9-13; Nem/ Siıresi, 29-35 
228 Hud Siıresi, 69-73 -· 
229 Al-i İmran Siıresi, 45; Meryem Siıresi, 16~21 . . 
230 Bağavi (İmam, Muhyi 's-Sünne, Ebu Muhammed el-Hüseyn İbn Mes'iid, 

öl:5 16/1 122), Mealimu 't-Tenzfl (Tefsiru'l-Bağavi), 5/223, 224, Daru Tayyibe li 'Ii
Neşri ve't-Tevzi, 1409/1988; Aıiisi, Ruhu '1-Meanf, 3/154 
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olmasından dolayı231 kadırtlann Risatet'i konusunda ihtiHifyoktur. 

Bazı hadis-i_ şeriflerde m elelde : (Cebrail) -konuşan kişilerden 
ba.Jısedilir232. Bunlann da bu durumda Rasfil olması gerekir. Halbuki onlar 
Nebf bile değildirler. -

Beşinci taksirnde Nebi ile Rasfil arasında bir farkın bulunduğu çok 
açık değildir. Çünkü hem Nebi hem de Rasfil, ıslahla me'mur ve 
mükelleftir. "Nebf davet sçıhibi değildir." demek mümkün değildir. 

Altıncı madqede gördüğümüz Rasfil'ün mu'cize ve kendinden önceki 
şenatı nesheden _bir şerfat sahibi olması, Nebrde ise bu özelliklerin 
bulunmaması şeklindeki taksim de çok sıhhatli görünmemektedir. Çünkü 
buna göre Hz. İshak, Hz. Ya'kfib, Hz. Yunus, Hz. Harun, Hz. -Davfid ve 
Hz. Süleyınan'ın (Aleyhimüsselam) Rasfil olmamalari gerekir. Zira, bu 
Peygamberler'e kendilerinden - önceki şerfatleri nesheden kitap 
verilmemiştir~3 . Bu Peygamberler kendilerinden önceki Peygamberler'in 
şerfatleri üzere gönderilmişlerdir. 

Sekizinci maddede yer alan "Rasiil, kendisine vahyedi/en ve kendisi 
için husiisi hükümler ihtiva etmeyen şeriat/e amel eden_-ve onu tebliğ 
eden, Nebi ise kendisine vahyedilen şeriat/e husiisi bir şekilde amel eden 
zdttır." şeklindeki .tasnif de bu konuda çok tutarlı değildir. Zira, 
"Nübüvvet ancak husiisiyetle sabit olur." denilirse, dörtten fazla- hanımla 
evlenmesi gibi husfisiyet arzeden • yönüyle Peygamber Efendimiz'in 
(s.a.v.)234 Rasul olmaması Icab ederdi. 

Rasfil ve Nebller'in ·adedi ile ilgili hadis-i şerifte geçtiği gibi 315 
Rasfil, 124.000 Nebi vardır. "Bütün bu Nebiler için husiisi bazı ahlaim 
vardır." demek mümkün müdür? Elbette ki hayır. 

Daha önce de ifiide ettiğimiz gibi bu tasnifler içinde en şümullu olanı 

231 füsujSfıresi, 109; Nahl Suresi, 43; Enbiya Suresi,'7 . 
232 imam Bubari (Ebı1 Abdullah Mubaınmed İbn İsı:ruül), Sahlh, Ki tab u '/-Enbiya, 

4/208, 209, Dam İhyai't-Tünis el-Arabi, Beyrut-Lübnan; Müslim (İbn Haccac el
Kuşeyri), Kitabu 'z,-Zahd, 4/2275, 2277, Hadis No: 10; Ahmed İbn HanbeL Milsned, 
2/292, 408, 462, 482, 508; Dam SMır, Beynıt 

233 Fahruddin er-Rılıi, et-Tejsfru '1-Kebfr, 23/49 
234 imam Cessas (İmam Ebu Bekr Ahmed İbn Ali er-Razi), Ahkamu '1-Ktır'an, 5/236-

241; nam İhyru't-Tünis, Beynıt-Lübnan, ~405/1984; el-Hernsi (İmfunüdclin İbn 
Muhammed), Ahkamu '1-Kur'an,- 4/348, 349; D.lıu'l-Kütübi'l-İlıniyye, Beyrut
Lübnan, ı. baskı, 1403/1982; İbn Arabi, (Ebu Bekr Muhammed İbn Abdullah); 
Ahlcamu '/-Kur 'an, 3/1553, 1554; .Dam'l-Ma'rife, Beyrut-Lübnan, Tahkik:Ali el
Becivi 
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11Rasiil'ün tebliğ ettiği bir şeriatılım olması, Nebi'ye ise tebliğ etmediği 
bir şerfatm vahyedilmesi" şeklindeki tarifdir. zıra, önceki tariflerin 
tafsiUitını mücmel bir şekilde i.Iade eder. Buna göre Nübüwet içiiı s~~ece 
vahiy yeterli değildir. Vahyin bir şeri _Allahu Teata getirmesLşartı.:vardır: 
Zir§., ubudiyet ancak bir şeriatle tahakkuk eder ki, Allah (c.c.) ubfrdiyetin 
tahakkuku iÇin Rasfrller gönderip kitaplar indirmiştir. 

Sonuç olarak i.Iade etmek gerekirse, Nebi ile Rası11 arasında fark 
bulunduğunu kabul edenlere göre Nübüwet umfiml', Risa.Iet ise husfrsldrr. 
Aralannda umfrmiyet ve hususiyet farkı vardır. BUndan dolayı Nübüwet'i 
olmayan Rası11 olamaz. Bu sebeple her RasQI Nebi olduğu halde her Nebi 
R "I d ğil. d' 235 . asue ır. , . 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Nebiler'm ve RaSfrller'in sonuncusudur. 
Bunu if'ade eden ayet-i keıime236 ve hadis-i şerifler237 vardır. _ 

Efendimitin (s.a.v.) Risalet'in·mührü olması, Nübüwet'in de mührü 
olmasını gerektirir. Zira nef:Y-i amın (umurrii olumsuzluk) husus! olanın da 
nef:Yini (olumsuzluğunu) gerektirir. 

