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PEYGAMBERLiK _(NUBUVvET) VE
PEYGAMBERLER
Muammer ESEN*
9

nsan.L..k tari.hi boyunca Allah, insanlara, onlar araswdan segtigi
peygamberler gondermi§tir. $uphesiz bunu 0, dogru yolu bulmalan konusunda insanlara yardunda bulunmak igin yaprm§hr.
Peygamberler, Allah' w b uyru.klanru insanlara iletmekle (teblig)
gorevlidirler.

I

PEYGM<!BERLiGiN GEREKLiLiGi
Peygamherlere iman, Allah'a imarun bir geregidir. O'nun va.rhgwa inananlar §UOU bilirler 1i Allah, evren ve onun 6nemli bir pargast olan insam yarahp oylece ba§iliO§ buakrm§ olamaz. Bu, O'nun
ne hikmetine ne de Tannhgwa uygun dii§er. <;iinku Allah, goklerde
ve yerde bulunanlann kendisinden her zaman bir §eyler istedigi ve her
an eylemde bulunan bir varhkhr. 1 0, evreni bo§U bo§una yarabnad1g1
gibi, evrendeki birgok §eyi emrine sundugu insam da i§ olsun diye gerel~siz yere yaratnu§ degildir. 2 .Aksine 0, insaru en giizel gekil.de yaratDl.l§3; bilmediklerini ona 6gretmi§tir.4 i§te bu sayede insan, hem keodi
yarahl§l ve dogas1 hem de evrendeki ince ayar diizen geregi, her §eyi
gekip geviren bir Yarahc1 fikine ula§mt§hr.
Tann'run, yarathg1 evrenin bir pargas1 olan insam kendi ba§wa
ba§iliO§ buakmast O'nun yarahcilik srlahna ve hikmete uygun dii§mez. Bu yiizden 0, akledip dii§iinen bir varhk olarak yarathgt insana,
bunun geregi olarak bir takun sorumluluklar yiiklemi§tir. insarun, kendi yaratili§ amacuu ve bu amag dogrultusundaki sorumluluklaruu bilip
6grenmesi igin de Tann ona lutfunun bir geregi olarak peygamberler
gondermi§fu. <;iinku insan, tek ba§wa ak.J ile butiin sorumluluklanD~. Dr., .Ankaril Universitesi ilahiy4t F..kiiltesi
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Rahman, 55.29.
!Gyamct, 75.36.

Ttn, 95.4.
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eksiksiz olarak kavrayamaz. i§te bu yiizden, Allah'm insanlara yiikiimluluklerini bildirdigi peygamberler gondermesi gerekli olmu§tur.
AkJ her ne kad!lr iyi ve koti.i olaru buyiik oranda kavrasa da dinin
hukiiml.erini, anlamada degilse de, bilmede yetersizdir, hatta onun bu
hususta one:mli bir pa}'l yoktur. Kald1 ki insan akluun her insanda ayru
kavraYl§ diizeymde oldugu da soylenemez. Tecriibe ve bilgi sahibi alim
birinin akL. i.le tecrubesiz cahillerin akh aym degi.ldir. Buna insarun ahlaki yetersizlikleri i.le zaHyetleri de eklenince, peygamberlik (niibiivvet)
kurumuna alan ihtiyag gok daha belirgin ve anla§k olacaktrr. Dola)'lSlyla, Allah' m vahyettigi emir ve yasaklarm; 0'nun bildirdigi ahlaki
giizellik ve girkinliklerin, insanlarm yapbklan iyi koti.i, giizel ve girkin
davraru§lann kar§thgl11lll ne oldugunun bilinmesi igin peygamberlige,
peygamberlerin gonderilm.esine ihtiyag vardu. 5
111

PEYGAMBERLERiN GONDERiLiS M'lACI
"(Ba§fang!fla) insanlar tek bir top/ufuk o/u§tttruyorlardl. (AJ1cak ara/annda ayn/tklann f'kmas1 iizerine) Allah, miijdelemek ve uyarmak iizere
pe!lgamberler gondenni§ ve onlarla bir/ikte, insanlar arasmda O}Jnhga dii§·
tiiklen' konularda hiikmetmesi ifin gerfegi b;/diren kitab, da indirmi§ti. "6

