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PEYGAMBERE MEDEN ~ T A N L R T Z ?  

- Giirbiiz DENW 

Allah'm muteselsilen peygamberler gondermig olmasi, tecriibi olarak pey- 
gamberlerin insanh@.n hayatmda etkin bir yer alrmg olmalan bizleri, peygam- 
berligin insad& icin gereldi/zorunlu oldugu b a a t i n e  gotiinnektedir. Kur'an-1 
Kerim'de ifade edildigi iizere, "Biz rasi.2 gondermedikce azap etmeyiz."' ayeti 
Allah indinde peygamberlerin insanlann hidayete ermeleri icin gereldi oldugu- 
nu ifade etmektedir. Peygamberlerin, insanlan kendilerine pgqrdddan esasla- 
nn, insanlann tabii-fibi yapdanna/alnllanna uygun olmasi dolayisiyla da pey- 
gamberlik insad& i ~ i n  ulvi bir makamdrr. Ciinkii nubiivvet muessesinde nebi 
her ne kadar beger ise de, getirdigi/teblig ettigi enb2 kaberler) ilahidir. Eger 
peygamberlerin getirdilrleri ve getirdilderini pratize etmeleri Allah y m d a  bir 
gerelliligi arz etmeseydi herhalde Allah peygamberleri gondermezdi. Bu itibarla 
1 s l h  diigiince gelenemde nubuwet, alrlen m W i i n ,  AUah'm m e t i  apsm- 
dan ise vacib (zorunlu) kabul edilmigtir2. Nubuwet toplumu zihnen ve amelen 
diizenleyen, bu diizenlemeye on ayak olan bir gijrev gibi belirginlegmektedir. 

b n  Sinffnm da ifade ettigi iizere, bir toplumun s a w  olabilrnesi; toplum 
bireylerinin toplumu tarnamlayabilrnek icin baa  yetenellere sahip olmalanyla 
miimkiindur. Fmcuun ,  tern, baldtah toplumu tamamlam& iein gorev- 
lerini yerine getinneleri gibi3. Aym geldlde toplumu in an^ ve amelde bir arada 
tutacak peygambere de ihtiya~ vardu. Yani toplumun diizenli, tutarh, baga- 
n l ~  ve mutlu olmasmn temel gartlanndan birisi de toplumun kabul ettigi ve 
lcendisinin de getirdigi yasalanna uydugu bir peygamberi kabul etmelerinin 
gereklili@dir. 

Bu gereklilik gu ozellildere sahip insanlarda taqahhus (gafirslaglr) eder. 

1. Peygamberin insan olmasl 

2. Peygamberin diger insanlarda bulunmayan bir ozellige sahip olmasi' 

Peygamberin melek veya insan olmayan baglra bir varW olarak insanlarla 
muhatap olmasi e$yazlln tabiatma aylondlr. Cunlru insanla iletigim ancak 
onun cinsinden olan, kendi cinsini en iyi W y a n  ve yine kendi cinsinin bu- 
tun GzeWerini nefsinde tagiyan bir insanla mumkiindiir. Bir melelc veya bir 

* Yrd. Do$. Dr., Ankara iiniversitesi hahiyat Fakiiltesi Ogretlm Oyesi. 
1 isra.17/15 
2 1bn Sinl, e$-Sifa &XliyatJ. Thk. G.C. Anawati, Sait Zayed. y.y. t.y.. s. 446; Salih Sabri Yavuz. 

Is& Diisiincesinde Niibiiuuet i swbul  tarihsiz, s. 87. 
3 ibn Sinl. Kitl%u'$-Sga faMetnfiik), Cev. Erem Demirli-bmer Tiirker. Istanbul. 11. cilt. 2005. s. 

187. 188. 
4 Age.. s. 188 : ban Kutluer, A l d  ueitilcad, istanbul, 1996, s.96 
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robot lrendisine kodlanan bilgileri veya davramqlan diga yansltmaktan ote bir 
gey yapamaz. Yani qartlara ve duruma gore t a w  ve filcir belirtme/belirleme 
y e w  ve salahiyetine sahip degildir. Bu nedenledir Id peygamberin insan ol- 
mas1 zorunludur. 