Netice olarak ilade etmek gerekirse, Nübüwet ile Risalet arasında 
fark bulunduğunu kabul edenlere göre fark Nübüwet'in umumi, Risalet'in 
ise husus! olmasıdır. Buna göre Nübüwet, .Risa.Iet'ten öncedir ve asıldır. 
Zir§., Nübüwet'siz Risatet yoktur. Her Rası11, Nebi'dir, ama her Nebi 
Rası11 değildir. Nübüwet'in tirnfrmi, ·Risa.Iet'in ise husfrsi olmasından 
anlaşılması gereken de bu olmalıdır. zıra birisi diğerinden bir cüz' olmaz 
ise, orada umum ve hususd~n bahsetmek de mümkün değildir. 

Nebi ile Rasfrl arasını tefiikte ortaya konan en uygun tanım herkes 
tarafindan kabul edilen ve mütekaddimin'in kitaplarında.da .yaygın şekilde 
bulunan haliyle Nebrnin, kendisine tebliğle emrolunmadığı bir şeriat sahibi 
olduğu; Rasfrl'ün ise, kendisine· tebliğ ile enırolunduğu bir şeriat 
vahyedilen hür ve erkek bir kimse olri:ıasıdır. - · · 

235 UmUtniyet ve husiisiyet için bkz. Beycfui, Cevheratu 't-Tevhfd (fuheftu'l~Mürid), 
8; İbn Necclr (Allame Muhammed İbn Ahmed İbn Abdulaziz İbn Ali el-Feüib1 el
Hanbeli, öl:972/1574), Şerhu '1-Kevkebi '1-Mtınfr (Muhtasaru't-Tahrir ev el
Muhtebir el-Mühtekir Şerhu'l-Muhtasar fi Usiili'J-Fıkh), ını; Tahkik: Dr. 
Muhammed Zehili ve Dr. Nezih Hamtruld; Ümmü'l-Kura Üniversitesi Kültür 
Merkezi _ Yayınian, Daru'l-Fikr, 1400/1980; İbn Teymiye · (Ahmed İbn 
Abdulhalim), el-İman el-Mektebu'l-İslfu:ni, 138111961 

236 Ahztib Suresi, 4 
237 

Ahmed İbn Sa' d İbn Hamdan el-Gamidi, Akidettı Hatmu 'n-Ntıbtıweti '1-
Muhammediyye, 30-50; 1. baskı, 1405/1985 
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KADININ PEYGAMBERLİGİ 

Peygamber'in insan oluşu hakk.ında238 hemfikir olan alimler "Kadının 
Peygamberliği" konusunda yer yer farklı göıüşler ileri sürmüşlerdir. 

Aslında bu konudaki ihtilaf Nübüwet . ve Risaiet arasında fark 
bulunuırbulunmadığı meselesine dayanmaktadır. Nebi ile Rası1l arasında 
fark bulunduğunu kabul edenlerin en bariz ihtilaf sebeplerinden· biri 
"Nübüvvet'in . Sübutu 11 meselesidir. Mutlak vahyin hasıl.. olmasıyla 

Nübüwet'in sabit olduğunu kabul edenlere göre kadınlardan da 
Peygamber geldiğini kabul etmek gerekir. 

Kadınlardan Peygamber olabileceğini kabul edip bu göıüşü 
savunanların başında İbn Hazm239 gelir. Kendi döneminde Kurtuba'da 
insanlar bu konuda üç gruba aynlmıştır. Birinci grup kesin olarak 
kadınlardan Peygamber gelmesini kabul etmez. İkinci grup bu görüşün 
bid'at olduğunu kabul eder. Üçüncü grup ise bu konuda görüş belirtmez. 

İmam Ebu'l-Hasan el-Eşaıi'nin de kadınlardan Peygamber geleceğini 
kabul ettiği nakledilse. de240 bunu bizzat kendi eserlerinde bulmak (en 
azından benim için) mümkün olamamıştır. Ayrıca İbn Kesir tefsirinde bu 
konuda ondan tam tersi bir görüş bile nakletmektedi?41

. 

İmam Kurtubi de kadınlardan Peygamber geldiğini kabul ederek Hz. 
Meryem'in Peygamber olduğunu ispata çalışı~42. 

Beycfiri, Hz. Meryem'e ilave olarak Fir'avn'ın hanımı Asiye, Hz. 
Hawa, Hz .. Musa'nın annesi. Sara ·.ve Hz. Hacer'in de. Peygamber 
olduğunu kabul eder ki, böylece Peygamber olduğu kabul edilen 

238 Bakara Süresi, 151; Al-iimran Süresi,. L64; Hacc Süresi, 75; Kehf Süresi, UO; 
Fussilet Siiresi, 6; İsra Sflresi, 90-95; Hfld Sflresi, 27; Furkiin Süresi, 7; Mü 'minfm 
Süresi, 33 

239 İbn Hazm (Ebfı Muhammed Ali İbn Ahmed İbn Said İbn Hazm), el-Fas/ fl '1-Milel 
ve'I-Ehvtii Ve'n.:.Nihal, 5/119; Tahkik: Dr. Muhammed İbrahim Nasr ve Dr. 
Abdurrahman Umeyra, Mektebetü Ukaz, ı. baskı, 1402/1981 

240 İbn Hacer (İmanı Ahmed İbn Ali İbn Hacer el-Askalam), Fethu'l-Barf Şerhu 
Sahfhi '1-Buhtirf, 6/471, 473, Tashih: Şeyh Abdulaziz Baz, Diiru'l-Fikr; es-Se:farini 
(Muhammed İbn Ahmed İbn Salim), Levamiu '1-Envar el-Behiyye ve Sevat~i '/
Esrar el-Eseriyye li-Şerhz ·d~Dürrati '1-Mudiyye fl Akdi '1-firkati '1-Mardiyye, 2/266, 
Menşürdtu Müessesetü '1-Hajikfne, Dimaşk, 2. baskı, 1402/1981 

241 İbn Kesir, Tejsfru 'I-Kur 'tini '1-Azfm, 4/346 
242 

Kurtubi (Muhammed İbn Ahmed el-Ensfui), el-Cômiu li-Ahkiimi'l-Kur'an, 4/83, 
84, 88, Matbaatu Daru'l-Kütübi'l-Mısriyye, 1373/1953 

l 
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kadınlann sayısı 6'ya (altı) çıkmış olur43
. 