Yukandaki ayetten de agtkga anla§Jd1g1 iizere Allah, onceleri tek
bir topluluk (su:uf) olu§turan insanlan miijdelemek ve uyarmak amaclyla, onlara peygamberler gondermi§tir. Buna gore Allah' m insanlara
peygamberler gondermedeki gayesi, Kendisine geregi gibi inawp itaat
edenleri mi.ijdelemek, isyan edip ernirlerine kar§l gelenleri ise uyarmaktu.1
Tann'run,· peygamberler gondermesindeki gayeyi veciz bir §ekilde
anlatan bir diger ayette ise §oyle deni.lmektedir:

a

"Biz, elfileri, insanlann onlann gelmesinden sonra, Alla/1 kar§' ileri
siirebi/ecek/eri Mfbir de/i/i ohnamas1 ifin, miijde/eyici/er ve uyanc,/ar / karkutucular ofarak gonderdik."8

Bir oncel~i ayet gibi bu ayetten de agtkga anla§thyor l<i Tann' run
iri.sanlara elgi.ler gondermesinin amac1, Kendisine itaat ederek emirle5
6
7
8

Dab geru~ bagi i~in bkz. Kitabu 't- Tcwl.id, s. 176 - 210.
Bakara, 2.213.
Marundi, Tc'vrlat, 2/10- ll.
Nisa, 4.165.
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rini yerine geti.renleri, Jeride kavu§acaklan gii.zel son Je miijdelemek
(bi§8re}, isyan edip emrine kar§l gknlan ise, onlara gonderdigi elgi.ler
vas1tas1yla uyarmakhr (inzar}. Suras1 iyi bilinmel.idir ki sonucu olmayan her i§, hikmetten her hangi bir nasibi olmayan abes, yani bo§ bir i§tir. Yine §U da iyi bilinmelidir ki peygamberler, insanlan, ancak sonuglu
i§lere gaguular; gu.nkii her ak.J sahibi insan, sonuglu olmayan higbir
i§te hikmet olmayacagrm bi.lir. Sonug olarak peygamberler, Allah' a itaat edenleri. cennet i.le mujdelemek, 0' na asi olanlan ise cehennem i.le
uyanp korkutmak amac1yla gonderilmi§ Tan elgJeridir.9

PEYGAMBERLERiN GOREVLERi
Suphesiz peygamberlerin gorevleri, onlann yukanda bahsedi.len
gonderil.ig amaglan iginde miindemigtir. DolaJls1yla Allah elgi.leri, gorevlerini, i§te bu gonderil.i§ amaglan dogrultusunda yerine getirmekle
yiikiimludiirler. Onlann, insanlan Allah'a ibadete gag1rtnak, 10 onlara
dogru yolu gostermek11 ve giizel omek olmak12 gibi gorevleri vardrr ki
esasen butiin bu elgilik gorevlerini teblig gorevi iginde miitalaa etmek
de mtimkiindiir.
Teblig
Teblig, "bJdirmek, duyunnak" demek olup, elgilik gorevini iistlenen peygamberlerin, Allah'tan aldJd.an i.la.hl mesaj1 tam ve eksiksiz
olarak insanlara i.letmesini ifade eder.
Buna gore peygamberler, Tanndan aldtklan i.lahi mesaj1 teblig
edip etmeme veya bir ksrrum tebl.ig etme ya da susma ve vahyi gizleme
gibi bir hak ve yetkile1i. bulunmamaktadlr. <;u.nku boyle bir dunrm,
peygamberleri.n vahyi i.letmedeki maswniyetleri.ne (ismet), guvenirlikleri.ne (emanet} ve dogruluklanna (s1dk) golge dii§iiriir ki onlardan boyle
bir §ey zaten beklenemez.
Esasen i.la.hl mesaj1 insanlara i.letme gorevini peygamberlerden
isteyen Allah'hr:

9

Tovtlat, 41112.

