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KENDiSiNE KiTAP VERiLEN VE VERiLMEYEN PEYGAMBERLER 

(~ESUL-NEBi AVIRIMI VE BUNUN iSTiSMAR!) 

Prof. Dr. Mehmet OKUYAN* 

Giriş: 

ilahi bilgilendirmede insana rehberlik yapmak için görevlendirilenler yi
ne insanlar olmuştur. Vahyin mu hata bı insanlar olduğu için tebliğ ediciler de 
insanlardan seçilmiştir. Vahiy meleği Cebrail (as) aracılığıyla insanlara ilahi 
mesajları ulaştıran kişilere 

11peygamber11 
adı verilmektedir. Yüce Allah, in

sanları elçisiz bırakmamış, her ümmete bir peygamber mutlaka gönderilmiş
tir.1 Bu görevlendirmede temel amaç, insanların yine kendi cinslerinden bir 
peygambere tabi olmalarını2 ve onu örnek almalarını sağlamaktır.3 Bir insan 
peygamberini örnek alıp onu takip etmekten kaçınanlar, bir insanın risaletle 
görevlendirilmesini hoş karşılamamış, alaya almışlar ve melek görevlendi
rilmesi beklentilerini beyan etmişlerdir.4 Yeryüzünün sakinleri insanlar oldu
ğu için peygamber de insanlardan seçilmiştir.5 

Sistem Insan üzerine inşa edilince 11insan pey~amberler11 için Kur'an'da 
çeşitli isimlendirmelere yer verilmiştir. Misyonu uyarıcılık olan peygamberlik 
kurumu için resul ve nebi kelimeleri oldukça yaygın bir kullanım arz etmiş, 
bu anlamda her iki kelime Kur'an'da yaklaşık olarak 400'den fazla ayete ko
nu edinilmiştir. 

islam tarihinde risalet ve nübüvvet eksenli çeşitli tartışmalar yapılmış, 
resul ve nebi kelimelerine farklı anlamlar yüklenmiş, bu farklılıklar daha son
raları çeşitli istismarların yaşanmasına neden olmuştur. Bu çalışmamızda 
amacımız, söz konusu tartışmaları daha da derinleştirmek ve sonuçsuz tar
tışmaları daha da anlaşılmaz kılmak olmayacaktır. Amacımız, Kur'anl kav
ramiara Kur'an'ın yüklediği anlamları bütüncül bi! yaklaşımla ele almak, ko
nuya Kur'an'dan bakmayı başarmak ve Kur'anl kullanımları ele aldıktan son-

• OMÜ ilahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi 
1 10/Yünus, 47; 13/Ra'd, 7; 16/Nahl, 36; 30/Rüm, 47; 3S/Fatır, 24. 
2 3/AI-i imran, 31. 
3 2/Bakara, 143; 33/ Ahzab, 21. 
4 6/En'am, 8; 11/Hüd, 27; 21/Enbiya, 3; 23/Mü'minün, 24, 33; 17/isra, 94-95; 2S/Furkan, 4-8, 21, 41; 
36/Yasln, 15; 41/Fussılet, 14; 64/Teğabün, 6. 
5 ı 7 /is ra, 95; 22/Hac, 75. 
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ra ka·rıaat sahibi ·Olmak olacaktır. Önyargılarımızı ve kabullerimizi Kur'an'a 
onayiatmaya değil, Kur'an'ın verilerini kendimize bilgi edinmeye çalışacağız. 
Kültürümüzde· yaygın kabuller haline gelen bir'takım anlayışların yeniden 
Kur'an ve sahih sünnet ölçüsüne vurulması ihmal edilemez, ertelenemez ve 
·öte'lenemez bir ihtiyaç olarak önümüzdedir. Bu çalıŞmamız .iŞte bu 1hassasi
yet doğrultusunda şekillendirilmeye ça'lışıfan bir gayretin ifadesidir. Konuyu 
incelemeye, ilgili kelimelerin a·nıam dünyasrnı intelemekle başlamak istiyo
:ruz. 

1. Resul Ve N ebi Kelimelerinin Arilam ı: 

a)'Resul: 

Resul kelimesi "yavaşça gitmek" anlamına .gelen r-s-1 kökünden türetil
m iştir; bu anlamda "yavaş giden deve" ;içrn de :U.....J :i..ğ1J ndkatün msletün de
nilmiştir.6 Resu/ise, "gönderilen şey, me·sajın veya sözün taşıyıcısı" demek
tir. Bu kelime hem tekil hem de çoğUl anlamın·da kullanılmaktadır. Tevbe 
128 ve pek çok ayetteki resul keHmesi onun tekil 'kullanımının, 'Şuara .16. 
ayetteki resul ise çoğul kullanımının örneğini oluşturmaktadır? Ayrıca söz 
konusu kelimenin çogulu ise rusül şekffndedir;8 Ebubekir ei-Enbarlnrn ifade
sine göre resul, lügatte "kendisini gönderenin haberlerine uyan kişi" demek
tir.9 Risalet anlamında Kur'an'daki kullanımlarda :resul, 350 civarı sayısıyla 
nebiden daha ·çoktur.. 

Bu :kelimenin Kur':an'.daki kullanımlarına bakildığında melekleri.çin kul
lanım örnekleri .olduğu :gibi/0 insan elçil.er için de kullanıldfğı görülmekte
dir?-1 .insan elçilerin gönder:icisi Yüce Allah olunca d.a başka vesil.elerle başka 
insanlar .olunca da :bu ,kökten .kelimeler kullanılmaktadır. 12 Ayrıca yine ·bu 
.kökten 'kelimeler insanların hirbirl.erinin beraberinde gönderilmesi :anl.arnın
.da da kullanildığı hilinmektedir.13 Dahası bu kelime fiil.olarak "mudze gön-

/ derilmesi"/4 "ruhların insanlara _geri gönderilmesi"/5 ''rüzgarların :göndı::ril-

6 Ebu'ı-Hü.se.yin Ahmed lbn F.aris:b .. Zek_eriyya, Mücm_elü'I-Lüğa,·Beyrut, .19.8.6, ll, 376. 
·J 'Ad.üvv v.e sodik kelim!!l.erinde deplduğu gibi fa'O/ _ve fe 'ii kalıbındaki·kelimelerin müzekkeri, müennesi, 
müf~edi :v.e _cemisi:birpla~ak·da kullanila bilir. Bu nedenle Şu'ara 16' daki-resul kelimesi çoğuldur (Eb O -Nasr 
ismailb.,Hamma.d ei-Cevheri, e.s:Sthahfi'I-Lüğa v_e'I-'U/Om, Beyrut, 1974, 1,.48J). 
•,~eniş bilgi için bk.·Rağıb !=lclsfehani, Müfredat, r.-s-1 madd.esi. 
9
:Ebü M.a~_sürMuh.amme_d b. AhmeJl ei~Ezheri, Mu'cemu Tehzfbi'I-Lüğa,,Beyr.ut, 200:l, ll, .1.4.07. 

10
_6/En'am, 6;L; ·11/HQd, 6,9, 70, '77, ~81; 1.5/Hıcr, .57c58, 61; 19/Meryem, 17, 19; 22/Hac, 75; Sl/Zariyat 

;31~32; .6.9/Hakka, 4Q; fl.1/f_ekvir,_1,9. 
11 

insan elçil_er gönd.erilme.si için ,bk .. 4/Nisa, :164-1.6.5; 10/Yünus, 47; 12/Yüsuf, 31; :16/Nahl, _26.; 22/Ha_c, 
7:5;_2!>/ŞJJara, ~3; .,. 
12

-71 Araf, nı; 1;1/Yüsuf, 12, 19, 45, 63, fi6;:2_0/Taha, 47; 26/Şuara, :53; 27/N.emi,:::\S; ... 
13 

7 /Arfıf, ıos, ,:134;_26/ŞJ.J_ara, 17. 
14 

·17/isra, 59. 
15

39/Zümer, 42. 



m esi" ;16 :uya'ğmur:un ya'ğdırılması" ,17 "felaket, :azap"18 ve '!şeytanların omusal
lat,edilmesi"19anlamlarında da kullanılmıştır. 

"ElÇi, peygamber" ,anlamJndaki kullanımlarında yine bu kökten türetil
miş olan mürsel/mürse/On kelimeleri de Kur'an'.da kullanım 'örneklerine sa
hiptir.20Yasrn 13, 14 ve 16. ayetlerde geçen murse/On, erse/na kelimeleriyle 
kast" edilenler de genellikle ·insanların gönderdiği elçiler olaral kabul edil
mişse de anlatılan hususlar ve kullanılan ifadeler göz önüne alındığında bun
ların da peygamber olduğunu ve gönderidierinin de Yüce Allah ·olduğunu 
kabul ettiğimizi belirtmek durumundayız. 

Genelde bakıldığında resul, rusül, mürsel, mürse/On kelimelerinin 11eiÇi, 
peygamber" anlamında oldukça fazla kullanım örneğine sahip olduğunu ifa
de edebiliriz. Kur'an mealierinin bir bölümünde resul ve bu kökten gelen ke
limelerin tercümesinde "elçi" kelimesinin tercih edildiği görülmektedir?1 

b) Nebi: 

Nebi kelimesinin, 11haber vermek" anlamına gelen nebee (n-b-e) kökün
den türetildiği belirtilmektedir. Nebe', "büyük fayda sağlayan ve kendisiyle 
ilim veya zann-ı galibin elde edildiği haber" demektir. Nebe', bu güvenilirliğe 
sahip olabilmek için tevatür, ilahi kelam ve Resulün haberi gibi yalandan 
uzak olmalıdır. Bu anlamda ilgili kelimenin-Kur'an'da oldukça fazla .ayette 
kullanım örneği vardır?2 Bu fiil, Yüce Allah'a nispet edildiğinde nebbee kalı
bında gel-diği iÇin bu kahbın enbee'den daha etkili olduğu söylenebilir.23 Hat
ta Hz. Peygamber'in de nebbee fiilini kullanmayı tercih ettiği de kaynaklarda 
belirtilmektedir.24 

Bu bilgilerden hareketle nübüvvet, "Yüce Allah ile akıl sahibi kulları ara
sında elçilik yapmak" demektir. Nebi kelimesi "yükseklik" anlamına geldrği 
gibi "yol" anlamına da gelmı=ktedir ve "peygamber" anlamına gelen kelime
nin kökeni de budur.25 Nebi, 11Önyargısız akılların kendisiyle gerçeğe ulaştığı 
bilgileri haber veren kişi" anlamına gelmektedir. Bu durumda nebi, "rsm-i 

16 Rüzgarlar için bk. 7/A'raf,57; 15/Hıcr, 22; 25/Furkan, 48; 27/Neml, 63; 30/Rüm, 46, 48, 51;.33/Ahzab, 
9; 35/Fatır, 9. 
17 Yağmurun yağdırılması için bk. 6/En'am, 6; 11/Hüd, 52; 71/Nüh, ll. 
18 Azap için b k. 71 Araf, 133, 162; ı3/Ra'd, 13; 17 /isra, 68, 69; 18/Kehf, 40; '29/ Ankebüt ,40; 34/Sebe 16; 
41/Fussılet, 16; 51/Zariyat, 33, 41; 54/Kamer, :ı9, 31, 34; 55/Rahman, 35; 67 /Mülk, 17. 
19 Şeytanların musallat edilmesi için bk. 19/Meryem, 83. 
20 7 /Araf, 6; 37 /Saffat, 123; ı33; 181; ... 
21 Bu konuda bk: Muhammed Esed; Bayraktar Bayraklı; Mustafa islamoğlu; ... 
22 7 /Araf, ıoı; 10/Hüd, 49; ıoo; 38/Sad, 67; 64/Teğabün, S; 78/Nebe, ı-2. 
23 58/Mücadile 6-7; 66/Tahrim, -3; ... 
24 lsfehani, age., n-b"e maddesi. 
25 ibn Faris, age., lll, 853. 
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fail11 olarakfe'1/ vezninde fôi/ anlamına geldiği gibi26 "ism-i mef'0111 anlamına 
geldiği de söylenebilir. Nebi, ism-i fail olarak "(insanlara) haber veren11, ism-i 
mef'OI olarak da "(Allah tarafından kendisine) haber verilen, haberdar edi
len11 anlamına gelmektedir. 