A ynca bazı fakihlerin de bu kanaatı paylaştıklan. nakledilmek:tedu-ı44 . 

Kadının Peygamberliği konusunda en öhde gÖıiinen bir sllrıa olarak 
İbn Hazm, Nübüvvet için zarfiri ilim veren vahyin husfilünü yeterli görür. 
Allahu Teala'nın Kur'an-i Kenm'de bildirdiğine göre, Allah (c.c.) 
meleklerini bazı kadınlara göndermiş ve onlaraebu yolla .vahyederek çeşitli 
konularda haberler ve bilgiler vermiştir. Bu da onlann Peygamber olarak 
kabul edilmeleri için yeterli bir delildir45

• 

İbn Hazm ve Kurtubi'nin delil olarak gösterdikleri ayet-i 
kerimelerden bazılannı burada zikredebiliriz. 

i'- Allahu teata Hi. İbdihim'iri hanımı için "Bu arada (İbrahim'in). 
ayakta duran. kimsı gülünce 'O'na İshak'ı; ardından Ya'kub'u 
müjdeleriz' dediler. O, 'Vay baŞlma gelenlere! Ben bir kocakan, 
kocam da ihtiyar olmuşken nasıl doğurilbilirim. Doğrusu biişaşılacak 
bir şey.' dedi. Onlar (melekler) .'Ey evin hanımı, Allah'ınrahmeti ve 
bereketi üzerinize: olmuşken Allah 'ın işine·· nasıl şaşarsın? O (Allah) 
övülmeye layık, yücelerin yücesidir. ' dediler. "246 buyurmak:tadır. 

İbn Hazm'a göre melekler Hz. İbrahim'in hanımı (Hz. İshak ve Hz. 
Y a'kfib'un annesi) ile kontişmuşlardır. Meleklerin bu konuşması· kesinlikle 
onlann Nebl olmayan birisiyle konuşması değildir. Onlar ancak N ebi olan 
birine hitab etmişlerdrrı47. 

2- Hz. Meryem hakkında Cenab-ı Hakk şöyle buyurur:: "Melekler 
şöyle demişti: 'Ey- Meryem! Allah ,seni seçip temizledi Alemierin 
kadınlarından seni üstün tuttu. 'Ey Meryem, Rabb 'ine gönülden 
boyun eğ, secde et, rüku edenlerle birlikte rüku et. "248

. "Melekler 
demişti ki: 'Ey Meryem! Allah sana, kendinden bir söıü (kelime), adı 
Meryem oğlu İsa olan Mesih'i, dünya ve ahirette şerefli ve AJ/ah'a 
yakın kılınanlardan olarak müjde/er. · insanlarla beşikte iken de, 
yetişkin iken de konuşacaktır ve O, iyilerdendir. ' Meryem: 'Rabbim! 

243 Beycılıi, Şerhu Cevherô.tu 't-Tevhid (Tufetü'I-Mürid), 8 
244 İbn Hacer, Fethu '!-Bari, 6/471, 473; Aıusi, Rühu '1-Meô.nf, 14/147 
245 İbn Hazin (Ebu MuhammedAli İbn Ahmed İbn Said), el-Fasl, 5/120; el-U sil/ ve '1-

Furü ', 2/275, 276; Tahkik: Dr. Muhanuiied .Atıi ei-Irili ve arkadaşlan, I. baskı, 
Mısır, 1978 

246 Hud Suresi, 71-73 
247 İbn Hazin, el-Fas/, 51120 
248 Al-i lmrô.n Süresi, 42, 43 
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Bana bir insan dokunmamışken nasıl• çocuğum olabiür?' demişti. 
Melekler şöyle dediler:. 'Allah dilediğini böylece yaratır. Bir işin 
olmllSini dile,rse ona 'Ol' der v~ olur.'' "249

. "Kitapta Meryem'i de an. O 
ailesimren . iiynia_rak · doğu yi;nünde bir yere çeküinişti. Sonra 
imanlardan giz/enmefı. için bir Perde germişti. Cebrliil'i göndermişlik 
de ona tam bir insan olarak görünmüŞtü. Meryem: 'Eğer-Allah 'dan 
sakınan · bir kimse.· isen senden · Rahmiın 'a sığının lti. ' dedi.· Cebrliil: 
'Ben temiz bil~oğlan bağışlamak için; Rabb'niiı sana gönderdiği 
elçiden liaşkliSı·' değilim' dedi. Meryem:···_'Bana bir: insan ·temas 
etmemişken, · .. ben kötü bir kadın drı olmadığım halde ntiSıl oğlum 
olabilir?' dedi. Cebrliil: 'Bu böyledir. ·Çünkü Rabb'in, ·'Bu bana 
kolaydır. Onu insanlar için bir mu 'cize ve katımızdan da bir rahmet 
bultuiagız. Hem bu öm:etknkararlaştınlmış bir iştir. 'detfi.' "250 

. 

Geçen ayet-i kenmelerde ·C~nab-ı Hakk H?. Cebrail'i Hz. Meryem'e 
gönderdiğini Hz. Cebrail'in ve meleklerin: ona hitab ettiklerini haber 
vermektedir. 

Bütün. bunlar İbn Hazm'a göre sahih bir vahiyle hasıl olmuş sahlh bir 
Nübüvvet Ve A1lah'daıi. ona veriliniş bir Risalet'fir51

. · · 

· 3- Cenab-ı.Hakk.Kur'an~ı Kerlıi:i'de "işie o~lar, Adem'in ve Nuh'la 
berqber taşıdıklannızm soy~~:m{an, İbrahiiJ'l 've lsrfii{'in soyundan ve 
seçip . doğru. yola. . ulaştırdığıit,_ız Allah 'ın kendileri,ne. nimet verdiği 
Peygamberler'dimdir. Rahmiin'ın ayetler{ onlara okunduğu zaman 
agltijJarak seciley~ kapanırlar~ "~2bıiyurinak:tıdıL ·. :~ · · . · 

'... . ' • ' .. ' ' . • . . : .• ~ . ~ ; ; ~ 1 ; ~ {- -_; . . •. 