10 Bkz. En.biya, 21.25; Nahll6.36.
11 Bkz. ibrahim, 14.5.
12 Bkz. Ahzab, 33.21; .Mumtehine, 60.4, 6.
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"By peygamber, Rabbinden sana indirileni insanlara bi/dir. Eger b;/.
dim1ez isen .A.J/a/1 'm mesajm1 i/etmemi§ (e/f;/;k gorevini ycrine getirmemi§}
ofursun. " 13

Peyga:mbe~erin elgili.k gorevleri iginde yerine getinneleri gereken
eri onem.li vazifesi, §iiphesiz vahyi tam ve eksiks~ bir §eki.lde insanlara bildirme, i.letme gorevidu·. Nitekim yukandaki ayet bu.ua ozellilJe
vurgu yapmaktadrr. Ancak Tann'nm bu buyrugundaki ozel vurgunun
sebebi onemlil.ik arz etmektedir.
Oyle anla§Ihyor ki "Biz bu Kur'an 'a da ondan once gelmi§ alanlara da inanmayaca§1z." 14, "Bu Kur'an'm dinlemeye/;m; okunurken de
dinlenmesini engellemek igin guriiltii yapal1m ." 15 diyen in.karc1 mii§ri.kler
i.le; peygamberi korkutup ona oliim tuzag1 vs. desiseler hazu:layan mii§riklerin ge§itli korkutmalanna. kat"§l Tann, Peygamberini uyarmakta,
korkmadan bu tebl.ig gorevini eksiksiz yapmas101 ondan istemektedir. 16
"(o Ius/de ey pepgamber!) Onlan t'll 'd ettigimiz azabm bir k1smm1 isfer sana (sag/,gmda) gosterelim ya da senin camm (da/,a once) ala/m,;
(dcgi§cn bir §ey olmaz); fiinku sana dii§en sadecc (ayctfcrimizi insanlara)
b;/dirmek, bize du§en ise (on/an) /1esaba fekmcktir." 11

Bu ayete gore, sanki Hz. Peygamber, Allah' m, in.karcJara vaat
ettigi azap tiirlerini 0'nun kendisine gostermesini arzulamakta ya da
istemektedir. Ancak buna kai§ilik Allah, ana, i.nkarcJar igin va' d ettigi
azabm bir ksiillDl ona gostermesinin veya onu oldiirmesinin bir §ey
degi§fumeyecegini, onlar i9in va' d ettigi azab1 ona gostermeyecegini,
dolaylSlyla peygambere dii§enin sadece tebl.ig etmek oldugunu haber
vermektedi.r. 18
"E/fiye dii§.en, sadece (kendine indirilem) bildirmektir. Allah ise, Gfl§a
vurdugunuzu da gizlediginizi de bi/mektedir."19

Mati.i.ridi'ye gore bu ayetin izaht baglanunda iki anlam soz
konusudur. Bunlardan biri, inkarcJara nasihatin yaraiSlz olup bunun
iyi bir §ey olmad1g101 soyleyenlere ka_r§l bir cevaptrr. ikincisi ise, pey13
14
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16
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Mrude, 5.67.
Sebe', 34.31.
FussJet, 41.26.
Tc'vifat, 4/272-273.
Ra'd, 13.40.mo
Tc'vifat, 7/447.
Mside, 5.99.
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gamberlere dii§en gorevin sadece l<endJerine indiri.leni insanlara Jetmekten i.baret oldugunu Allah' m haber vermesidir. Bu hususta insanlann .davete icabet etmemelerinin onlar (peygam.berler) igin herhangi
bir zaran olmaz; Allah' m §U buyrugunda oldugu gi.bi: 20
" .. .E§er yii2; ~evirecek olursamz (§unu iJ;i bi/in ki}, o (peygamber}, sadece yiikiim/ii ofduk/anndan sorumlu o/acakbr; siz/er de sadece yiikiim/ii
o/dukfanm:zdarl sorum/u olacaksrmz. Eger ona itaat edecek o/ursamz, dogru vola ula§ITSIIliZ. E&iye dz"i§lll1, sadece (kendine b;/dirilenleri insanlara)
af'k!ia duyunnaktrr. "21