Aynı kökten gelen tenebbee fiili de "peygamberlik iddiasında bulun
makli demektir. Bu kalıp, haksız yere peygamberlik isnadında bulunmak şek
linde olumsuz bir anlamla sınırlı bir kullanıma hasredilmiştir. ~ 4ri 
Tenebbee Müseylime ifadesi, "Müseylime peygamberlik iddiasında bulun
du" demektir.27 

Nebi kelimesinin aslı hemzeli olan, ancak hemzesi terk edilen nebeye 
(n-b-y) kökünden geldiği de kaynaklarda belirtilmektedir. Kur'an'da "pey
gamber" anlamında nebi, nebiyyi'n, enbiyô kelimeleri 75 yerde geçmektedir. 
"Yükseklik, yücelik" anlamındaki nebve/nebeve kelimesiyle nebi kelimesinin 
bu anlamda aynı kökü paylaştığı da söylenebilir. Peygamberlere nebi den
mesinin nedeni, diğer insanlara göre onların yüce bir makamda olmasın
dandır. Zaten Meryem 57'de (Hz. idrls örneğinde) nebiler için böyle yüksek 
bir makamın olduğu ifade edilmektedir. Bu durumda nebi kelimesinin yôlı 
(nebeye) yapısının hemzeli (nebee) olana göre daha etkili olduğu da bir 
hadls-i şerifin desteğiyle iddia edilmiştir: .&1 ~ LJS.I.J .&1 .,.~ w..J lestü bi 
nebiillôhi ve lôkin nebiyyullah "Ben Allah'ın nebii değilim, ancak Allah'ın ne
bisiyim.''28 Bu kullanımdaki ayırımdan ~a anlaşıldı gibi nebi kelimesini "yük
seklik, yücelik" anlamına gelen n-b-y kökünden kabul etmek daha doğru gö
zükmektedir. 

2. Geleneksel Anlayışta Resul ve Nebi Tarifleri: 

islam kültüründe nübüvvet ve risalet hakkında şöyle ifadeler kullanıl
maktadır: 

Nebi, kendisine kitap verilmeyen, önceki şeriat veya kitapları yaşayan 
ve tebliğ eden peygamberdir; resul ise kendisine yeni bir kitap ve şeriat veri
len peygamberdir. Buna göre her resul nebidir; ancak her nebi resul olma
yabilir. Bu ayırımı kabul etmeyip resul ile nebinin aynı kişi olabildiğini beyan 
eden yaklaşımların da bulunduğu kaynaklarda bildirilmektedir.29 

Kelamcılar, resul ve nebiyi şöyle tanımlamaktadır: "Resul, halka dini hü
kümleri tebliğ etmesi için Yüce Allah tarafından gönderilen bir insandır. Bir 
insanın resul olabilmesi için kendisine Allah tarafından kitap verilmesi şart 

26 Nebi kelimesi nebee kökünden gelirse ism-i tasğiri nübeyyiü, cemisi nübti' şeklindedir. Eğer nebeye 
kökünden alınırsa ism-i tasğiri nübeyy, cemisi enbiyti' şeklindedir (Cevheri, age., ll, 530, 537). 
27 

N ebi kelimesinin kökeni ve kullanım örnekleri için bk. Ezheri, age., IV, 3489-3490. 
28 

Hakim, Müstedrek, ıı, 231. Ayrıca kelimenin anlamı için bk. lsfehani, age., n-b-e maddesi. 
29 Şerafettin Gölcük, Süleyman Toprak, Keltim, Konya, 1988, s. 274. 
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iken, Nebi'de böyle bfr şart yoktur. Nebi, daha genel bir tabirdir {Her resul 
nebidir ama her nebi resul değildir. Resul yeni bir şeriat getirir, nebi önce ge
len şeriatı yerleştirir ve yayar. Resul, melek vasıtasıyla kendisine vahiy gelen 
zattır. Resu/e de, rüyada vahye mazhar olana danebi denilir).30 

Bazı Mutezill kelamcılara göre nebi, kitapla veya ilham la ya da uykudaki 
uyarı ile Yüce Allah'tan haber veren kişidir. Resul ise ilahi vahyi taşıyan vahiy 
meleği kendisine indirilen kişidir. Bunlara göre resule vahiy meleği iner, ne
biye ise inmez. Yina bazı kelamcılara göre resulden farklı olarak nebinin şe
riat tebliğ görevi yoktur. 31 

Nübüvvet, insanın Hak'tan halka gönderilmesidir. Nebi de Allah'ın ken
disine vahyettiği gerçekleri insanlara tebliğ etmesi için Allah'ın gönderdiği 
{görevlendirdiği) insandır. Resul ise kitap ve şeriat sahibi veya geçmiş bazı 
şer'f hükümleri nesheden kişi olarak tanımlanır. Bu durumda resul, nebi'den 
daha özel bir konuma sahiptir.32 

Kadı Abdülcebbar, yukarıda zikrettiğimiz farklılıkları içeren görüşlerden 
farklı olarak terim olarak nebi ile resul arasındaki her türlü fark iddiasını 
redde.tmiştir.33 Diğer bazı kelamcılar ise Hacc 52. ayeti delil getirerek her iki
si arasında fark olduğunu beyan etmişlerdir.34 Biz ilerleyen bölümlerde bu 
ayet hakkında kendi değerlendirmemizi yapacağız. 

Ebu Hilal el-Askeri, nebi'nin mucize sahibi olduğunu, resulün ise -
Allah'tan başkası adına da gönderilebileceği için- mucize sahibi olmadığını, 
risalette haber taşımanın var olduğunu, nübüvvette ise bunun olmadığını 
ifadeyle aralarında fark olduğun~ belirtmiştir.35 

Maverdl, resul ve nebi hakkında iki görüş olduğunu beyan ederek ilkine 
göre resul ile nebi arasında fark olmadığını, sadece nübüvvetin insana özel, 
risaletin ise meleklere de ait olabileceğini, dolayısıyla daha genel bir terim 
olduğunu belirtmiştir. ikinci görüş olarak da bu iki kavramın değişik olduğu
nu, resulün konum ve değer olarak nebi'den daha yüksek olduğunu belirte
rek aralarındaki fark hususunda resule vahiy meleğinin indiği, nebiye rüyada 
vahyedildiği, resulün tek ümmete gönderildiği, nebinin böyle olmadığı ve 

30 Sadüddin Taftazani, Kelam ilmi ve İsitim Akôidi {Şerhu'I-Akôid), haz: Süleyman Uludağ, Dergah yay. 
istanbul, ts., s. 112. Taftazani, sadık haber türlerini sıralarken resu/ün verdiği haberi ikinci sırada saymış; 
ancak bu ifadeye nebinin katılıp katılmadığı meselesine girmemiştir (s. 112-113). Aynı şekilde mucize ko
nusunda da resul ve n ebi arasında herhangi bir fark ortaya koymamıştır (s. 112, 295-296). 
31 Ebü Zekeriyya Yahya b. Ziyad ei-Ferra, Ma'ôni'I-Kurtin, Beyrut, ts., ll, 229; Muhsin Cihangeri, Mu- · 
hyiddfn İbnu'l-Arabf, Beyrut, 2003, s. 478. 
32 Cihangeri, age., s. 477. 
33 Kadı Abdülcebbar, Ebü'I-Hasan Abdülcebbar b. Ahmed, Şerhu'l-Usü/i'I-Hamse, tahkik: Abdülkerim Os
man, Mektebetü Vehbe, Kahire, 1988. s. 567-568. 
34 Abdurrahman Bed evi, Mezôhibu'l-İslômiwfn, Beyrut, 1971, 1, 475. 
35 Ebü Hilal el-Askeri, e/-Furüku'/-Lüğaviyye, Beyrut, 1419, s.285. 
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resul ün şeriat ve hüküm belirlediği, nebinin ise ilahi. şeriatı koruduğu farklı:-· 
lıklarını beyan etmiştir.36 · 

3. Resul Ve Nebi Kelimelerinin Kur'an'da Aynı Anlamda Kullanımları: 

Kur'an-ı Kerim' de, resul ve nebi kelimelerinin peygamberlik anlamında
ki kullanımlarında şöyle bir aynılık ortaya çıkmaktadır. Bu aynılıklar şunlar
dır: 

a) Tüm Ümmetiere Gönderilmeleri Bakımından 
J=a ll ::1 ;; • .. ... - - J ;::: .. -

&.t,.ı~.J &ı~ ~ı :Wl •':.ıi/.9 öi;.I.J :\;,1 U.,l:ıll (!LS "Insanlar bir tek ümmet idi:. 
Sonra Allah, müjdeleyici ve uyarıcı olarak peygamberleri gönderdi." (Bakara 
2/213). Bu ayette insanlığın tek bir topluluk olduğu döneme ve onlara müj
deleyici ve uyarıcı olarak gönderilen peygamberlerden söz edilirken bütün 
peygamberler için ~ı en-nebiyyln (nebiler) ifadesi kullanılmıştır. 

~j.li:.ıı I_;)NI.J :&1 1_;*-1 ı;ıl YY.,.j ~~ DS ~ ~ ~.J "Ant olsun ki bizi 
"AIIah'a kulluk edin ve Tağut'tan sakının" diye (emretmeleri için) her 
ümmete bir peygamber gönderdik" (16/Nahl 36). Bu ayette ise her ümmete 
bir peygamberin gönderildiği belirtilmiş, bu defa da YY.,.j resul kelimesi ter
cih edilmiştir. Konu ve muhataplar aynı olduğu için insanlığa gönderilen bü
tün elçiler için hem nebi hem de resul kelimelerinin kullanılab~ldiği açıkça or
taya konulmuş, aralarında fark olmadığı dalaylı olarak belirtilmiş olmaktadır. 
Buradaki her iki ayette de "göndermek" anlamına gelen kelime be'ase'dir. 