Ibn H~m'a göre ayet-i keJ.lmed,~)ci "~n(4':"~(ı!.WJı) il~. işa~~ egilenler 
Nebiler'dir. Hz. Meryem de. bu bitabm içindedir.: Zira Kurart-ı Kerim'de 
Hz. İbrahim253, Hz. idris254 ve Hz. Yusufu255 Cenab-ı Hakk "Sıddik" 
olarak vasfettiği gibi I:Iz. Meryem'ı- - de . ·· "Sıddika" olmakla 
vas~etmektedir56 . Onlar bu vastflaiı.yla Nebi ve Rasfil olciuklanna göre 

. ; .: 

249 Al;.iİmrtin Sflre;i~ 4S-47 
250 Mı SA . 16 21 . ' eryem uresı, - . . . . : 
251 İbnHazm,el-Fasl, 5/120; Kurtubi; el-Cdmiu Ji-Ahkami'l-Kur'ôn, 4/83,84,88 
252 Meryem Suresi, 58 
253 Meryem Sflresi;4l. 
254 Meryem Suresi, 56 
255 YUsııfSiıresi, 46 
256 Milide Siıresi; 75 
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Hz. Meryem de öyledir. Bu çok açık bir durumdur57
. 

4- Hz. Musa'nın annesi hakkında Cenab-ı Hakk "Musii 'nın 
annesine: 'Çocuğu emzir, başına gelecekten korktuğun zaman onu 
suya bırak, korkma, üzülme. Biz Şüphesiz onu sana döndüreceğiz ve 
Peygamber yapacağız.' diye büdirmiştik." 258 buyurmak:tadır. 

İbn Hazın'a göre Hz. Musa'nın annesine gelen bu vahiy, oğlu İsmful'i 
kesme mevzı1unda Hz. İbrahim'in gördüğü rüya gibidir. Yani _Hz . 

. İbrahim'e rüyasında nasıl oğlu İsmful'i boğazlaması _ emredilmişse 
·(vahyedilmişse) Hz. Musa'nın annesine d.e bu şekilde vahyedilmiştir. Bu 
da onun Nübüvvet'ine işaret eder59

. 

5- Buharrnin Ebı1 Musa'dan rivayet ettiği hadls:.i şerifte Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.) "Erkeklerden çoğu kemale ·erdi, halbii/ci kadınlardan 
sadece Fir'avn'ın karısı Asiye ile İmriin'ın kızı Meryem'den başka hiç 
biri kemale ermemiştir. "260 buyurmuştur. 

İbn Hazm bu hadls-i şeritin Hz. Asiye ile Hz. Meryem'in 
Nübüvvet'ine, delil olduğu Jcanaatındadır, Çünkü kemaı yüksek bir 
makamdtr ve hadls-i şerifte bu kemaı ancak bazı Rasuller'e nisbet 
edilmiştir ve onlara nisbetle diğer insanlar noksandırlar. Onlar için Allahu 
Tea.Ia "O Peygamberler'in bir kısmını diğerlerinden· üstün kıldık. "261 

buyurmak:tadır. Kamil olana kendi cinsinden kimse ulaşamaz. Bunlar 
erkeklerden; Allah'ın, derecelerini yükselttiği Rasuller'dir. 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in Hz. meryem ile Fir'avn'ın hanımını 
tahsisi, onların kendilerine Nübüvvet verilen diğer kadınlardan daha üstün 
olduğunu gösterir. Bu hadls-i şerif bu· iki kadının kemal noktasinda ·bütün 
diğer kadınlardan daha mükemmel olduğuna dela.Iet ede~2. · 

257. 
lbn Hazm, el-Fas/, 51121; ei-Usül ve '1-Furll ', 2/276 

258 Kasas Siıresi, 7 
259. 

lbn Hazm, el-Fasl, 5/120, 121 
260 Buhfui, Sahih, Kittibu'l-Enbiyti, 4/192, 200, Dtiru İhytii't-Türtisi'l-Arabf, Beyrut

Lübnan, Müslim, Sahih, Kittibu feddi/i's-Sahtibe; 4/1886, Dam İhyai't-Türasi'l
Arabi, Beyrut-Lübnan, 1. baskı, 1375/1955; Tirmizi (Muhaınııled İbn İsa İbn 
Sevra), Sanen, Kittihu'I-Et'ıme, 4/275, Tahkik:Ahmed Muhammed Şıikir, Dam 
İhyai't-Türas, Tarihsiz; İbn Mace (Muhammed İbn Yezid el~Ka.zvini), Saneri, 
Kitabu'I-Et'ıme, 2/1091, Tahk.ik: Muhammed Fuad Abdulbaki; ei-Mektebeta '1-
İlmiyye, Beynıt-Lübnan, Tarihsiz, Ahmed İbn Hanbel, Müsned, · 4/396, 409; el~ 
Mektebetü '1-İs/timfli 't-Tıbaati ve 'n-Neşr 

261 Bakara Suresi, 253 
262 İbn Hazm, ei-Fasl, 5/121; Kurtubi , el-Ctimiu li-Ahkfimi '/-Kur 'tini '1-::Kerfm, 4/83 

l 
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Karlindan Peygamber· ·gönderildiğini kabul edenlerin delilleri kısaca 
bu ·şekilde özetlenebilir. Götüldüğü gibi, · delillerin· şu iki · noktada 
o~~aştığı görülür; 

1- Nübl;ivvet'in yakin hasıl edeJ1.mutlak Vahiy ile gerçekleşmesi. 
• • '- ; '- J "-• •• • '• " ~ -. 

2- Bazi kadıniann ancak Nebiler için sözkonusu. olan mertetidere 
tahSisi. 