Tebyin, Teb§ir ve inzar
Peygam.berlerin yerine getinneleri gereken bu gibi gorevler de esasen onlann tebl.ig gorevi iginde miitalaa olunabilecek vazi.feleridir.
Bunlardan biri olan beyan / tebyin, Allah elgJerinin, Jaht mesajm kapah kalan yonle1ini agJJamalandrr. Bu hususu Kur' an, §oyle
ifade etmektedir:
"(By Muf10mmed! $imdi biz) sana da insanlara giinderilcni afrklayasm diye Kur'an 'r indirdik. "22

Matundi, ayette gegen agtklamayt (beyan), kendisine Kur'an
indirilen peygam.berin, onunl~, kendi peygamberllginin bir delili
olsun diye, Ehl-i Kitab'm kendi kitaplannda yaphklan tab.rif ve degi§tinneleri onlara agJJamast olarak tefsir etmektedir.23
Tebl.ig edilen mesaj, insanlara sorumluluk getirir. Dolaytstyla insanlann, kendilerine tebl.ig ed.ilen mesajm bir geregi olarak o mesajm
emirlerini yerine getirmeleri, yasaklanndan ise kagmmalan gerekir.
<;iinku onlann, emredilenleri yapmalan kaqiligmda odul, yasalJanan
§eyleri yapmalan durumunda ise kar§iligmda ceza olacaktrr. i§te bu
yiizden peygamberler, yapacaklan iyi §eyler l<aqiligmda onlan miijdelemek (teb§ir) ya da i§leyecekleri kotulukler kar§iligmda olacaklar bakmuodan onlan uyarmakla (;nzar) da gorevl.idirler. Dolaytstyla elgiler,
aym zamanda birer miijdeleyici (be§'lr, miibe§§ir) ve uyanc1 (nez/lj miinzir) konumundadular ve onlarm bu gorevleri de tebl.ig vazifeleri baglarru dahi.J.indedir. N itekim bu baglamda §6yle buyrulmaktadrr:
(zikr)

20 Tc'v;lat, 4/352.
21 Nur, 24.54.
22 Nahl, 16.44.
23 Tc'vilat, 8/113.
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. "Biz, e~i/eri, ancak mujdefeyici ve uyanct ofarak gondeririz ... "24

Allah, hurada, gonderdigi elgJeri a~cak taat ehlini, yani emirlerini yerine getirecleri miijdelemek; buna kal:§ili.k masiyet ehlini, yani
buyruklarma kal:§l gelenleri ise, uyannak maksad1yla gonderdigini haber vermektedir. Yine bu ayetten anla§Jacag1 iizere emir ve nehiyler,
elgJerin kendJerine ait bir §ey degJdirler, onlar, Allah'a ait emir ve
yasalJardrr ve peygamberlere dii§en gorev ise, Allah' a ait olan bu emir
ve nehiyleri sadece insanlara bJdirmekten ibarettir.25
ElgJerin, insanlan sadece miijdelemek ve uyarmak amac1yla gonderJdigini ifade eden ayetin devammda "... $u halde kimler, inanacak
ve kendilerini duzeftecek ofurfarsa, {gok iyi bi/sinler ki), onlara korku ofmayacakilr ve onlar iiziilmeyecekferdir de"26 buyrulmaktadu·. i§te buradan da anla§Jacag1 iizere, inamp ·da kendini 1slah edenlerin, odul olaral~, diinya sevab1 ve nirnetleri gibi gegici olmayan bir odulle {cermet}
mukafatlandmlacalJan ag~ga miijdelenmi§ olmaktadrr. Buna kal:§llJ~; "Allah 111 ayetlerini yalqnlayanlar ;;e, i§lemi§ olduklan kotii i§lerden
dolayT, azaba ugrayacakfardTT / azap onlara dokunacaktTT"27 ki i§te bu
da, Allah'm, elgJeri vas1tas1yla insanlan uyarmasllll ifade etmektedir.
"Azap onlara dokunacaktrr" ifadesinden hareketle, azabm inkarcJan
brrakmayacag1, siirekli olaral~ onlan sanp sarmalayacag1 dii§iinulmel~
tedir.28
Burada aynca; "$uphesiz Biz seni miijdeleyici ve uyanc1 olarak
gonderd~" 29 , " . • . Ben sadece bir uyancTyTm "30, "Ben size Allah taraftndan gonderilen bir uyanCT ve mujdeleyiciyim "3l gfui ayetler de bu.lunmaktadrr. Bu ayetlerden de ag~ga anla§Jmaldadrr ki peygamberlerin asJ
vazifesi olan teblig gorevi iginde, onlarm, insanlan, irnan veya w~arlan
1