Peygamberin insan olrnasi zorunlu ilcen, onun alelade insanlardan bir far- 
In yok ise insanlann onun iistiinliigiine inanmasi, onun dedilclerine harfiyyen 
uymalan insanlardan beklenemez. 0 halde peygamberin alelade insanlann 
sahip oldugu bir tahm ozellilderden far& ban liituflara sahip olmalan da 
zorunludur. Bu zorunlulu~un birincil ve vazgeqilmez garb: peygarnberin gayb 
filemiyle iletigim kuruyor olmasidu. Bizim iqin gayb filemi, peygamberler iqin 
zahir aem hiilmiindedir. Peygamberlerin gayb aern adma ortaya koydulsrlan 
en temel ve esash inanq, gaybten/AUahltan insanlara ilim alctanyor olmalan- 
dir5. Eger bir insan, bir peygambere inamyorsa, onun getirdigi b i n  (Kitab'in) 
mutlalr bilgi oldugunu da tasdilc ediyor demektir. Bu tasdilr (dogrularna) iqin- 
de kugkuya ve teillcide mahal yolctur. 

Peygamberlerin il&hi filemden, miigahhas varhlr alanlna tag~&lrlan, ken- 
dilerinin zorunlu olmalanna vesile olan, peygamberden bagka hiq kimsenin 
yapmaya ve insanlan bu hususta ilcna einleye giiq yetiremeyecelderi iiq onem- 
li esas bulunmaktadu. Bunlar: Tevhid, Niibiivvet ve ahirete iman6. Bu itibar- 
la; Peygarnber: 

I. "~nsanlara tek ve kudretli yarat~cdannm oldugunu, O'nun gizli ve a~1g1 
bildigini ve emrine itaatin O'nun haldu oldugunu bildirir."' 

Rabbin telr ve kudretli olmasl, iginde ortalc kabul etmemesi anlamndadlr. 
Gizli ve aqigi bilmesi; geqmig, gelecelr ve gimdiyi hep gimdi olaralr bir "anWda 
bilmesidir. Allah i ~ i n  geqmi~ ve gelecegi biliyor demelt dilin il* alanla ilgili 
yetersizliginden Icaynaldanmaktad~. Allah eger her geyi biitun zamanlarda ve 
mekjnlarda ezelden ebede kadar olani ve olabilecelleri tek bir anda bilmiyor- 
sa. insanlann O'na teslim olmalannln ve O'na giivenmelerinin (iman etmeleri- 
nin) bir degeri ve yiiceligi yolctur. Cunlcii duas~na icabet eden, kendisine giiven 
duygusu agiIayan, yalmzhg~na cevap veren, insam huzura erdiren insanrn her 
hal ve durumunu bilen bir yarabclya insanlann illtiyaci vardir. Ire insanlann 
bu varhk dunyasmda omiirleri boyunca aradildan da oyle bir yarabci giiqtiir. 

Peygamberin tebliginin biijpiilc lusmi insanlan boylesine yiice ve mutlalr. 
bir wrhga inanmaya yonlendirmek, inand~rmalr ve ilula etmeye ugragmalda : 
ilgilidir. 

5 Ebi~ Nasr Partbi, el-hfedinehl'l-li'h11n (Takdim: Dr.el-Bir Nasri Nadir). ?. Beyrut. s. 120: ilhan 
Kutluer. age. s.88 

6 Ebd Hamid Gazzai. Fe~sal~~'1-Tefn'lca [Mecrnuatu'r-Resail-i illlam Gazzjli i~inde). Beyrut 1906. 
s. 247: ibn Sin% Tejstr-i Suretu'l-A'IB [et-Tejsin1'1- lil~r'w~ive'l-Lugaht's S~;/iyyeJiFelseJi ibn Sha  
!~inde), Th..Hasirn ~ s i .  Beyrut 1983. s. 100-103. 