Bazı kadınlara Vahiy : geldiği l(ur'fuı nassıyla . sabit olsa. biİe 
N~büvvet'in yaldn ,hasıl ·eden .vahye mü~teni'd oiinasJ_meselesi -kesin bir 
delil olmadığı · içUı~· onlafm Ne!:>i' olduklannı _gosterffiez .. rZaten burada 
ih!iJaf onlara v$yirl'geİip-gelme,İtiesi meselesi de d~ğildir. Thtilafin s.e,bebi, 
NübÜvvet'in · sübutu · · için salt vahyin şart koşulmasındadır. Halbuki, 
Nübüvvet'in sübiltu ve husillü için, şen"at (din ve'şer'f hükümler) getiren 
birvahiy şartı vardır. ·.c . ··. • 

· Peygamber EfendiriUZ (s.a. v.) bÜtürt Nebiler'e ·aqğniluklann~. delMit 
eôerf ay etierin (delillerin) verildiğirii bildifi.i263

. Hiç ·bir N ebi bundan 
müstesna değildir. te'y1d edici. deliller ancak· ihtiyacı olana ~verilir. 

Nebiler'in buna ihtiyacr ise ancak davetini te'y1d etmek için ·olur. Buna 
göre her Nebl'nin mutlaka insanları davet edeceği bir'mesajı vardır. Eğer 
öyle . olmasaydı onlara te'yid edici ayetterin (delillerin) verilmeSi: abes 
olurdu, Allah· ise ab es iş yapniaktarr münezze}J.tir:· Bundan anlaşılan da 
Nübüvvet'in şartı olan vahyin mutlaka bir mesaj (şer'} etmesi ihtiva etmesi 
husilsudur. · .. . . ~ ·. . -· 

" -,, ·Bir başka ·. hadig.;i Şerifte Peygamber Efendimiz (s.a.v.) İsrail 
oğullarına: peşi peşine Peygamber· gönderildiğinı·::q,ey~ · bu:Yiırti~
Kurtubi de HZ. Musa ile··Hz. isa araSında ro tane R.asuı ·ve Nebrnin 
geÇtiğİili biidiri~5 . Bu .P~ygıllnberler'·in·:,h~psi İnsa~~ ıii.'· J\1Gsa'nın 
şer}atujaye Tevrarın aiıkaıiıına~~~:Çağırİnışiardır. Hz .. Mfisa1nırı şeriatında, 
Hz. İsa (a.s.) . ile' cüz'i. Nesh'ler dıŞında . herhangi· bir .:değişiklik 
olmamıştır67 . . . . . . 1 

' 

Kadınlardan Peygamber .geldiğini kabul eden hiç: kimse, kavimlerilli 
. . 

263 Buııari, Sahih, Kitôbu fedaili '/-Kur 'iin, 6/22~; Müslim, Sahih, · Kitlibu '1-İmiin, 
' 11134; Ahnıed İbn Hanbel,Müsned,. 2/341, 451 · 

764 Bıihfui, Sahih, Ki ta bu '/.:Enbiya, 4/206; MÜSlim.; Sahlh, Kitiibu '1-fmlire, 3/14 71, 
1472; İbn Maee, Siliıen, Kitlibiı '1-Cihiid, 2/958, 959; Ahmed İbn Hanbel, 21297 

265 Kurtubl , el-Ciimiu li-Ahklinii'l-Kur 'iin, 2/506.:.643 · · 
266 MliideSuresi, 44 : · · , 
267 Al-i lmriin Suresi, 50 

l 
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davet ettikleri bir mesajı te'yid etmek üzere, onlara bir delil (bürhan, ayet) 
geldiğini gösteremeyecektir. Çünkü onlara vahyedilen şey kendi zatlanyla 
ilgili hususlara dairdir. Doğruluğunu göstermek için kimse onlardan deW 
de istememiştir. Bu anlamda onlara gelen vahiy hadis-i şeriflerde i.Iade 
edilen Allah I nzası için kendisini ziyarete giden bir adam ile268 İsrail 
oğullanndan Allah'ın imtihan ettiği 3 kişiye gelen vahir69 gibidir.Bu 
kişilere melek gelip Allah'ın onlara melek vasıtasıyla hitab etmesiyle 
onların .N ebi olduklaruıı söyleyemediğimiz gibi, kendilerine vahiy. gelen 
kadınların daNebi olduklannı söyleyemeyiz. Zira, bu kişilerle kadınlara 
gelen vahiy .arasında hiç bir fark yoktur. Bunlara gelen vahiy, Nebilere 
gelen vahiyden sıfat olarak değilse bile vahyedilenin nev'i bakımından 
farklıdır. Çünkü Allah Adem oğullanndan hiç bir kadına teşri' vahyi 
(şeriat ihtiva eden) göndermemişti~70 . 

V ahiy dışında, Hz. Meryem ve Asiye'nin Nübüvvetleri hakkında 
ortaya konulan onlann derecelerinin yüksekliği gibi delillerinin 
muhtevasına baktığimız zaman öyle bir netice çıkarmak mümkün değildir. 

Bu konuda delil olarak gösterilen ayet-i kerimede271 geçen Hz. 
Adem'in zürriyetinden kendilerine Allah'ın nimet verdiği kişiler içinde Hz. 
Meryem'in de zikredildiğini kabul etmek Cumhur-u Müfessinn'in 
görüşüne aykınd~72. Kadınların Nübüvvet'ini kabul eden Kurtubi dahi bu 
ayette Hz. Adem'in zürriyetiyle işaret edilenin Hz. İdris~ Nuh ile gemide 

268 Hadis-i şerifte başka bir yerde bulunan din kardeşini ziyaret için çıkan bir adama 
Allah'ın melek gönderip, onun vasıtasıyla ona bitili ettiği anlatılır. (bkz. Ahmed 
İbn Hanbel, Müsned, 2/292, 408, 462, 482, 508, 15/44, Daru'I-Mearif, Mısır, 
1375/1956, Şerh ve :fihrist, Ahmed Muhammed Şakir) . · . 