24 En'am, 6.48; Kehf, 18.56.
25 Te'vilat, 5/68.
26 En'am, 6.48.
27 En'am, 6.49.
28 Te'vilat, 5/68.
29 Bakara, 2.119.
30 Miilk, 67.26.
31 Had, 11.2.
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ve iyi koti.i yapnklanna kar§ili.k gelecege yonelik mujdeleme ve uyarma
gibi gorevleri de esash bir §ekilde yer edinmektedir.

. PEYG.AHBERLERiN VEKiLLiGi SORUNU
VekJ, ba§kasw.m yerine ve adma hareket eden, konU§an gibi anlam.lara gel.ir. DolaylSlyla bu kavram, bir ba§kasw.m adma ona temsilcilik yapan demektir ki Allah'm dini soz konusu oldugunda higbir
insan, bu aolamda, bir ba§kasmm vekJi olamaz. Allah' m elgJeri olan
peygamberler de esasen birer insan olduklarma gore, elbette oolarm da
bu hususta herhangi bir vekaleti soz konusu olamaz. Dolaytslyla oolar
da, diger insaolar gibi, Allah'm vekJleri degJdirler. Nitekirn bu durumu agikga ifade eden pek gok Kur' an ayeti vardu. Konunun mahlyetioi
kavramak ag1smdan buolardan birkagrm zikretmek faydah olacal~ru:
"A/fait di/eseydi, onlar ortak ko§mazlardt. Biz seni onlan ba§ma bir
koruyucu yapmaJ,k. Sen on/ann veki/i de degi/sin. "32

.Ayette gegen "Biz seni oolann ba§ma bir koruyucu yapmadik"
ifadesi, rrikarc1 mii§ri.klerin yaphklanndan dolayt peygamberin muaheze edJmeyecegini, oolann i§ledJJeri yiiziinden onun sorgulanmayacagrm gostermektediri gunl~ii peygamberin yegane gorevi tebl.igdu; yani
Allah'tan aldJJann1 insaolara bJdirmektir.
Yine burada ayette gegen "Biz seni oolarm ba§ma bir koruyucu
yapmadik" ifadesi, " Ne on/ann /1esabmdan sana bir sorumfufuk ne de
senin /1esabmda onfara bir sorum/ufuk vard1r / ne senin onlara kar§l bir
sorum/u/ugun ne de on/ann sana kar§l bir sorumlufugu vard~r"33, " ... 0
(peygamber), yafmz yiikiim/ii ofduk/anndan sorumlu olacaktlr; siz de sadece yiikam/ii olduklanmzdan sorumfu tutufacaks,mz"34 gibi35 ayetlerde
dJe getirilen ifadelere benzemektedir.36
Allah elgilerinin bir ba§kasmm koruyucusu ve vekJi olmad1gma
ili§kin olarak bir ba§ka Kur'an ayetinde ise, peygamberin agzmdan aynen §Oyle denmektedir:

32
33
34
35
36

En'am, 6.107.
En'am, 6.52.
Nitr, 24.54.
Bkz. Ni.ss, 4.84; En'am, 6.66; Hod, 11.12; $m, 42.6, 48.
Te'vifat, 5/173.
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"E!I insanfar! Bu gerfek size kesin ofarak Rabbinizdm ge/mi§tir. 0
halde, kim ona uyup dogru yo/a flelirse (/,;/sin ki), o kendi yaranna ofarak
kendisi if_in do§ru yo/a ula~mt§ ofur. Buna kar§tftk kim de ona uymaytp da
dogru yoldan-saparsa, (/,ilsin ki), o da kendi a/e!l/1ine olarak do§ru yo/dan
sapmt§ olur. Ben -kesin/ik/e sizin iizerinize vekil de§i/im ."37