7 Ibn ShvB. age.. s. 188-180. 



Nz. Peygamber'in Mesaji 155 

Allah (c.c.) her geyi biliyor ve kugahyor ise bu bilginin yonlendirmesi dog- 
rultusunda bir hayah yagamaya gayret etmek elbette salim alshn tegvilr ve 
takdir ettigi bir durum oliahdrr. Hayahnda, Onun buyruldan~li yapana 0, 
bu diinyada iv huzuru/tatmin gelecekte ise korkulanndan emin olmayl sag- 
lar . 

2. Peygamberin ilcinci esash gorevi, insanlan ahiretin varl~gma inanmaya 
c;agumakhr. hsanlann tabiah, her zaman gelecek hususunda kugku ve kor- 
kuyu biinyesinde banndlngtlr .  Bu kuglru ve lrorkulann en biiyiigii : i n s m n  
bu diinya hayah sona erdiginde, dost ve yardimcdannun, kendi alal ve irade- 
sinin iqe yaramadlgi bir z a r n a n  v a r h w n  i n s a n  vehim dunyasmda insaru 
iirkuntiiye siiriildemesidir. 1gte boyle bir durumda insana giivence veren/in- 
s a  tesldn eden yeg2ne s1l7jmak ahiretin/meadm varh@na inanmalcbr. Bu ha- 
liyle meada inanmak dogrudan ontilr bir karalcter a n  etmektedir. Varolugsal 
olarak da ins- dunya hayah boyunca bireysel biitun gayretlerine ragmen ' 

adaleti ne kendi nefsinde ne de toplum hayaimda tam tecelli ettirememesi 
nedeniyle insan goriilur ve goriilmez butun yap&p edilenlerde mutlak adale- 
tin tecelli edecezi bir inanci arar. Bu beldentinin gerveldegecegi yer, herlresin 
egit/adil bir gelrilde yaraanacag ahiret h a y a m  varllglna insanlann inan- 
maslyla miimk;iindiir. Bununla beraber bu hususla peygamberlerin insanlan 
ikna ettilderi en anemli meselelerden birisi ise insanlann yolc olup unutulma 
korkulanndan onlan emin lulmaland~r. 0lum karglslndaki acziyet, insarun 
yok olup unutulacag~ vehrnini insana her gun habrlatmaktadlr. Bu degigmez 
lradim sorunun tek cevabi iimittir. Bu urnit ise ahirete, yani yeniden dirilige 
inanmalda kazanh.  1ster binlerce, isterse milyonlarca 1'11 olsun oltip donme- 
yen insanlann durumuna ragmen insanlar h a 3  ahiretin varhgna inmyor- 
larsa "bu inanq, insarun degiqmez fitri bir gerqegi olmugtur" dememizde hi~bir  
salvnca yolstur. Tecriibi olarak denenmemiq olmaslna ragmen, peygamberle- 
rin inanmaya davet ettilderi bu husus onlann halrikatin temsilcileri oldugu 
ger~egine bizleri seeketmektedir. 

3. Peygamberligin/peygamberimizin getirmig oldu@~ miicerred inanq esas- 
Ian insanlann ameli olaralc lrendilerine velri duzen venncleri/amellerini Allah, 
kul ve nefisleri bagammda haynn tecellisi ivin gaj~etlerini gerelrtirmelrtedir. 
Bu husus Kur'an'da belirtildigi gibi oncelilde Peygamberin omeldiginde (usve) 
esash bir yer tutmalctadlr. Biz buna nubtiwetin insanhlc hayatmdaki yen ola- 
ralc gormelcteyiz. 