Benzer şekilde Hac 52. ayette de hem resul için hem de nebi için, Araf 
94 ve Zuhruf 6'da nebiler için yine "göndermek" anlamında bu defa erse/na 
fiili kullanılmıştır. Bu durumda her iki kelimenin de "gönderilme, görevlendi
rilme" noktasında aynı konumda oldukları söylenebilir. 

b) İman Esasları Bakımından 

~ı:, ~GŞlı.:; 3s)oiı.:; ,?--YI e~I.J ~~ &;ı\ &ı Y,iı ı)şl:, "Asıl iyilik, o kimsenin 
yaptığıdır ki, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, .kitaplara, peygamberlere 
inanır'' (Bakara 2/177) . 

. ~': ~~ ,·,- '·''~ '}':i.l:..,'- ~- .ııd;,- .&Lı'-\ OS "H b .. All h' __ .J u:ı . 0:1-: t.lJll.l __ .J.J _, _; ___ _; _ , vo er ın a a, 
meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler. "AIIah'ın 

peygamberlerinden hiçbiri arasında ayırım yapmayız (dediler)." (2/Bakara 
285). Bakara suresindeki bu iki ayette de ele alınan konu iman esaslarıdır ve 

36 Maverdi, Ali b. Muhammed b. Habib, en-Nüketü ve'I-'UyCın, Beyrut, baskı tarihi yok, IV, 34-35. Mu
hammed Esed, genel olarak ileri sürülen klasik resul-nebi ayırımını kabul eder. Ona göre resul, "yeni bir 
öğreti ya da şeriat vazeden, vahyi mesaj getiren kişi (elçi)"; nebi ise "Allah'ın mevcut bir şeriata ya da 
bütün ilahi şeriatlerde yer alan ortak ilkelere dayanan ahlaki değerleri bildiren kişi (peygamber)" demek
tir.36 Bu nedenle de tercümesinde resul için "elçi", nebi için de "haberci, peygamber" kelimelerini tercih 
etmiştir (Muhammed Esed, Meai-Tefsir, s. 681'de 65. not.) 
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h.er- i,kisinde d_e. peygamberl~ı;e_ i.ı:n,a_ı;ı,_ ~t,ı. esa:sl,a,r arasınd_a, s,a,yıln;ıakta_çl_ır. i,lk_ 
ay~tte iman edilecek peyga_rnber,lf;ifr içi,n: 0ftJJ ~n.-nebiyyln. (n.~_~ (ler), diğeı;ir:ıd.e 
ise. d,e X...) rusül (peygamb_erler), i~a.cl~·si kuH,a_ı;ıılı;nış,tı,r. B.ur~.cl.CI}il: ~ar,e~et_le. ~.~~ 
i~i kelimenin aynı peygamberleri: r:ı_i~_e.lendiı;diğ_i,nJ ye b_u. i.~h k_e_I,Ir:ı;ıe.r:ı.ir;ı PE!Y;. 
gamber:llk anlamında aynı kişiie~i içÇ!r,c,ii~}ni. söY,I~yebi_H~iz.. · . 

G) Gönde._ı;il.me Gerekç~l~ri.l3..'iJ.~ımın.d.ao, 

~.J~.J &ı~ ~ı ~ı ·'"ıi)s 11Sonra Allah, müjdeleyici \(e uyarıcı olarak 
peyg~_~berleri- göncie~dV' (?/B.aka,~<;ı: ?~3). . . · .. · · ' - - · . ·. .. . 

&.l.J~.J &ı~ X...) 11Müjdeleyi_ci \(e sakındıncı olarak peygamberler 
(gönde'rdik)." (4/Nisa ı6s). Bu :iki ~yett~ p~ygamberl~rin. ·rnüjdeleyicilik · ~~ 
uyarıcıl;,k görevlerine değiniimekte \(e hem ~i en~nebiyyln (r:ı.~biier) if~desi, 
hem de ~.) r:usül (peygamberler) ifadesi kullanılrr:ıış~ır,. Bu d.uru.m, bize ~.er; 
iki kelimenin birbirin.in yerine kuJian,ılabildiğinJ, ve aynı ki~ileri nitelediğini. 
açıkça göstermektedir. · · ··· 

d) Kıssal_arı,ı;ı,ın. An_la_tıln;ı_a_S} V, e'{~ ~ıil_a~ı.l.n:ı<i!.n:ı.~sı, B,ak.ıı:nıı;ıd~n, 
__ ,·ı- ~ı- -. '·ı- 1 ı ffi=..·i- tı~ : ~-~·~ıı- ~ 1 ı ffi=..·l i..:;,s; ~~ ffi=..·i Gı ~!-' -- '-ı! ~Y.. ~- ,- ) J -- •. eY.' u:t::" J (_JJ ~- - J. . . <- - .J -' 

•' ~~X..'- ı· ,., :i' ı:i ~ı- ı)'.'ıt.,- ~ ' 1 
- - ~ ,·~ w 'i- 1 

- J:,ı..:ı:..,yı- w ~·--f'/". . . .JJ .JJU J. . • J. • _ J w..AJ l.)":JJ:!J • .>.! J ~-' -~. _ J . ~-'-

(;ıj);:. 1;5 :,.,: ... ~~. p X...):, ~ ~ ,:sıj);:. 11Biz Nuh'a ve or:ı.dan sori.raki peygamberlere. 

vahyettiğimiz gibi sana da \fahyettik·., (Nitekim) ibrahim.' e, isw,aiV ~~ l_shik;~; 
YakGb'a, esbata (torunlara), isa'ya, E.vx-ub'e, Yunu.~'a, H'il~ur:ı'a, \'e Sül~yrr:ı,~r:ı,'?, 
vahyettik. Davu,d'a da ZebGr'u verdik. Bir kısım peygaml;ıerl_e~i sa,ı;ıa, ~~~~. 

önce· anlattık, bir kısmını ise sana anlatınadık. Allah Mus.a'ya_ gerçekt~ı;ı 
konuştu." (4/Nisa 163-16,4:). Bu ayett~ ·adı zikr~diierı, -~eyg.~~berl.erin h~~,;i~ 
nin vahiy aldığı, daha önce kıssası anlatılanlar olduğu gibi kıs~a.sı anlcıtı.l.m.cı.

yan peygamberlerin de var olduğu ifade edil~iş, ~ahiy'·a,lan b.ı,ı. peyg~rl1·p~~-
ler için ~ı en~nebiyyln (nebiier) ifadesi kuiia.nılmıştı~. . · · · 

,:sr~ı;:. • ' !, !l :- ·'.; - ,:sr~ı;:. ~ :- ·': ~ : X..' t:ii.:;.,·i .ili- 11A _ı -- ~r-L>"("eJ - _ .. L>"~. __ ~ .J .J --' ntos_l,ln, 
s.enden önce de peygamberler gönderdik. OnlarQaı:ı ~a.n_a ~ıs~ala\ın,ı 

anlattığımız kim~eler de var, -durumlarını sapa bild.irmediğimiz kimseler d~ 
var." (40/j\jiQmin 78). Nisa sGresiı;ıd,ı=~i. ay(;!.tl_~r,e b_enzer şe~Hde kıssa.s.ı a.ı;ıla.tı
lan veya anlatıJmayar.ı peygamb_erler için bu ~yette ise )U._) r;usQI (peysan:ı
berler) ~elimesi tercih edilmiştir. B.u iki örnek ayet grubunda da görüleçeği 
üzer~ kıssası a~latıl~n veya anlatılm~yan peygamberle~· i.çin, ~ı en-nebfyyl~
(n~biler) ifadesi de X...) rusül (peygawberler) ifadesi d.e kullan.ılab.ilrnekted)r. 
Dolayısıyla her i.ki kelir:ııenin de aynı ki~ileri, yani ?Ynı peyg_an;ıberleri ı;ı~tele
diği ve bu kelir:ııelerin birbirinin yerine kullanılabildiği ortaya konulmuş ol-
maktadır. . . · . . . .· ,. ·· ·.· -, .. , , 
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e) Kendilerine Kitap Verilmesi Bakımından 
,._ o<.:.~ı·~=iuwGS.iı ,, __ ı::ı-.:ı- dı! ili-, ••. , ,~_;ıı:.tı ,>,;ıHhı- ~~' iliı '\.S 
LI:H ~ ~ • • - fT'-'" Y J U:U. J U:!Y"::A ~ . - J lY' u 

~ 1)11ı 1 ~ yoıGJI"insanlar bir tek -ümmet idi. S~nra Allah, müjdeleyici ve 
uyarıcı olarak peygamberleri gönderdi. insanlar arasında, anlaşmazlığa 
düştükleri hususlarda hüküm vermeleri için, onlarla beraber hak yolu 
gösteren kitapları da gönderdi" (Bakara 2/213). Bu ayetteYüce Allah, bütün 
peygamberler için ~~ en-nebiyyln kelimesini kullanmakta ve bütün pey
gamberlerle birlikte kitabı, yani vahyi indirdiğini, öğrettiğini beyan etmiştir. 
Demek ki iddia edilenin aksine nebilere de kitap veya vahiy verilmiş, onlar 
da ilahi gerçeklerden haberdar edilmiş, müjdeleyicilik ile uyarıcılık görevle
rini yapmışlardır. 

~~ :~ı :<;:.w·-~ J ' - !<~lE...~~- ı.....ıt:ıs : 1;<~·.1\ W '-~-;,, --11...ı :.tı ~~Sı-
~_,.,.. ı- - c..9 _,...,. .J r . r' • - J •. - c...>:' - uıt'"' c..9 -- .._, 

't.): oi~l:, ~"Hani Allah, peygamberlerden; ben size Kitap ve hikmet verdikten 
sonra nezdinizdekileri tasdik eden bir peygamber geldiğinde ona mutlaka 
inanıp yardım edeceksiniz, diye söz almıştık. (Al-i im ran 3/81). işte bu ayette 
de bir öncekinde olduğu gibi nebilerden alınan söze değinilmiş, ardından 
kendilerine kitap ve hikmet gelince veya beraberlerinde bulunan ilahi mesajı 
doğrulayan başka bir elçi geldiğinde ona inanıp güvenecekleri ve yardımcı 
olacakları onlara bildirilmiş, ilahi öğretideki amaç ve misyon birlikteliğine 
dikkat çekilmiştir. Kendilerine kitap ve hikmet verilen peygamberler bu 
ayette de ~~ en-nebiyyfn kelimesiyl.e ifade edilmiştir. Al-i imran sOresinin 
187. ayetinde kendilerinden söz alınanlar "kendilerine kitap verilenler" ola
rak belirlenmiş, Al-i imran 81'deki nebilere de kitap verilmiş olduğu böylece 
delillendirilmiştir. Bu ayette ayrıca gelecek bir elçiyi müjdelemek geleneğine 
de dikkat çekilmiştir. Bu ayette kendilerinden söz alınan kişilerin peygam
berler değil de peygamberler aracılığıyla ümmetieri olduğu da belirtilmek
tedir.37 Muhataplar kim ve amaç her ne olursa olsun nebilere verilen kita
bın, daha sonra gelen resuller tarafından da onaylanacağı beyan edilmiş, 
ilahi bilgilendirmede nübüvvet ve risalet arasında herhangi bir fark olmadığı 
ortaya konulmuş olmaktadır. 