269 Hadis-i şerifte kel, kör ve abraş ( cilt) hastalığına yakalanmış üç kişinin imtihanı ve 
bunların içinde kör olanın iıntihanı kazanması, Allah'ın ona melek göndererek 
razı olduğunu bildirmesi anlatılır. (bkz. Buhılıi, Sahih, Kiflibu '/-Enbiya, 4/208, 
209~ Müslinı, Sahih, Kitabu 'z-Zühd, 4/2275, 2277, Hadis No: 10) 

270 İbn Kesir, Teftfru'/-Kur'ani '1-Azim, 41345 
271 Meryem Suresi, 58 
272 Bağavi (Muhyi's-Sünne Ebu Muhammed el-Huseyn İbn Mesud), Teftfnı 'I.Bağavf 

(MeaJimu't-Tenzil), 5/239, 240, 1409/1988; Zemahşeri (Cfuııllah), KeşşM, 2/414, 
415~ Ebu'l-ferec İbnu'l-Cevzi, Ztidu '1-Mtıyesser, 51244, Mektebetü '1-İs/timf, 4. 
baskı, 1407/l987; Razi, et-Teftiru '1-Kebfr, 212/233, 243; Kurtubi, el-Ctimiu /i
Ahktimi'I-Kur'tin, 11/120~ Beydavi, Teftir, 6/166, 167; EbuHayyfuı, en-Nehru'l
Mtid Mine '1-Bahr, 6/198, 2. baskı, 1398/1978; İbn Kesir, Tefsiru'l-Kur'fuıi'l· 
Azim, 5/237; es-Suyilti (Abdurrahman Celaleddin), ed-Darru '1-Mensfir fi 't
Teftiri '/-Me pir, 5/525~ 1. baskı, 1403/1983; Hti§iyetü'ş-Şihtib ala '1-Beydlivf, 
6/166, 167; Alfisi, Ruhu '1-Metinf, 16/107, 108 
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taşıdıklanmızla işaret olunanın H.z İbrahim; İbrahim'in soyu ile 
kastolunanın İsmfu~ İshak ve Y a'kiib; İsrail'in soyu ile işaret olunanın 
MUsa,· Harun, Zekeriyya ve Yahya (AleyhimüsseHim) olduğunu 
kaydeder73

. Eğer ayet-i kenmede Hz. Meryem'in Nübüvvet'ine delalet 
eden bir söz veya bir te'yid bulunsaydı İmam Kurtubl daha önce geçen bu 
mevzildaki kanaatını274 pekiştirrnek için bunu mutlaka değerlendirirdi. 

İbn Hazm'ın Nebiferin temel sıfatlarından olduğu için Hz. Meryem'in 
sıddikiyetini Peygamberliğine delil olarak göstermesi de bu mevzfida ciddi 
bir dehl olarak kabul edilemez. Zira; Allahu Teala Neöı olmadıklan halde 
mü'rninleri ·de sıddikiyetle vasfeder75

• Eğer Hz. Meryem-gerçekten bir 
Nebl olsaydı Allahu Teala onun sıddik oluşunu "teşrif \le i'zdm" 
makamında. zikrederdi. Allah, en şerefli makarn olan sıddikiyetinden 

dolayı onu iliemierin kadınlan içinden seçmişttr76• Halbuki Nübüvvet 
makamının sıddikiyet makamından daha üstün olduğu bilinen bir 
husustur. Sıddikiyet makamı Allahu Teala'riın bazı Peygamberlerini 
vasfetrnek için kullandığı üstün bir mertebedir. Fakat Peygamber 
olmayanlan da Allah sıddikiyetle ·vasfettiği gibi277 ·Peygamber Efendirniz 
(s.a.v.) de Hz. Ebii Bekir'i bu sıfatla vasfetmişt.i.f218 . Buradan da 
anlaşılacağı gibi sıddikiyet Nübüvvet'ten daha umumidir. Yani her Nebi 
sıddiktır, ama.her sıddik N ebi değildir. Umumi olanın ispatı, hususi olanın 
ispatı demek olmadığından Hz. Meryem'in sıddik: olması aynı zamanda 
Nebl olması anlamına gelmez. · 

Hadis-i şerifte ifiide edilen279 Hz. Meryem ile Hz. Asiye'nin kema.Ie 
ermesinden onların N ebi . olduklan hükmünü · çıkaimak da . mümkün 
değildir. Zir§., kemal ile kastolunan rnana Nübüvvet değildir. Çünkü 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) diğer bazı hadis-i şeriflerinde "kemaf'in 
"akzf've "din" olduğuna da işaret eder80

. . 

273 Kurtubi, el~Cômiu li-AhMmi'l-Kur'ôn, 1/120 
274 Kurtubi, el-Cômiu Ji-Ahkılmi '1-Kur'ôn, 4/83 
275 Hadid Sfiresi, 19~ Nisô Suresi, 69 
276 İbn Kesir, Teftiru '/-Kur 'ani '1-Azfm, 4/346 
277 Hadfd Sfıresi, 19; Nisa Suresi, 69 . 
278 Ebıi Davud, Sünen, Babu fi'l-Huleffi, 4/211, Dam İhyai't-Tünlsi'l-Arabi; Beynıt

Lübnan; Ti.rm.iii, Siınen, Kitôbu '1-Mendkıb, 5/651~ İbn Mace, Sünen, Mukaddime, 
1/48 

279 23 Numaralı dipnot'a bkz. 
280 Buhfui, Sahfh, Kitabu 'z-ZeMt, 21149~ Müslim, Sahfh, Kitabu '/-İman, 1/86; Ebu 

Davud, Sünen, 4/219, 220; Tirmizi, Sunen, Kitabu '1-İmdn, 5110~ İbn Ma.ce, Sünen, 
Kitdbu 'l-Fiten, 2/1326, 1327; Ahmed İbn Hanbel, MUsned, 2/66, 67, 373, 374 
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Öyle ise burada "kemdf'den maksat "beşeri kemdf'dir. Halbuki İbn 
Hazm bunu Nübüvvet'le yorumlamak:tadır. Nübüvvet ise, dünyevi bir 
kemaı olarak değerlendirilemez. Kaldıki başka bir hadis-i şerifte kemille 
ermiş kadınlara Hzı Hatice ile Hz. Fatıma'yı da ilave ede~8 ı. Bu hadi's-i 
şerif gözönünde bult~ndurulduğu taktirde mezkUr hadisteki kemillin 
Nübüvvet olduğunu kabul etmek mümkün değildir. Hz. Hatice ile Hz. 
Fatıma'nın Neb1 olmadıklan kesindir. Eğer Hz. Meryem ile Hz. Asiye 
Nebi olsalardı Hz. Hatice ile Hz. Fatıma'nın onlarla müsavatı mümkün 
olamazdı. 