Peygamber Efendimiz teelluh etmesiyleH Wuce Yaratlc~nln esmasmm ken- 
disinde tecelli etmesiyle) diger insanlardan a*. Teelluh ne demeltir? fisa- 
ca ifade edecek olursak peygamberin Allah'a benzeme gayretidir. RUah'a ben- 
zeme gayreti ill< etapta bizde tuhaf bir teplci dogursa da sozun dogru ifadesi 

8 ibni Sina, I<ifab~~'s-$ua Jaetafiilc). istanbu1.2005 5.194 



156 Hz. Muharrııned ve Evrensel Mesajı Sempozywnu 

'budur. Şöyle ki, bir peygamber Allah'ın zatını dei5il isim ve sıfatlanm ne kadar 
kendi nefsinde tecelli ettirebiliyorsa o kadar yüce ve büyüktür. Peygamber 
Hz.Allah'ın esmasını kendisinde tecelli ertirdikçe/O'nunla çok yakın bir bai5 
kurar. Bu bağ;vasıtası ile de alelade insanların yapamadıklarınıAllah'ın Kadir, 
Alim, Kahhar suatlarını kendisinde tecelli ettirerek yapar. Mescid-i Haram'dan 
Mescid-i Aksa'ya gidişi bu kabildendir. Ancak şunu hemen belirtelim, hiçbir 
peygamber Allah'ın esmasını mutlak anlamda hiçbir zaman kendi nefsinde 
tecelli ettiremez/ettirememiştir. Ancak peygamberler zamanla ve mekfuıla ka
yıtlı bazı tecellileri yakalayabilirler. Bu kayıtlı tecellilerin bile ne büyük lütuf
lar içerdii5ini peygamberlerin hayatını öğ;rendii5inıizde anlayabiliyoruz. 

Bilindiği üzere tabiatın da yasası olan, bir varlık başka bir varlıkla ne ka
dar iç içe ise zamanla onun özelliklerini kendi üzerinde taşımaya başlar. Tıpkı 
ateşin içerisinde yeterince bekletilen demirin, ateşin özelliği olan yakma ye
teneğine ulaşması gibi9

• Bu tarzdaki bir kurbiyet, peygamberlere unsuri ·olan 
tabiata da hükmedebilecekleri gücüverir.10 Böylece de peygamberler gerek 
ibadetleriyle, gerekse de bilgileriyle Allah'a olan yakınlıklarını kendi hayatla
rında izhar ederler. 

Bu bağlamda Hz. Peygamber hem insanlar ve hem de peygamberler arasın
da Allah'a en yakın olan nebi olduğu için Allah'ın esması onda daha fazla ve 
daha belirgin bir tarzda ortaya çıkmıştır. Bu dışa yan s ıma hem nazari/inançsal 
ve hem de arneli alanlardadır. Bu açıklamalar doğrultusunda, Hz.Peygamber 
hakkında şunlan ifade etınemiz, bir hakikatinve bir gerçekliğin ikran sayılma
lıdır. Şöyle ki: Hz.Peygamber insanlanri en ıilimi idi. Çünkü Allah'ın ilim sıfatı 
onda daha çok tecelli etınişti. Bunun gibi insanların haksızlığa karşı en çok 
karşı çıkarn idi. Çünkü Allah'ın Celal ve Adil sıfatlan onun hayatının aynlınaz 
esası olmuştu. Hz.Peygamber insanların en merhametiisi idi. Çünlrü Allah'ın 
Ralıman sıfatı en çok onda varlık alaruna çıkmıştı. Hz.Peygamber insanların 
en şefkatiisi yaratılanlara karşı en sevecem idi. Çünkü Allah'ın Vedüd isminin 
gereği onun en deronuna sirayet etınişti. "Nebi (a.s.) eşyayı batıni duyulan 
ile görürdü. Biz ise önce görür sonra biliriz. Nebi ise önce bilir, sonra görür
dü."11 Bu itibarla, o, Rabbinin vahyetınesiyle gaybın perdelerini yırtan, orada 
olanlan güneşin dünyayı aydınlattığı gibi apaçık gören idi12• Bundan dolayı da 
kendisine ne teklif edilirse edilsin, doğru bildiğinde asla caymamış ve doğru 
bildiğini var kılınak için bütün gayretlerinin yarıında gerektiğinde canını feda 
etıneyi ihmal etıneyeceğini de hayatının her aşamasında görmekteyiz. 