- 'j- ~- 'T ••• ı' - ~. ~--ı.;.{.~--~<:: ~·-- --• '1 :J ~.ili,-
~ _Y.>.U ~ ,· ..,.J ,.:ıJ :ı '!-+.u.:ı ~J ~ ~ f.:ıto -tJ .:ıto , ı.,.;;__F.;lJ ~- · JJ 
'··-li.::.:JI' ı::.ıs;·t::ı.\1''- •·--w.ıe:---,_.:...:.'.11 ·''.;ili~-'''-''-~'~ c...>:' lY'.!..J ~J ~J -~.JJ ~ t#~ - J LH.JAJ r..s-"'Y'J ~J 
~11';;1;ı- ~·ı-: ı-· :;t;·~- ·'li\:- L ıı.;jı 1;. ı;j~;.,9~-\l..l-- ~'-:~ .. ~lı- -u· ı
r· -· · J rt= .?!..J rt= • .J J rt= . c.J:'J ~ !.S""' J _,.. J ı.>"' .>.U c-=:- J ~!..J 
\.;, ,J:- .1.ı.;J 1 _(-'•j ·.1- ~.:ıl.:ic : ~l..:ı:.:i !- <I.J ·- .&\ JJ, .:ili~ -~·).b\' \ı·'~~-
~ . YY-" YJ -· ._ c...>:' - LJA _.LS~_ LS _ ~._-!I ıs'. ('A • J 

1 .'.'.1 LA',·I-. ·Iili;- .i~.9s,_\1l' ~-- · ·.l<~ :t_S ~·'.~ı\- -oC:.!. lı- wGS.il '' t.iliı 'ili ılül·l '.1-.:-. 1 ~\.S ~ J9 '-ll:! J _ Y> .'-ll:! Y--':J u. _,.,..... J ı-- J . _ f>A • U:!. _ J u~ _,.. 
o t~ı f+.ı~ :.tl LS:lA &ı~l ~.:,1 &ı)I.S.t ~ "Biz O'na ishak ve (ishak'ın oğlu) 
YakOb'u da armağan ettik; hepsini de doğru yola ilettik. Daha önce de Nuh'u 
ve O'nun soyundan DavOd'u, Süleyman\ EyyOb'u, Yusuf'u, Musa'yı ve 

37 islamaği u, Hayat Kitab1 Kur' ün, s. 120-121 ve 4. not. 
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Harun'u- doğru yola iletmiştik; Biz ıyı davrananları işte böyle 
mükatatlandırırız. Zekeriyya, Yahya, isa ve ilyas'ı da (doğru yola iletmiştik). 
Hepsi de iyilerden idi. ismail, Elyesa', Yunus ve Lut'u da (hidayete erdirdik). 
Hepsini alemiere üstün kıldık. Onların babalarından, çocuklarından ve 
kardeşlerinden bazılarına da (üstün meziyetler verdik). Onları seçkin kıldık 
ve doğru yola ilettik. işte bu, Allah'ın hidayetidir, kullarından dileyeni ona 
iletir. Eğer onlar da Allah'a ortak koşsalardı yapmakta oldukları arnelleri 
elbette boşa giderdi. işte onlar,, kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik 
verdiğimiz kimselerdir. Eğer onlar (katirler) bunları inkar ederse şüphesiz 
yerlerine bunları inkar etmeyecek bir toplum getiririz. işte o peygamberler 
Allah'ın hidayet ettiği kimselerdir. Sen de onların yoluna uy." (~/En'am 84-
89). Bu ayetlerde ismi zikredilen bütün peygamberlerin hidayete erdirildiği, 
ihsan sahibi olanların karşılıksız bırakılmayacağı, hepsinin salih insanlar ol
duğu, alemiere (dönemlerinin insanlarına) üstün kılındıkları, seçildikleri ve 
doğru yola iletildikleri beyan edilmiş, sonunda hepsine kitap (vahiy), hikmet 
(vahiy ile hükmedecek yetenek) ve nübüwet (peygamberlik) verildiği beyan 
edilmiştir. 

Hadid 25. ayette tıpkı Bakara 213'te olduğu gibi yGŞjl ~ J)l_J bütün 
peygamberlerin gönderilişinden söz edilirken rusül kelimesi kullanılmış, Ba
kara 213 ve Al-i imran 81'deki ifadeleri destekler mahiyette hepsiyle birlikte 
"Kitab"ın da indirildiği açıkça beyan edilmiştir. 

Ayrıca Al-i imran 79, 'Ankebut 27, Casiye 16 ve Hadld 25. ayetlerde de 
nübüwet ile kitap verilmesi aynı anda zikredilmiştir. Demek ki bütün pey
gamberlere kitap, hikmet, dolayısıyla nübüwet verilmiştir. 

Bazı ilim adamlarının belirttiği gibi resullerden farklı olarak nebilerin 
vahye muhatap kılınmadığı iddiası38 bu ayetlerle geçersiz kılınmaktadır. 

f) Peygamberlerin Tafdlli Bakımından 

Bütün ümmetiere gönderilme, iman esaslarında yer alış, gönderilme 
gerekçeleri, kıssalarının aniatılıp aniatılmaması ve kendilerine kitap verilme
si noktalarındaki benzerlik, hatta aynılık, peygamberlerin birbirierin 
tafdllinde (üstünlük veya farklılık) de kendisini göstermektedir. 

~·ı - u:ı:;\-:St.=.:.:ı·>·--'--:.tı:k :- ,,: -r ••• \- ·'.-.·-r;b.,s~'-'1~ 
c.>! ~ - J ' . _J ~ t!'.JJ 1 (.)A ~ ~ u;-lC ~ _y -

~illı ç:jr, bli~l:, :-:ı~ı F-Y. "O peygamberleri~ bir kısmını diğerlerinden 
farklı/üstün kıldık. Allah onlardan bir kısmına konuşmuş, bazılarını da derece 
derece yükseltmiştir. Meryem oğlu isa'ya açık muCizeler verdik ve onu 

38 Cihangeri, age., s. 478. 
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Ruhu'I-Klldüs ile g(jçlendirdik."39 Bu ayette peygamberler arası. ta_fdllı;Je_n. sö_z
ediiirken e_r-rqs_Q/"peygaml::ı~rler" k~IIm~si ku)lpnılrı:ııştır. 

ı· , .. S' ıs t:ı:ı:il- · ·- l- ~-"_·-.·~,ı ı -· ·- 1\b.s .ill- "A t- _1 . k' b' . .J~.J .J ... _ .J <...>-""'-! u= U#-'-'. ~ .. _ '-'· . n o sun ı ız, 

peygamberlerin kimini kiminden f~rklı kıldık; Davud'a da Zı=.l:iur'u. veı;d_II5:.~' 40 
Bu ayette de konu tafdllle ilgilidir ve Bakara 253'teki k.ullanırı:ıd.a geçeı;ı er;
r:usü/ kelimesi yerine bu defa en-nebiyyfn kelimesi tercih edilm.iş.tir. Bu 
durum, bize her iki. kelimenin de aynı. peygamberler için birbirinir:ı.· yeı:ine 
kullanılabildiğ_ini~ ar;~larında kişi farkı olmadığını a9kça gösterı;nektedJr,:. 

Genel olarak !{ütün peygamberl~re yönelik olarak qrtaya konulmuş 
olan bu ifadelerden s,anra şimdi de bazı peygamberlere yönelik ifad_~leri ele 
almak istiyoruz. 

g): Bazı Pe.y~amberlere. Yöııel.ik ifadeler 

ı. Hz. ibrahim ve Hz. M.Osa 
z;:, t?~ı ~Y.!.J ~.Yı.·- •;._:a.} '4 \+Y· f-1 ~l"Yoksa Musa'nın ve sözü tam 

yerine getiren ibrahim'in sahifel.eriı:ıde bulunan ş. u (~erçekle_r kenı;J_i!5i1J~l 
haber verilmedi mi?" (Ş3/Necm 36-37); ~:Y.! ~ Z)..J~ı ~ı ~ ıSA, 0! 
~.Yı.J "Şüphesiz bu (aı:ılatılanlar), önceki sahifelerde/vahiylerde. (yani 
mesela) ibrahim ve Musa'nın s,ahifelerinde/vahiylerinde de vardı." (87,/A.'I~ 
18-19). 

Bu iki ayet grubunda Hz. ibrahim. ile Hz. Musa'nın "suhuf' (sahifeler) 
sahibi olduğu vurgulanarak bu yönüyle ortak oluşlarına işaret edilmiş olmak
tadır. Aynı mesaja sahip olan bu iki peygamber hakkında daha sonra ş_öyle 
nitelendirmeler yapılmaktadır: 

~- ~~- 0~ :G! kY.! 7~ı .} .:fo_Sı_:ı "(Ey Peygamber!) Kitap'ta ib.rahim'i 
de an (onu da insanlara anlat). Zira ·o, dosdoğru bir: peygamberdi" 
(19/Meryem 41). Bu ifadede Hz. ibrahim'in nebi olarak anılması onun bu 
kontekste nübü_vvet yönünün daha öncelikli hatıriatılması gerektiğini gö~
termek içindir; yoksa onun sadece ne bi olduğunu göstermek ·için degildir. 

~';{ '- ~~- ~ ~~:.Jı·' ''-'~ı . j;Sı- "(E p b ı) K' '· •;- ~_; u .J .. u . _ ~~ _. _ ~ . _ .J y . eygam er. . ıtap ta., 
Musa'yı da an (onu da insanlara anlat). Gerçek_ten q, hem Ç)zü s(izü l::ıir 

(seçkin) hem de vahiy ile hab.erdar edilmiş elçiydi" (~9/1\!l.eryem .5_1)._ Bu 
ayette d.e t-\z. l\t1USa 1 nın rı_ül::ıü.vvet yönüne Özel gönderme yapı\mış Ve bu,nun 
risaletten bağımsız olmadığı vurgulan mıştır. 

Sor.ı iki ayette sahifelere sahip Hz. ibrahim'in nebi, Hz. l\t1usa'nın ise nü-: 
büvvet yönü daha önde risalet sahibi olduğu belirlenmiş, risalet öğretileri 

39 2/Bakara, 2S3. 
40 ı 7 /is ra, ss. 



aynı olan· her iki peygamberin n ebi qJar:ak da re~ul olarak cia cınılabile;!~eği, 

ifade edilmiş olmaktadır. 