Bir hadis-i şerifte Efendimiz (s.a.v.) Hz. Meryem ile Hz.•Hatice'yi 
kadınların en hayırlısı olmakla vasfederken282

, bir diğer hadis-i şerifte 
illemin kadınlan olarak Hz. Meryem, Hz. Hatice, Hz. Fatıma ve Fir'avn'ın 
hanımı Hz. Asiye nazara veril~83 . 

Buraya kadar olan kısımlardan kadınlardan Peygamber olduğunu 
kabul edenler ile delillerini kısaca gördük ve büyük bir iddianın ispatı için 
delillerinin yeterli olmadığını göstermeye çalıştık. 

Şimdi de kadınlardan -Peygamber olmadığını gösteren delilleri 
görelim. 

ı- Cenab-ı Hakk Kur'an-ı Kerim'de "Ancak erkekler, kadınlara 

göre bir derece üstünlüğe sahiptirler."284 buyurur. Ayet-i kerimede 
erkeğin kadınlar üzerine üstün olduğu beyan olunmuştur. Çünkü onlar 
kadınlarm işlerine nezaret etmekte ve onları korumaktadırlar; Aklının 

olgunluğu ve bedenlerinin kuvvetiyle erkekler kadınlardan temayüz 
etmişlerdi~5 • 

281 İbnu'l-Esir e1-Cezeri (Ebu's-Saadet el-Mübarek İbn Muhammed, öl:606/1209), 
Ctimiu 'l-Usfıl fi Ehadfsi 'r-Rasfı/, 9/124, 125, Mektebetü Daru'l-BeyAn. 1392/1972; 
İbn Teymiyye, Minhiicü 's-Sanne en-Nebeviyye, 5/28, ı. baskı, 1406/1986; 
Mecmfi.atu '1-Fetava, 41395, 396; İbn Hacer AskaHini, Fethu '/-Bari, 6/447 

282 Buhari, Sahfh, Kitabu '/-Enbiya, 4/200, 5/47; Müslim, Sahfh, Kitabu fodiiili 's
Sahiibe, 4/1886; Tirmizi, Sünen, Kitiibu '1-Menakıb, 5n02, 703; Ahmed İbn 
Hanbel, Masned, 2/802, 855; İbnu'1-Esir, Ciimiu '1-Usfı/, 9/124 

283 Tirmizi, Sanen, Kitabu '1-Menakzb, 5n03; Ahmed İbn Hanbel, Masned, 3/135, 
ın55; Hakim, Müstedrek, Kitabu Ma 'rifeti 's-Sahiibe, 3/157, 158, Beyrut-Lübnan 

284 Bakara Sfıresi, 228 
285 Ragıb el-İsfehani (Ebu'l-Kasım el-Hüseyn İbn Muhammed), ei-Müfredat fi 

Garfbi '/-Kur 'an, 167; Beydavi, Tefsfr, 2/313 (Haşiyetü'ş-Şihab ile birlikte basılan 
nüsha), Talıkik:Muhamed es-Seyyid Kilaru; Daru'l-ma'rife, Beyrut-Lübnan; es
Semin (ŞiMbüddin Ahmed İbn Yusufİbn Muhammed İbn Mes'ild İbn İbrahim el-
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Ayetin tefsirinde kadıniann Peygamberliğinin mümkün olmadığı 
te'yld olunmaktad~6 . Çünkü Nübüvvet şerefine nail olan birinin, 
konumu düşük olan birinden seçilmesi doğru değildir. Z"ıra Nebü.er, akıl 
yönünden insanların en kamil~ hissi ve manevi meşak:katlere tahammülde 
en güçlü kişilerdir. 

2- Cenab-Hakk başka bir ayet-i kerimede "Allah 'ın insanlardan bir 
kısmını diğerlerine üstün kılması sebebiyle ve mallanndan harcama 
yaptıklan ıçın erkekler kadınlar üzerinde . yönetici ve 
koruyucudurlar. "281 buyurur. Ayet-i keri'mede Allahu Teala erkeğin 
kavvam (yönetici, koruyucu) olduğunu beyan buyurmuştur. Çünkü, aklın 
kemali, işleri hüsn-ü tedbir (güzel idare) ve zorluklara karşı kudret gibi . 
hususlarda erkekler, erkeklikleriyle temayüz etmişlerdir. 

· Ayet-i· kerimeyi tefsir ederken İbn Keslr, erkeğin, kadın üzerinde 
kayyım (yani onun reisi, büyüğü) ve üzerinde hakim olduğunu belirtir. İbn 
Keslr'e göre bunun sebebi erkeklerin kadınlardan daha faziletli 
olmalartdır. Ona göre erkek kadından daha hayırlıdır ve bu sebeple 
Nübüvvet erkeklere has kılınmıştır88 . 

Bu delil de birincisi gibi, kadının Nübüvvet'ini nefyeder. Çürıkü kadın 
hjssi ve manevi olarak noksandıı- ve Peygamberliğin meşak:katlerine 
göğüs gerebilecek durumda değildir. Herkes imkanı nisbetinde mükellef 
olacağına göre kadının böyle bir vazife ile mükellefiyeti hikmet-:-i ilahiyeye 
uygun değildir. 

3- Peygamber Efendimiz (s.a.v.). birhadls-:-i şeriflerinde kadının eğe 
kemiğinden yaratıldığını; düzeltilmeye çalışıldığı zaman kırılacağını, kendi 
haline bırakılınca da eğri kalacağım289; diğer bir hadls-i şeriflerinde ise, 
İran'daki :ıosra'nın kızı ile ilgili olarak. "İdarecileri kafim olan bir 
topluluğun (kavim) if/ah olmayaçağını" iflide buyurur90

. 

Halebi eş-Şafii); Umdetü'l-Huffliz, 174, Tahkik: Mahmud Muhammed es-Seyyid 
ed-Dağim, ı. baskı, 1407/1987 . 