İnsanlık neden peygambere ihtiyaç duyar? Öncelikle insamn tecrübi ola
rak ulaşamayacağı hususlarda peygamber, insam bilgi sahibi kılar. Çünkü 

9 Yusuf Ziya Yörükan. Şihabeddin Sulıreverdi ve Nur Heylcelleri, İstanbul, 1998, s.ll7. 
lO İlhan Kutluer. Age, s.l01.102 Mesut Okumuş. Kur'an'ın Felsefi Olamuşu/İbn Sinii Ömeğ~ An

kara 2003, s.l75. 
ll İbn Sina, er-~isdletu'l-Arşiyye {Mecmu-u Resdil-i eş ŞeıJ/ı er-Reis içinde). Dekkan 1354, s. 12. 
12 Bkz. Kur'an-ı Kerim, 72/26.-28 
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Kutsal Kitaplarm içerdigi birçok nazari ve anıeli bilgi ögrennıekle degil, ancak 
ve ancak vahiyle elde edile?ilecek türden bilgilerdir. Bu bilgilerin de gayba ait 
birtakım haberler veren ayetler ihtiva etmeleri zorunludur13• Böylece insan 
bu dünyada Allah indinde neyin dogru ve neyin yanlış oldugunu farkederek 
hayatını ona göre tanzim eder. Bunun yanında gelecege ilişkin korku ve şüp
helerini güvence altına alarak, kendisiyle tutarlı olmasını saglamış olur. Belki 
en önemlisi, insanlıga örnek bir insan nasıl yaşar/nasıl davramr/nasıl seve
ri/gösterir. Bu nedenle Hz.Peygambere inannıak, ona güvenmek, kendimizi, 
gelecegimizi güvence altına alriıamız, yani iman etmemiz manasma gelmekte
dir. 

Hz. Peygamberin bizler için esas olan özelliklerini şu şekilde özetlernemizde 
mümkündür: "Resülullah'ın (s.a.v.) ışık saçan (sirılcen munirıl) insaniyetini 
ortaya koydugumuzda, onun hayatıyla, yaşamış hiçbir hayat rekabet edemedi 
ve edemeyecektir .. Çünkü Peygamber, Ademi mükemmelligiyle bütün insani 
üstün meziyet ve hasletleri şahsında toplamıştır. Onda ve onun hayat tar
zında, insanlık durumunun olası en yüksek noktaları gerçekleşmiş ve ifşa 
edilmiştir. 

Hz.Peygamber insanlarm en cömerti idi. Onun yanında hiçbir dinar ve dir
hem akşamlamamıştır. Eger elinde fazla bir mal var ve verecek bir kimseyi 
bıılamamışsa ve gece de kararmışsa, onu muhtaç birine vermediliçe evine 
dönnıüy~rdu. 

Ayakkabılarını kendisi onarır, .elbiselerini yamardı. Hanımianna yardım 
eder, ekmegini kendisi yapardı. 

Hayılca insanlarm en ilerisinde.idi. Mübarek gözünü hiç kimsenin yüzüne 
dikerek onları rahatsız etmezdi. Gerek h ür insanlann, gerekse kölelerin dave
tine icabet ederdi. 

Yüce Allah'ın emir ve yasaklannıri yerine getirilmesi husus~da, gösterilen 
duyarsızlıklara kızardı. Fakatnefsiiçin asla kızmazdı. Hakkı, nefsin~ ve asha
bına zarar getirse dahi yerine getirirdi. Neyi hazır bulursa onu yer, buldugunu 
geri çevirmez, helıli olanı yemekten ise sakınınazdı. 

Hastaları ziyaret eder ve cenaZelerde bulunurdu. Tevazu bakımından in
sanlann en ilerisinde idi. Kibirli. olmaksızın, insanlarm en vakarlısıydı. Sözü 
uzatmaksızın insanların en beligi, güler yüzlülük yönünden insanlarm en gü- · 
zeliydi. 