ıı. Hz. ismail 

Aynı şekilde yine kitap verilenler arasında scıyılmayan Hz. ismail hak
kında Yüce Allah hem resul hem de ne bi kelimelerini kullanmaktadır: ~ _:ft~ı:, 
~ ':i.J..ı:; ı)\Sj ~)ı (j~t.;:.., ı)IS :U! cJ); ~: .. ! ~GŞiı "(Ey Pev&cımqer!)-Kitap'ta fsmail'i. · 
de an (onu da insanlara anlat). Gerçekten o, hem sözünde duran, hem de 
vahiy ile haberdar edilen bir peygaml::ıerdL" (19./Mer-yem 54). eu ayete göre 
risalet ve nübüvvet farkının "bir peygambere kitap verilip verilmemeşi"ylı;. 
ilişkilendirilmesinin doğru olmadığı ortaya çıkmış olmaktaclır. 

ııı. Hz. Va~ya 

Geleneksel resul-nebi ayırımdakendilerine kitap verilenler arasında sa., 
,xılma~a~ H~·}ahya için Yüce Allahşöyle buyurmaktadır: l~ÇıGŞ.lı *-~-~. 
'];;o ~ı ~t.y:3ı:, "Ey Yahya! Kitab'a. sımsıkı sarıl!" (dedik) v,e henüz· kQçük 
çocukken ona muhakeme gücü verdik" (Meryem 19/12). Bu ayette sözü edi." 
len kitap, genel olarak vahiy, ilahi hükümler qlarak kabul edilmeli, onun da, 
ilahi bilgilendirmeden nasibini aldığı belirtilmelidiL Zaten bunun sonucunda 
muhakeme gücünün de daha çocukken ona verildiği ifade eqilmektedir. Bir 
peygamber için sağlam bir muhakeme gücü ancak kendisine yönelik vahiy 
ile anlam kazanır. 

ıv. Hz. isa 

Resul ve nebi kelimelerinin farkını ortaya koymaya çalışan ve meseleyi 
kitap verilip verilmemesiyle ilişkilendireniet-e en net ve kapsamlı cevap Hz. 
isa ve onun peygamberliğiyle ilgili şu ayettir: Gf <.,;>]17?:3 yGŞjı ~G\ ~ı~ J! Ot§ 
"(isa şöyle dedi:) Ben, Allah'ın kuluyum. O, bana Kitab'ı verdi ve beni 
pe;!yg;;ımber yaptı" (19/Meryem 30). Bu ayete göre kitap, verilmeyen pey-, 
gambere nebi denme.si, gerçeği ycın.sıtmamaktaciır. Hz. isa'ya hem kitap ve
rilmiş, hem de nebi kılınmıştır. au ayete göre kitap (vahiy) ile nübüvvet bir
birinden ayrılmayan iki p;;ırçcıdır. 

v. Hz. Zekeriya, Hz. Yahya, Hz. isa, Hz. ibrahim, Hz. Musa, Hz. ismail ve 
Hz. idris 

Meryem suresinin ilk 57 ayE!tlik bölümünde yukarıda isimleri sayılan 
yedi peygamber hakkında bilgi verilmiştir. SQrenin 58. ayetinde ise şu ifade
lere yer verilmiştir: 

-
1 ·ı .t.·_s ! .. - • ~ -- nh; ! • - -.:ı\~- S ! 'c.~ıı , :.·.ı;:. :&ı --!ı '.:ılı ~-ı ?-*Y. . .• x ~...ı c _rı e ~...ı r _ . .). l)f ~ ~ ı+.::- .. r=u u.ı_ -...ı 

Gs:.- ı~ ı •' · 1 --~ı\ ..::.,t:;\ :. ·.ı;:. l!! ıSıl'\'.ı~.:.ı- l.lı.:ıA. ! • - Jı ı-' ı- "i b 1 __ • ...ı . ...ı..J"'> ~Y • ~ ..,w _ ... ...ı • ~...ı . -~..>'-" • ...ı şte un ar, 
Allah'ın, Adem'in soyundan kendilerine nimetler verdiği peygamberlerden, 
Nuh ile birlikte (gemide) taşıdıklarımızclan, ibrahim ve israil (YakQp)'in 
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soyundan, doğruya ulaştırdığımız ve seçkin kıldığımız peygamberlerden bir 
bölümüdür. Onlara, Rahman'ın ayetleri okunduğunda ağlayarak secdeye 
kapanırlardı." {19/Meryem 58). işte bu ayette daha önce isimleri zikredilen 
peygamberlerinAdem {as)' ın, Hz. N Oh ile gemide taşınanların ve Hz. ibrahim 
ile Hz. Yakup'un neslinden gelen nebiler olduğu belirtilmiş, -kendilerine ki
tap verilen resul- ayırımına gidilmeden hepsine nebiler denilmiş, peygam
berler nübüvvet ismiyle anılmışlardır. Bazen nebi, bazen resul, bazen de her 
iki kelimeyle birlikte anılan bu peygamberlerin hepsinin hidayete erdirildiği, 
seçildiği ve Yüce Allah'ın ayetleri kendilerine okunduğunda gözyaşları içinde 
yere kapandıkları beyan edilmektedir. 

Demek ki kitap verildiği ifade edilen veya edilmeyen, kendisine resul de 
denen veya denmeyen bütün bu peygamberler bu ayette ~1 en-nebiyyfn 
"nebiler" diye isimlendirilmektedir. Diğer ayetlerde ise benzer içerikler ve 
bağlam dikkate alınarak bu defa bütün peygamberler rusül veya mürse/On 
olarak isimlendirilmektedir. 

4. Hz. Muhammed'in Risaletve Nübüvveti 

Kur'an'da bütün peygamberler için hem resul/rusül/mursel/mürse/On 
hem nebi/nebiyyOn/enbiyô kelimelerinin kullanıldığını görmüştük. Şimdi de 
konuyu Hz. Peygamber özelinde ele almak istiyoruz. 

Yüce Allah Hz. Peygamber'e bazı ayetlerde sadece resul, bazılarında sa
dece nebi diye hitap etmektedir: 

~j ~ ~! J)l G. ~ LJY...Jll ~i~ "Ey peygamber, Rabbinden sana indiri
leni tebliğ et" {S/Maide 67). ~~I.J &.ıjtS.İI ~ '1.:; ~~ Jı ~~ ~i ~ "Ey 
Peygamber! Allah'a karşı duyarlı ol, katiriere ve münafıklara boyun eğme!" 
{33/Ahzab 1). Bu ve benzer pek çok ayetteYüce Allah Hz. Peygambere ba
zen resul bazen denebi kelimeleriyle hitap etmektedir. 

Bunlardan farklı olarak bazı ayetlerde aynı anda hem resul, hem de ne
bi diye hitap edilmektedir: c.}.~~ ~fo;, 4J_,~ c.,Ş~I ~YI~~ JY...Jll eı_;.fr: &.ı~i 
~~I.J ~~~~ "{Onlar) yanlarındaki Tevrat ve indi'de yazılı buldukları nebi 
resul e, o üm mi Peygambere uyarlar." {7 /Araf 157); ~YI~~ ~j..J ~4 ı~l5 
(_;_,~ fs\;1 ~_,yı.:;~~.:;~~&.>~ c.,Ş~I"Öyle ise Allah'a ~e ke~disi de Allah'a ve 
kelimelerine/mesajiarına inanan ümmi nebi olan Resulüne inanın ve O'na 
uyun ki doğru yolu bulasınız" {7 /Araf 158). Burada zikrettiğimiz ayetleri n il
kin de Hz. Peygambere resul, ikincisinde nebi, üç ve dördüncüsünde ise hem 
resul hem de nebi olarak hitap edilmiştir. 

Müminlere sevgide kendilerinden daha .ilerde bir konumda olduğu ifa
de edilen Hz. Peygamber için Ahzab 6'da nebi kelimesi kullanılmış, benzer 
düşkünlük ve merhametten söz eden Tevbe 128'de ise resul kelimesi kulla
nılmıştır. 
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Bu kullanımlardan anlaşılıyor ki risalet ve nübüwet, diğer bütün pey
gamberlerin olduğu gibi Hz. Peygamberin de iki özelliğidir. Bu özellikler ayrı 
ayrı yerlerde geçince sorun olmadığını yukarıda izaha çalışmıştık. Ancak 
Meryem 51 ve 54 ile Araf 157 ve 158. ayetlerde olduğu gibi iki özellik bir 
arada yer aldığında ve arada atıf harfi de olmayınca nübüwetin, risalet için
de d~ğerlendirilmesi gereken bir özellik arz ettiğini, farklı bir görev veya şa
hıs içermekten ziyade risaletin içerisinde değerlendirilmesi gereken bir yapı 
oluşturduğunu söylemek yanlış olmasa gerektir. Böyle bir tespitin sonucun
da nübüweti risaletten daha genel bir kavram olarak algılamak yerine, 
risaletin daha genel bir görev olduğunu söylemek durumundayız. 

Al-i imran sOresinin 144. ayetinde Hz. Peygamber'in risaletine vurgu 
yapılmış ve ~;....::.ı 'ıl! 'i~;~ 1..4.J "Muhammed sadece bir resuldür" denilmiştir. 
Bu durumda nübüweti risaletten farklı görmek Hz. Peygamberin nebiliğini 
de ifade eden ayetlerle sorun meydana gelmesine neden olacaktır. Oysa 
nübüwet risaletten bağımsız bir görev olarak algılanmayıp risaletin içersin
de bir kurum olarak kabul edilirse ortada bir sorun kalmayacaktır. 

'{~.~'1 -~G._- >ı ·ı ' - : .--L !~lL:.. : .lO..l (:;j 'i:.;~ <\S 1..4 "M h d .. l.J:'t" rı _, ~ u_,.... .J c.J?-IJ r:: . .) (Y,' • • u u amme , sızın 
erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o, Allah'ın Resulü ve 
peygamberlerin sonuncusudur." {33/Ahzab 40)". Nübüwet ve risaleti birbi
rinden ayıran ve farklı insanların görevleri olarak kabul edenler farkında ol
madan "Hz. Peygamber nebilerin sonuncusudur; nübüwet bitmiştir; ancak 
risalet devam etmektedir." diyenleri desteklemiş, onlara malzeme temin 
etmiş olmaktadırlar. Halbuki bizim· tespitimize göre Allah'ın resulü olmakla 
Allah'ın nebisi olmak arasında görevlendirilme ve şahıs bakımından herhan
gi bir fark yoktur. Dolayısıyla peygamberlik anlamında "nebilerin sonuncu
su" olmak, aynı zamanda resullerin de sonuncusu olmak demektir. Hz. Pey
gamber, nebilerin sonuncusu olmakla aynı zamanda resullerin de sonuncu
sudur. Ondan sonra peygamber anlamında nebi de resul de gelmeyecektir. 
Bir hadls-i şerifte şöyle buyrulmaktadır: "Risalet ve nübüwet kesildi. Benden 
sonra resul de nebi de yoktur."41 Bu rivayette de ortaya konulan gerçek, 
peygamberlik kurumunun Hz. Peygamberle sona erdirildiğidir. Bir başka ri
vayette de Hz. Peygamber kendisiyle diğer peygamberlerin konumunu anla
tırken bir tuğlası eksik bırakılmış bir bina örneğini vermiş, eksik tuğlanın 
kendisi olduğunu beyan ederek peygamberlik kurumunun sona erdiğini ifa
de etmiştir.42 Eğer nebi ile resul arasında şahıs olarak fark kabul edilirse o 
zaman Hz. Peygamberin nübüweti biterken risalet yönüyle hayatiyetinin 
devam ettiği sonucu da kaçınılmaz olur ki bu durum gerçeğe aykırıdır. 