286 İbn Kesir, Tejsfru '1-Kur'lini '1-Azfm, 11398; Alfisi, Ruhu '1-Melinf, 2/135 
287 Nisli Suresi, 34 
288 İbn Kesir, Tejsfru'l-Kur'lini'l-Azfm, 2/256~ Bağavii Tefsfr (Me§limu't7Tenzil); 

2/207; İbnu'l-Cevzi, Zlidu '1-Müyesser, ın4; es-Semin, Umdetu '1-Hufftiz, 473 
289 Buhıiri, Sahih, Kitlibu '1-Enbiyli, 4/161; Müslim, Sahfh, Kitabu 'r-Radd ', 2/1090, 

1091; Darimi, Sünen, Kitlibu 'n-Nikdh, 2/148; Timıizi, Sünen, Kitabu't-Talak, 
3/493, 494; Ahmed İbn Hanbel, Müsned, 2/428, 449, 497, 530, 6/279 

290 BuMri, ·Sahih, Kitabu '1-Fiten, 9nO; Kitlibu '1-Mef,tizf, 6/10; Timıizi, Sünen, 
Kitlibu'I-Fiten, 4/527, 528; Nesru, Sünen, Kitabu Addbi'l-Kuddt, 81226; Ahmed 

l 
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Hadls-i şeriflerle Efendimiz (s.a.v.) kadının düzelıneye kabiliyeri 
olmayacak şekilde fitraten eğri yaratıldığını iiadeyle, onun akılda, sabırda 
ve tahammüldeki noksanlığına işaret etmiştir. Kadın bu durumuyla 
vetayet'ten çok daha özel bir durum arzeden Nübüvvet vazifesini lfii 
edemeyecektir. Durumu itibariyle böyle bir mükellefitle sorumlu da 
tutulamayacaktır. 

4- Ruhari'nin rivayet ettiği bir hadls-i şerifte Efendimiz (s.a.v.) ~ 
kadınların en hayırlısının Hz. Meryem ile Hz. Hatice olduğunu i:fiide 
ederken291

, Ahmed İbn Hanbel'in rivayet ettiği bir hadls-i şerifte ise 
"Cennet kadınlarının en faziletlilerinin Hz. Meryem, . Hz. Hatice, Hz. 
Fatıma ve Sariye" olduğuna işaret buyurmuşlardı?92. 

Hayırda ve fazilette müsav1 olduklan bildirilen bu kadınlardan Hz. 
Hatice ve Hz. Fatıma'nın Peygamber olmadıklan kesin olarak 
bilinmektedir. Kadınlardan Peygamber geldiğini kabul edenlere göre Hz. 
Meryem'in Peygamber'liğinde ihtilaf yoktur. Hz. Asiye'yi ise bazılan N ebi 
olarak kabul etmişlerdir. Hz. Sara, Hz. Musa'nın annesi ve diğerleri hadls
i şerifteki . Cennet kadınlannın en faziletli olanlan arasında 
sayılmamışlardır. 

5-Ahmed İbn Hanbel'in Huzeyfe İbnu'l-Yeman'dan (r.a.) rivayet ettiği 
hadls-i şerifte Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in 
Cennet gençlerinin; Hz~ Fatıma'nın da Cennet kadınlannın efendisi 
(seyyide) olduğunu beyan buyurmuşlardtr93 • 

Bu hadls-i şerifte Hz. Fatıma'nın Cennet kadınianna siyadet'inden 
(efendiliğinden) bahsedilmektedir. Bu, Allah yanında ona (ve tabiki Hz. 
Hasan ve Hz. Hüseyin' e) verilen manevi bir rütbedir. Zira siyadet, Allah'ın 
seçmesiyle hasıl olur. Allah, bununla onlan tekrim ve temy1Z etmiştir. 

Görüldüğü üzere Nübüvvet'in husı1lü için mutlak vahyi yeterli 
görenlere göre Allah kadınlardan da (Hz. Meryem gibi) Peygamber 

İbn Hanbel, Müsned, 5/50; Beyhaki, Sünen, 3190, Matbaatu Meclisi Dairati'I
Maılrif el-Osmaniyye, Haydarabad, Hindistan, 1356/1937 

291 Buhfui, Sahfh, Kitdbu '1-Enbiyti, 4/200; Müslim, Sahfh, Ki tti bu fediiili 's-Sahtibe, 
4/1886; Tirmizi, Sünen, Kitdbu '1-Mendkıb, sno1, 703; Ahmed İbn Hanbel, 
Mtısned, ·11801, 855 

292 Tiİmizi, Sünen, Kittibu '1-Mendkıb, 5n03; Ahmed İbn Hanbel, Müsned, 31135, 
ın55; .Hakim., Müstedrek, Ki tab u Ma 'rifeti 's-Sahtibe, 3/157, 158, Beyrut-Lübnan 

293 Ahmed İbn Hanbel, Müsned, Kitdbu fediii/i 's-Sahdbe, ın&&; Tirmizi, Sünen, 
Kittibu '1-Mentikıbi '/-.Hasan ve Huseyn, 5/660, 661 
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göndermiştir. Fakat Cumhur'un re•yine göre, kişinin zatına müteallik gelen 
vahiyler bir din (şer') değildir. Ancak olsa olsa beşaret, tevcih ve benzeri 
bir şey olabilir. 

Dolayısıyla bu vahyin kendisine geldiği kimse de sadece bu vahiy 
sebebiyle Nebi değildir. Kendisine vahiy geldiği kabul edilen kadınlara 
gelen vahiy bu türdendir ve bununla onlan Nebi kabul etmek mümkün 
değildir. 

Ama eğer bir din ve şeriat sahibi ümmet içinde olan birine, o din ile 
amel etmeyi te'ldd eden, o dinin lüzfimunu iiade eden insanlan o din ve 
şeriate davet eden o dinin ilgili gerekleriyle vahiy gelirse, o kişi bu durmda 
Nebrdir, fakat Rasfil değildir. 

Eğer birine, bir şeriat gelir, içinde bulunduğu topluluk bir din ve 
şeriat üzere bulunmaz da, böylece bu vahiy onlara yeni alıkarn getirirse~ 
yada bir din ve şeriat sahibi bir toplulukda bulunan birine o din ve şeriatı 
değiştiren, cüz•i ve k:ülll bir şekilde nesheden bir vahiy gelir ve kendisine 
vahiy gelen kişi o topluluğu bu dine ve şariate davet ve tebliğ ile 
emrolunursa, o kişi hem N ebi hem de Rasurdür. 

~· 
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