Dünya işlerinde onu korkutup, tedirgin edecek hiçbir şey yoktu. Bt,ıldugu
nu giyerdi. Bazen Yemen'de imal edilen bir kürk, bazen de yündenyapılmış 
bir gönılek. .. İmkaniarı ölçüsünde sahipoİdugu binege binerdi. Bazen ata, ba-

13 Hüseyin Sanoglu, İbn Rüşd Felsefes~ İstanbul 2003, s.225. Aynca bu tür"ınançlann kaynağı 
tçln bkz. Kur"an-ı Kerim 17/88,29/48,62/2,7/127, · 
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zen deveye, bazen kızıl bir katıra, bazen de merkebe ... Bazen yaya, yalınayak, 
abasıZ, ssınksız ve kalensüvesiz yürürdü. Güzel kokuları sever,. kötü olanlan 
sevrılezdL Akrabalanna sıla-i rahim yapar, falcat orılardan daha üstün olan 
kimseye orılan tercih etmezdi. Hiç kimseye cefa vermez; özür dileyenin özrünü 
kabul ederdL Şaka yapar, fakat halcilcat olmayan bir şeyi söylemezdi. Tebes
süm yüzünde eksik olmazdı. Mübah oyurılan görür, yasaklamazdı. Zevcesiyle 
yanşırdı. Hiçbir krala krallı~ından dolayı itibar etmezdL Fakiri ve kralı eşit bir 
şekilde Allah'ın varlı~a davet ederdL 

Cehalet içinde kıvranan bir meırılekette falrr u zamret içerisinde koyun 
çobanlı~ yapmış ve çölde annesiz ve babasız yetim olarak yetişmiş bulunu
yordu. Bütün burılara ra~en, Cenab-ı Hak ona ahlakların en güzellerini, 
övülen yolları, geçmiŞ ve gelece~in haberlerini ö~retti. Ahirette kurtuluş ve 
zafere vesile olan yollan gösterdi. Vacip olarıın gereldili~ini, gereksiz olaiıın 
ise terkini ö~retti." 14 Ve mümirıler de sonuna kadar ona güvendi ve onurıla/ve 
onun getirdiklertyle beraber hareket ettiler. Çünkü o, emin sıfatını hem sözüy
le ve hem de davranışlanyla ortaya koyınuştu. Kısaca Hz.Peygamber, kendisi
ni asla mümirılere buyurdu~u kurallann üstünde görmedi. Aksine. o, dostları
na/ arkadaşlarına emretti~inden çok daha fazla ibadet yaptı, zekat verdi. 

Peygamberlerden özellilde de Hz.Peygamber'den başka hiçbir bilge, filozof, 
hekim, kral yukanda ·çok özet olarak sunmaya çalıştı~ Hz.Peygamberin 
özelliiderinin de~ hepsini bir kısmını bile hayatlannda ortaya koyamamışlar
dır .. Buradalti iddiamız ~ bize naklettiklerinin şahitli~idir. Bu durumu 
ulu filozofumuz İbn Sina da şöyle ifade etınelctedir: "Başkalanm kemale erdi
rebilecek kadar güçlü olanlar nebidir. Nebilik makamı makamların en Yücesi 
ve en mükemmelidir."15 

Öyleyse insanlı~a "efradım cami a~annı mani'' bir şekilde/tarzda örnek
lik yapmak için peygamberlik gereklidir/zoruruudur ve bunun bir sonucu ve 
Allah'ın bir lütfu olarak peyganiberler bize gönderilmiştir. Bizler de orılara 
inanmalctayız. 

~ Andolsun Id içlerinden, IcendiZerine Allah'ın ayetlerini okuyan, Icendilerini temizleyerı, 

kendilerine Kitap ve hilcmeti öğreten bir peygamber göndermeicle AUah, mürninZere 
büyük bir lütufla bulunmuştur. •ıG 

14 T.J.Winter (Abdülhalin1 Murad), Postmodem Dünyada Kıbleyi Bulmak, Tercüme: Ömer Baldık
Mubamıned Şevlker, İstanbul, 2003, 8.56-58: 

15 İbn Sina, Tefsfrn Suretu'l-A'la (et-Tejsfrn'l-Kur'ani içinde), s.99, 100. 
16 AI-ı İnıran 3/164. 