41 Ahmed b. Hanbel, Müsned, lll, 267. 
42 Buhari, Menakıb, 18; Tirmizi, Edeb, 77. 
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Resul ve Nebi:Kelimelerinih Farkına Delil Gösterilen;Ayetlerin Yor.umu 

Resul ile n ebi arasında fark olduğunu ve bunların ·farklı kişilere ait ·farklı 
peygamberlikler olduğunu kabul edenler Hac 52. ayeti delil olar-ak ileri sür
mektedirler. Ayet şöyledir: 

~i'.~.;. :&ı { : .. iı~ ~~- q ıı-h·.~~.ıı ~il~ L. ısı ':lı· ~ '1- J , - : ~ : &.:H.A
, ~ . <::: ' - ---- r.ş; u_ -. 1..5"'" ~ - - ı.:ff J • Y" .J ~ -· ~ .J '-' 
(-/5·; ~-:&ı_:, ~~ı :&ı 1!5;.1-f:i t)~ı "(Ey Muhammed!) Biz, senden önce hiçbir 
resul ve nebi göndermedik ki, o, bir temennide bulundt.ığunda, ·şeytan onun 
dileğine ille de (beşerl arzular) katmaya kalkışmasın. Ne var ki Allah, 
şeytanı n kata·cağı şeyi iptal eder. Sonra Allah, kendi ayetlerini (lafız ve m ana 
bakımından) sağlam olarak yerleştirir. Allah, hakkıyla bilendir; hüküm ·ve 
hikmet-sahibidir." 

Razi, bu ayeti yorumlarken resul ve nebi ayırımı konusuna girmiş ve 
Kelbl ve Ferra gibi bazı alimierin bu .ayırımı kabul ettiğini,43 bazılarının ise 
'kabul etmediğini beyan ederek ayrımı kabul etmeyenlerin, karşı tarafa 
şunları söylediğini aktarmıştır: 

"Bu ayet, Araf 94'te .de olduğu gibi nebinin de mürsel (yani Allah 
tarafından gönderilmiş) olduğuna delalet eder. Yüce Allah Hz. Peygambere 
.bazen nebi bazen de resul diye hitap .etmektedir. Dolayısıyla bu durum iki 
kavram arasında aykırılık veya zıtlık olmadığını göstermektedir. Ayrıca Hz. 
Peygamber için nebilerin sonuncusu olması da iki kavramın aynılığını 

gösterir." Bu ifadelerden sonra .Razi, kendi görüşünün ayrımı kabulden yana 
olduğunu, resule mucize ve kitap indirildiğini, önceki şei-iatı neshettiğini, 

kendisine vahiy meleğinin geldiğini, tebliğle :görevlendirildiğlni, nebilerin ise 
.böyle olmadığını ifade etmiştir.44 Razi'nin bu ifadeleri Hz. ihrahim ile aynı 
dönemin peygamberi olan ve Kur'an'da kendisine resul-nebi denen oğlu Hz. 
ismail pratiğiyle örtüşmemektedir. 

Mustafa Merağl res.ulün yeni bir _şeriat getirdiğini, nebinin ise .bununla 
birlikte önceki şeriatleri yerleştirmeyi de içerdiğini beyan etmiştir.45 Bu 

yorumuyla Merağl, nebiyi resulden daha geniş bir kapsamda değerlendirmi§ 
olmakta, dolayısıyla klasik ayı rı ma farklı birboyut ekiemiş olmaktadır. 

43 Bu konuda resul -olmayan nebi ayırımı .yapan bir görüş için bk. :Ebü Cafer Muhammed ibn Cerir .et
Taberi, Cr'imi'u'I-Beyiin 'an Te'vi/i Ayi'l-Kur'iin, Beyrut, 1988, XVII, 189; M ah müd b. Ömer b. Muhammed 
ez-Zemahşeri, e/-Keşşiif 'an Hakiitkt Gaviimidt't-Tenzil ve 'Uyüni'l-Akiivil fi Vucühi't-Te'vil, Beyrut, 1995, 
lll, 160c161. 
44 Fahruddin Razi, Mefr'itihu'l-Gayb, Beyrut, ts., XXIII, 48-49. Benzer değerlendirmeler için bk. Elmalılı 
Harndi Yazır, Hak Dini Kur'iin Dili, Azim Neşriyat, istanbul, ts., V, 496-497. Elmalılı, Al-i imriin 81. ayetin 
tefsirinde ise bütün peygamberlere kitap ve hikmet verildiğini beyan etmiştir ki bu beyan nebi-resul 
ayırımının kitap verilme veya verilmemeyle ilgili olmadığını ortaya koymaktadır (B k. Yazır, age., ll, 395). 
45 Mustafa Meriiği, Tefsir, Beyrut, 1974, XVII, 117. Benzer değerlendirmeler için ayrıca bk. Vehbe Zuhayll, 
et-Tefsiru'l-Münir, Beyrut, 1991, XVII, 250. 

78 



'Hac 52. avette resul ve nebi kelimeleri arasında vôv bağiacının 

bulun·ması, her iki kelimenin farklı kişileri nite.lendirdiği kanaatinin 
doğıtıasıtıa neden olmu$tur. Halbuki bir insan hem mümin olur, hem de 
muttakl; hem muhsin olur, hem de müslim; hem baba olur hem de oğul... 
Kaldı ki buna benzer kullanımlar Kur'an'da da yer almaktadır. 

• iSakara sOresinin 98. ayetinde Allah'a, meleklerine ve peygamberlerine 
düşrn<m ·olanlara Al!ah~ın -da düşman olacağı belirtilmiş, melekler kelimesi 
bütünü içermesine :rağmen .aynı ayette Cebdlll ve Mlkal (Mikail)'in isimleri 
de ayrıca .zikredilmiştir. 

Ahzab sOresinin 7. ayetinde ·nebilerden söz .alındığı 'belirtilmesine 
·rağmen peşinden "Senden, NOh'tan, ibrahim'den, Musa'dan ve Meryem 
oğlu ha'dan da söz aldık." buyrulmaktadır. Nebiler kavramına şüphesiz adı 
zikredilen peygamberler ·de girmesine rağmen Yüce Allah ariları ayrıca 

zikretmiştir. 

Hahman :süresinin 68 .. ayetinde "meyveler" anlamına gelen fôklhe 
kelimesi kullanıldıktan hemen ·sonra "hurma" anlamındaki nahl ve "nar" 
anlamındaki mmmôwkelimleri kullanılmıştır. 

Kadr sOresinin 4. ayetinde "melekler o gece in erler" 'denmesine rağmen 
,peşinden "içlerinde r.Oh {Cebrail) de varken" ifadesine yer verilmiştir. Bu 
durumda "melekler" ifadesi Cebrail (as}'ı da Içermesine rağmen ayrıca r.Oh 
·kelimesine yer verilmiştir.46 

.Bu örneklerden de anlaşılacağı üzere Hac 52. ayette hem resul hem de 
nebi .·kelimelerinin kullanılması onların birbirinden ·farklı insanları nitelen
dirmesine değil, aynı peygamberin hem risalet hem de n.übüwet yönünü 
-·öne çıkarmaya yöneliktir. Kaldı ·ki :ayette yer alan--~ fiili de ~~ kelimesin
.deki zam ir detekildir. Dolayısıyla ayette bir.den .çok kişiden .değil, aynı kişinin 
dJfğişik yönlerinden veya özelliklerinden söz ediliyor demektir. Ayrıca Hz. 
Peygamber fçin Araf :157 ve 158. ayetlerde, Hz. MO sa için Meryem 51' de ve 
Hz. i.smail için de yine Meryem 54. ayette resul ve nebi kelimelerinin yan 
yana .zikre.dildikleri ve ı:ıralarında bağlaç bulunmadığının da unutulmaması 
gerekir. ~Bir konuyla ilgili bütün ayetleri görerek, hepsini hesaba katarak de
,ğerlen_dirme yapmak durumundayız; aksi taktirde bazı ·hatalar kaçınılmaz 
ofa.caktır. 

_(h~_f&;.L<.J ;J~ JY...J rSç_l?. ~~<ıS:-.:; ~Gf ~ ,;~~j~l GJ ~ı 0~ ~ı~~ ~G 
&;~L:.lı_~ ~üi~ ı-"~t1JtfÜ.Jjlı.:;ıl! ~;..,!~~)c. pSll.:; f3.J)Iç_ J\! :.j_J: a\~!.:;17 
'~Hani Allah, peygamberierden, 'Ben size Kitap ve hikmet verdikten ·sonra 
·nezdinizdekileri tasdik eden bir peygamber geldiğinde ona mutlaka inanıp 

.4
6 -Bu izahımız, ayetteki rüh kelimesine "Cebrail" anlamıverilmesi halinde geçerlidir. 
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yardım edeceksiniz' diye söz almış, 'Kabul ettiniz ve bu ahdimi yüklendiniz 
mi?' dediğinde, 'Kabul ettik' cevabını vermişler, bunun üzerine Allah, 'O 
halde şahit olun; ben de sizinle birlikte şahitlik edenlerdenim' buyur
muştu."47 

Bu ayette kendilerinden söz alınan peygamberlerden kasıt, peygamber
lerin ümmetieri veya çocukları, yani israiloğulları ya da Ehlikitaptır. Çünkü 
onlar peygamberliğe daha layık olduklarına inanıyorlardı. Nitekim bu 
doğrultuda olmak üzere Übey ve ibn MesGd, kıraatlarında &.ı~ıl;~ :&ı~~ S!..J 
c,.ıGŞ.iı ı)) ifadesini kullanmışlardır.48 Son kıraat, Al-i imran 187. ayetten de 
desteğe sahiptir.49 Alınan sözlerin ümmetler veya peygamberlerin çocuk:.. 
larından gerçekleşmesi de vakaya uygundur. Hz. Peygamber'den önceki 
peygamberlerin ümmetierinin veya çocuklarının böyle bir görevi vardı. Son 
peygamerin ümmetinin ise böyle bir görevi olamaz; çünkü Hz. Peygamber, 
Ahzab 40. ayet gereği son peygamberdir. Zaten ayetin başındaki "hani, 
hatırla, unutma" anlamındaki iz edatı, muhatap olan kişinin Hz. Peygamber 
olduğunu, ~ı "nebiler" ifadesinin içinde onun bulunmadığını gösterir. 
Maksat, önceki peygamberlerin ümmetierinden alınan ilgili sözün hatırlatıl
masıdır. 

Bu sözün birlikte ve aynı anda peygamberlik yapan peygamberlere 
yönelik olması da mümkündür; çünkü Hz. ibrahim, Hz. LOt, Hz. ismail, Hz. 
ishak; Hz. Musa Hz. Şuayb, Hz. Harun; Hz. Yakub ve Hz. Yusuf örneklerinde 
olduğu gibi böyle risaletler yaşanmıştı. 50 

Maksadın kitap ehli veya israiloğulları olduğu görüşü ise diğerlerine 
göre daha doğru gözükmektedir. Çünkü bu konu, sGrenin 64. ayetinden 
itibaren devam etmekte ve kitap ehlinden söz edilmektedir. Konuyu bağla
mından kopartarak izah etmek doğru değildir. Dolayısıyla kendilerinden söz 
alınanlar öncelikle Medine ve dolaylarında yaşayan kitap ehlidir; iman edip 
yardımda bulunmaları istenen resul de Hz. Muhammed'dir. Ayetlerdeki 
konu, daha önce peygamberlere ve ümmetierine ait evrensel sözün Hz. 
Peygamberin risaletini kabule yanaşmayan kitap ehline yeniden hatırlatıl

masıdır. 

Bu ayetin vermek istediği evrensel mesaj, risaletin evrensel olduğu ve 
peygamberlerin birbirinin zıddı veya reddiyesi olmadığı esasının unutul
mamasının S?ğlanmasıdır. Risalet ve nübüvvet kurumu Hz. Peygamberle 

47 3/AH im ran, 81. 
48 Zemahşeri, age., 1, 371. 
49 Benzer değerlendirmeler için bk. Muhammed h. Yüsuf Ebü Hayyan, e/-Bahru'I-Muhit, Beyrut, 1992, lll, 
23S. 
50 Bu konuda benzer bir değerlendirme için bk. Zeki Duman, Beyonu'I-H ak, Ankara, 2006, lll, 166. 
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bittiği için ondan sonra bu iddialarla ortaya çıkmak sadece bu kurumun 
istismarıdır. 

Bu iki ayete ilave olarak bir de Araf sOresinin 35. ayeti risalet ve 
nübüwet ayırımına, dolayısıyla nübüwet bitse de risaletin devam ettiğine 
dair deliller arasında sayılmaktadır.51 Ayet ve meali şöyledir: 

r. y- ,;9 ;ı;; ~ • ' )U .:;.. ı: -ı- . 1~ı --' ~ ·w i ,;s;!;; , ' ~- !<L "1' , ,;s\-;ıl:i ~ı <ı i - -- ü fA -' - -""' c- J .:rı ~ c.,r-- - u~~ W'-".J --- -i' c.ş;.i -
0)~ "Ey Ademoğulları! Kendi içinizden size ayetlerimi anlatacak 
peygamberler gelirse kim {onlara karşı gelmekten) sakınır ve kendini ıslah 
ederse, artık onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir de." 

Önceki ayetin izahında da söylediğimiz gibi bağiarnı görmeden ayetlere 
anlam vermek doğru değildir. işte Araf 11. ayetten itibaren ele alınan konu 
Hz. Adem ve eşinin nimet yurdundan çıkartılması, onların özür beyanları, 
kendilerinin şeytana karşı uyarılmaları vs. konular işlenmiş, 34. ayette ise 
Yüce Allah bütün ümmetiere ait bir yasasından, yani "her ümmetin bir 
süresi vardır; süre dolunca ileri-geri oynanmaz" şeklindeki evrensel yasadan 
söz etmiştir. işte bu ifadelerden sonra bütün ümmetlerin, kendi 
peygamberleri etrafında toplanması gerektiği söz konusu ayetle onlara 
bildirilmektedir. 

Konunun Değerlendirilmesi 

Risalet ve nübüwet/nebi ve resul iç içe ve birbirini tamamlayan iki kav
ramdır. Bütün peygamberler hem nebidir hem de resuldür. Her peygamber 
önce nebidir, yani önce vahiy ile ilahi alemden haberdar edilmiştir; sonra da 
resuldür; yani o bilgileri insanlara tebliğ etmiştir. 

Nebi, peygamberlerin ilahi bilgilendirme ile gerçeklerden haberdar 
edilmeleri halinin ifadesidir. Daha çok peygamberliğin ilk dönemlerini nü
büwet olarak isimlendirrnek yerinde olur. Peygamberler önce bilgilendiril
mişler; daha sonra o bilgilerin toplumla ilgili olanlarını hiçbir eksiitme ve ar
tırım yapmadan olduğu gibi tebliğ etmişlerdir. Maide 67. ayette Yüce Allah 
resulün tebliğ görevine vurgu yapmış ve eğer indirilen gerçekleri tebliğ et
memişse risaleti muhataplara ulaştırmamış olacağını beyan etmiştir. 

"Gerek nebi gerek resul Kur'an'da, Allah'ın buyruklarını ve öğütlerini 
muhataplara bildirmek üzere seçtiği elçi anlamında kullanılır ... Kur'an'da 
kendilerinden söz edilen peygamberler hem resul hem nebi olarak nitelen
dirilmiş, böylece nebi ile resul arasında bir farkın bulunmadığına işaret edil
miştir. Allah bütün nebi ve resüllere dini-dünyevi konulara ilişkin bilgileri ve 

51 Bu iddiayı bizzat görüşüp tartışma yaptığım bir Bahal'den de duymuştum. Kendisi, Allah'ın rahmet ve 
merhametinin bu son ümmetten esirgenmediğini, dolayısıyla kendi peygamberlerine de risalet verildiğini 
ifade ediyordu. 
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buyrukları vahiy yoluyla biTdfrip bunları insanlara tebliğ etmelerini emret
miş, onlar da aldıklan vaniyierin Allah'tan geldiğine dair zorunlu bilgiye sa
hip olmuştur.''52 

Bu son derece isabetli tespitleri yapan Yavuz, Kur'an'da geçen nebi ve 
resul kavramlarının aynı anlamda kullanılmasına karşılık hadislerde nebi ile 
resul arasında farkirlık bulunduğu, restillerin sayısının 313 (bazı rivayetlere 
göre 315-}53, nebilerin 124.000 olduğu görüşlerinin ileri sürüldüğünü beyan 
ettikten sonra şu değerlendirmeyi yapmıştır: "Ancak hadislerin çoğunda 
peygamberler hakkında nebi kelimesi kulfanılmış, Mirac esnasında Hz. Pey
gamberin nebilerle görüştüğünü bildiren rivayetlerde Hz. Musa ve Hz. 
isa'dan da nebi diye söz edilmiştir. Bu kullanımlar dikkate alınarak genel an
lamda hadislerde de nebi ile resul arasında fark gözetilmediği söylenebilir . 

. Aksi taktirde 313 diye verilen resul sayısınca ilahi kitap ve şeriatın gelmiş 
olması gerekir. Birçok kitabın değişik resullere mükerrer olarak indirildiği 

şeklinde bazı kelamcılarca yapılan yorum ise tatmin edici değildir; esasında 
bu konuda nakli bilgi de yoktur. Bu sebeple rivayetlerin sahih olanlannın 
Kur'an'a aykırı bilgiler içermediğini düşünüp hadislerde de nebi ile resul ara
sında fark gözetilmediğini, buna aykırı bilgiler içeren rivayetlerin ise prob-· 
lemH olduğunu kabul etmek gerekir."54 

Resul ile nebi arasında bir fark ortaya konulacaksa bu fark kişilerle de
ğil, aynı kişilerin farklı özellikleri veya ,yükürnlülükleriyle ilgili olarak yapılma
lıdır.55 

Kur'an'da Hz. Peygamber'e yönelik; ~~~~~"Ey Nebi!'' şeklindeki hi
taplara bakıldığında (mesela Enfal 65, 70, Tevbe 73, Ahzab 1, 6, 13, 45, 56; 
Mümtehıne 12; Talak 1; Tahrlm 8'de olduğu gibi} her yerde olmasa da za
man zaman kendi özel hayatıyla ilgili düzenlemelerden söz edildiği açıkça 
görülmektedir. Örnek olarak; ~~ ~~ ~ "Ey Ne bi!" diye başlayan Ahzab 28-
34 arası ayetlerde ele alınan konulara bakıldığında Hz. Peygamber'in ailesi 
ve aile hayatıyla ilgili meselelerden, Ahzab 50-52. ayetlerde de aynı şekilde 
evlilik konusundan söz edildiği açıkça görülmektedir. Özellikle 50. ayete "ey 

52 Yusuf Şevki Yavuz, "Peygamber'' ma d., DiA, istanbul, 2007, XXXIV, 257-258. Nebi ve resul arasında bir 
fark bulunmadığı, bunların birbirinin sinanimi olduğu yönündeki bir görüş için de bk. Süleyman Ateş; 
Kur'ôn Ansiklopedisi, "Peygamberlik" md., istanbul, ts., XVI, 522. 
53 Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 226. 
54 Yavuz, agmk., XXXIV, 258. 
55 Bu konuda Mustafa islamoğlu'nun şu yorumu oldukça dikkat çekicidir: Resulde "haberci" öne çıkarken, 
nebide "haber'' öne çıkmaktadır. Birineide vurgu haberi taşıyana, ikincide ise haberin kendisinedir ... 
Kur'an'da genellikle Hz. Peygamber'in Şahsıyla ilgili hitaplarda nebi, misyonuyla ilgili hitaplarda resul 
kullanılırsa· da birbirinin yerine kullan·ıldığı da olmuştur." (Mustafa islamoğlu, Hayat Kitabı Kur'ôn, 
istanbul, 2008, s. 651'de 7. not). B'aşka bir ayetin yorumunda da "nitelik açısından her resul n·ebi, her ne
bi resuldür'' ifadesini kullanmaktadır (islamoğlu, dge., s. 586'da 13. not). · 
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nebi" diye başlanmış ve ayetin devamında "M üm iniere değil, sırf sana mah
sus olmak üzere" ifadesi konularak meselenin Hz. Peygambere özel oluşuna 
dikkat çekilmek istenmiştir. Ahzab 59. ayette de öncelikle eşleri ve kıziarına 
yönelik emiryer almış, peşinden söz müminlerin hanımiarına getirilmiştir. 

Benzer bir örnek hitap da Tahrlm suresinin ilk ayetinde yer almaktadır. 
Orada dcı Hz. Peygamber yine kendi aile hayatıyla ilgili bir uygulaması nede
niyle uyarılmış, Allah'ın kendisi için helal kıldığı bir şeyi, hanımlarının rızası 
için haram kılmaya kalkışmasının yanlışlığı dile getirilmiŞtir. 

Bu örneklerde de görüldüğü gibi Hz. Peygamber'in aile hayatıyla ilgili 
meseleler genellikle nübüwet hitabıyla şekillendirilmiş, uyarıldığı birkaç hu
sustcın biri de yine bu noktada ortaya çıkmıştır. Buradan hareketle Hz. Pey
gamber'in hatalarını nübüwet yönüyle ilişkilendirip risalet noktasında böyle 
bir eksikliğinin· olamayacağını söylemek yanlış olmasa gerektir. Çünkü 
risaletin tebliğinde onun hata veya eksiklik yapması düşünülemez. Risalette 
eksiklik peygamberlik kurumuyla bağdaşmaz. Zaten Yüce Allah onu tebliğ 
faaliyetlerinde insanların müdahalesinden koruyacağı garantisini Maide 67 
ve Cinn 27. ayetlerde vermiştir. Dolayısıyla böyle bir bakışın ortaya konul
masıyla hem peygamberlerin birer insan olduğu gerçeği unutulmamış olur, 
hernde risalet görevinin koruma garantisine alınmışlığı zedelenmemiş olur. 

Mahşerde insanların sorgulanmasından söz eden Zümer 69. ayette ve 
Allah'a ve Peygamber'e itaat edenlerin beraber bulundurulacaklarından söz 
eden Nisa 69. ayette en-nebiyyln kelimesi kullanılmıştır. Bu ifade söz konusu 
işlemlerde resullerin bulunmayacağı anlamına gelmez. Nebiler bulunuyarsa 
aynı kişiler olan resuller de bulunuyor demektir. Çünkü iki isim de aynı şahıs
ları nitelendirmektedir. 

Peygamberlere itaat ve onlara ittibadan söz eden ayetlerde de resul ke
limesi kullanılmıştır. Bu durumda da "nebilere itaat ve ittibaya gerek yoktur" 
anlamı çıkarılmamalıdır. Benzer şekilde öldürüldüğü ifade edilen peygam
berler için de en-nebiyyln veya e/-enbiyô' kelimelerinin kullanılması, öldürü
lenler arasında resul bulunmadığı anlamına gelmez. Meleklerin ve nebilerin 
rab edinilmemesinderi söz eden Al-i imran 80. ayetle, Hıristiyanlar tarafın
dan rab edinilen ve kendisine kitap verilen Hz. isa arasında da bir aykırılık 
görmemek gerekir. 

Her peygambere cin ve insan şeytanlarından düşman yaratıldığından 
söz eden Enam 112 ve mücrimlerden düşman yaratılmasından söz eden 
Furkan 31. ayette "peygamber" anlamında nebi kelimesinin kullanılması, re
suHerin böyle bir tehlikeden uzak tutulduğu anlamına alınmamalıdır. Zaten 
Araf 200, Hac 52, Fussilet 36 vb. ayetler başta Hz. Peygamber olmak üzere 
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resullerin de şeytan vesvesesiyle yüz yüze kaldıklarını ve Yüce Allah'ın yar
dımını aldıklarını göstermektedir. 

Bazı Mutezili kelamcılara göre nebi, kitapla veya ilhamla ya da uykudaki 
uyarı ile Yüce Allah'tan haber veren kişidir. Resul ise ilahi vahyi taşıyan vahiy 
meleği kendisine indirilen kişidir. Bunlara göre resule vahiy meleği iner, ne
biye ise inmez.56 Bu iddia en azından Hz. Musa için doğru değildir; çünkü 
Taha 9-13 ve Nemi 29-35. ayetlerde Yüce Allah'ın Hz. Musa'ya doğrudan va
hiy indirdiği, bir melek aracılığının olmadığı anlaşılmaktadır. Dahası kendisi
ne melek gelen her insana da resul denemeyeceği açıktır. Çünkü Hud 69-
73'te Hz. ibrahim'in hanımına meleğin göründüğü ve kendisine çocuk müj
delediği bildirilmektedir. Melek geldi diye o hanımın şeriat sahibi ve 
mübelliği resul olduğu her halde iddia edilemez. Aynı şekilde Al-i imran 42 
ve 43. ayetlerde meleklerin Hz. Meryem'e Yüce Allah'ın onu seçtiğini, arın
dırdığını ve döneminin veya bütünüyle alemierin hanımiarına üstün kıldığını, 
bu nedenle Rabbine itaat etmesi, önünde secdeye kapanması ve boyun bü
kenlerden olması gerektiğini kendisinde bildirmişlerdir. Daha sonra Al-i 

, imran 45. ayette yine meleklerin kendisine ·Hz. isa'yı müjdelemesinden söz 
edilmektedir. Ayrıca Meryem 16-21. ayetlerde de meleğin (Hz. Cebrall'in) 
Hz. Meryem'e gönderHip ona bir insan suretinde göründüğünden ve arala
rında geçen uzun uzun konuşmalardan söz edilmektedir. Şimdi yukarıdaki 
iddianın sahipleri kendisine melek veya melekler geldi diye Hz. Meryem'e de 
resul diyememektedirler. Bu bağlamda Havarllere57 veya Hz. Musa'nın an
nesine58 vahyedilmesinden söz edildiği için onlara da resul denmemektedir. 
Demek ki bir insana meleğin görünmesi onun resul oluşunun veya görün
memesinebi oluşunun ayıncı özelliğini oluşturmaz.59 

Bazı kelamcılara göre resulden farklı olarak nebinin şeriat tebliğ görevi 
yoktur.60 Nebilerin tebliğeilik görevinin bulunmadığı iddiası gerçeği yansıt
mamaktadır. Çünkü Bakara 213. ayette Yüce Allah bütün nebilerin kitap ile 
gönderildiğini, onların müjdeleyicilik ve uyarıcılıkla görevlendirildiğini açıkça 
belirtmektedir. Müjdelemek ve uyarmak Nisa 165. ayette resullerin de asıl 
görevi olarak belirlendiği gibi ancak ve ancak tebliğ ile mümkündür. 

Yeni bazı iddialara göre ise "her nebi resuldür; ancak her resul nebi de
ğildir". Bunun diğerinden farkı sadece onlara muhalefet etmekten ibarettir. 
Çünkü bu yaklaşıma göre resule kitap indirilmesi şart değildir. Oysa bu iddia 

56 Cihangeri, age., s. 478. 
57 5/Maide, 111. 
58 20/Taha, 38-39; 28/Kasas, 7. 
59 Bazı rivayetlerde meleği gören sahabilerden söz edilmektedir. (Ahmed b. Hanbel, ll, 292, 408, 462, 
482, 508). 
6° Cihangeri, age., s. 478. 
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da tamamen yanlıştır. Bakara 213'te nebiler için söz konusu edilen ~ 0)\:, 
.:;.,GŞ.lı ifadesi Hadld 25'te resuller için zikredilmiştir. Bakara 213'te en
nebiyyln, Hadld 25'te ise rusül kelimesi kullanılmıştır. Bu durumda her iki ke
limenin de vahye m uhatap olmak bakımından aralarında fark olmadığı açık
ça ortadadır . 

• Peygamber göndermedikçe veya peygamber gönderineeye kadar in
sanlara azap edilmeyeceğinden söz eden isra 15. ayette resul kelimesinin 
kullanılmış olması her iki kelime arasında fark olmaması gerektiğini ortaya 
koymaktadır. Aksi taktirde nebi gönderilmesi veya gönderilmemesinin azaba 
uğratılma noktasında herhangi bir belirleyici fonksiyonundan söz etmemek 
durumunda kalınır. 

Kur'an'da, içinde peygamberlerin gönderilişinden bahsederken rica/ ke
limesinin61 ve resul kelimesinin62 kullanıldığı ayetlerin de bulunduğu 21. 
sürenin ismi "Enbiya" olarak belirlenmiştir. Bu sürede başta Hz. Peygamber 
olmak üzere sırasıyla Hz. Musa, Hz. Harun, Hz. ibrahim, Hz. LOt, Hz. ishak, 
Hz. Yakup, Hz. Nuh, Hz. DavOd, Hz. Süleyman, Hz. EyyOb, Hz. ismail, Hz. idrls, 
Hz. Zülkifl, Hz. Yunus, Hz. Zekeriya, Hz. Yahya ve Hz. isa'dan kısa veya uzun 
sayılabilecek şekilde bahisler yer almıştır. Adı geçen bu peygamberlerin 
hepsine nispet edilecek şekilde sOreye "Enbiya" adının verilmesi, peygam
berlerin resul veya nebi olarak isimlendirilmesinde öne sürülen türden bir 
ayırımın olmadığını göstermektedir. 

... ... :;; ... •,.. ... 1 ,.. :;; ,. ::-... ;; _.o .. -

Sebe' 28'de 0~ ':l ~Wl fo! 0?l.J ı.:>.ı;u:.ı 1~ ~~ 4..9\.S ':lj ~uı.;..._)ı \.;,_J "Biz 
seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik; fakat 
insanların çoğu bunu bilmezler." buyurulmaktadır. Ayetteki ~d]J tt:s ifadesi 
bütün insanlığı, yani kıyamete kadar gelecek bütün insanları kapsamaktadır. 
Araf 158 ve Cuma 3. ayetlerde de Hz. Peygamber'in bütün insanlığa gönde
rildiği beyan edilmektedir. 

Yüce Allah Maide 3. ayette çok açık bir şekilde bizim için dinimizi ta
mamladığını, bize olan nimetini kemale erdirdiğini ve din olarak da islam'ı 
seçtiğini belirtmiştir. !Jolayısıyla bu ayet, ister risalet ister nübüvvet anla
mında olsun yeni bir beklentiyi bütünüyle imkansız kılmıştır. 

Enam 19. ayette yer alan;~ 0;;.:, ~ (S.j~~ 01jlı ISk ~! ıŞ:;-._h "Bu Kur'an 
bana, kendisiyle sizi ve ulaştığı herkesi uyarmam için vahyolundu." ifadesi 
bu risaletin, ulaşabileceği her yere ve her insana ulaştırılması gerektiğini/ 

ifadeyle risaletin evrenselliğini ve kıyamete kadar süreceği gerçeğini ortaya 

61 21/Enbiya, 7. Benzer örnekler için bk. 12/YGsuf, 109; 16/Nahl, 43. 
62 21/Enbiya, 25. 

85 



koymaktadır. Yüce Allah, bizden yeni Il{3ht (!) ÇiğretJI!=!r getirmeyi _d.eğil, bu 
son ilahi öğretiyi, yani Kur'ari'ı bütün insanlığa ulaştırmamızı istemektedir. 

Hz. Muhammed'den sonra ister nübüvvet, isterse risalet iddiasıyla ol
sun her kim ortaya çıkmış veya çıkacaksa yukarıdaki ayetleri inkar etme ko
numundadır. Dahası böyle bir iddianın sahibi "AIIah'a yalan iftira eden, ken
disine hiçbir şey vahiy edilmemesine rağmen 'bana da vahiy edilmiştir, ben 
.de Allah'ın indirdiği gibi şeyler indireceğim.' .diyen kişiden dah.a zalim kim 
olabilir?" mealindeki Enam 93. ayete göre de "en .zalim kişi" dir . 
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