Allah'tan gelen "gergek" ~1akk)' in ne olduguna ili§kin farlili
yorurnlar bulunmaktadrr. BazJanna gore bu, Hz. Muhammed peygamberdir. BazJan ise bunun, Hz. Muharruned'e indirilen Kur'an
oldugunu soylemi§lerdir. Mati.irldi'ye gore, bu "gergek"in, Allah elgisinin insanlan ona gagrrd~1 Din, yani islam dini olmas1 da irnkan
dahil.indedir. Onun, baZl yorumculann zikrettigi gibi, Hz. Muhammed
olmas1 da muhtemeldir; zira o, dogumundan irti hal.ine kadar kendisi
bir ayetti I deWdi. Ayru §ekilde bazJannm zikrettigi gibi, onun, Kur'an
olma ihtimali de vardrr; giinkii bir ayette Kur' an i.le ilgi.li olarak; "0,
gergekten gok gug/u ve degerli bir kitapttr; oyle ki battl ona ne oniinden
ne de ardmdan sokulabilir. 0, gok bi&e olan, gok oviifen AJ/a/1 tara/mdan
indiri/mi§tir"38 diye buyrulmaktadrr.39
.

Burada asJ konumuzu aydtnlatacak olmast bakmundan "Ben
kesinlikl.e sizin iizerinize vekil degilim!" §eklindeki ayette gegen peygamber ifadesine gelince, bazt yorumculara gore bu ayet "btal" ayetiyle
neshedi.lmi§tir, den.i.l.mi§se de, Matiindi bunu, ihtimal dt§l gormektedir. <;iinku ona gore peygambarin asJ gorevi sadece tebligdir, Tann'run ·
kendisine indirdiklerini insanlara oldugu gibi bi.ldirmekti.i-.40
Butiin bunlardan agJ~ga anla§Jacag1 iizere, Allah'm elgi.leri olan
peygamberler, Allah'm vekilleri ohnadtklan, olamayacalJan gibi, esasen onlar, bir ba§kasmm vekili de degillerdir. Onlar, sadece Allah'tan
kendi.lerine indirilen mesaj1 tebl.ig etmekle gorevl.i Tann elgileridir. Ayru

37
38
39
40

YOnus, 10.108.
Fussilet; 41.42.
Tc 'vtfat, 7/122.
Tc 'vtfat, 7/122-123.
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zamanda onlar da diger insanlar gibi yUkiim.lululJeri olan birer insan-

drr.
' PEYGA}1BERLEREiLAAT
Kur'an'da, Allah'tan aldtklanru insanlara iletrnekle gorevli olarak
elgi.lik vazifesini yapan Tann elgi.lerine uymanm ve onlara itaat ebnenin gerekli oldugu pek gok ayette beli.rlilmektedir:
".Al/a/1', seviyorsamz, bona uyun k; .Al/a/1 da sizi scvsin ve giinahlanm·

zt bagt§lasm. 9unkii .Al/a/1 fOk ~gt§!ayan, f_ok mii§pk ofandtr"41, ';4l/a/1'a

~oe e~isine itaat edin! Eger onlar yiiz fevirec~k ofurlarsa (fok iyi bi/sinler ki),
.Allah inkar edenleri sevmez. "~2

Daha onceki bazt Kitap Ehli insanlann dedigi gibi, "Biz Allah'1
gok seviyoruz" demeleri yehnez; 0'nu gergekten sevenlerin, sevdi.l~
lerinin bir ni§anesi olarak, 0' nun peyga:rnberini de sevmeleri gerekir.
Aynca peyga:rnberi sevmenin bir geregi olarak da ona itaat etrneleri
gerekir:~3

Esasen gergek inananlar, peyga:rnberler arasmda bir aym.m gostenneden onlarm hepsine inawrlar ve ·onlardan duydulJanru ba§ iisti.i
yaparal~ onlara itaat ederler. Niteltim bir Kur' an ayetinde §oyle denilmektedir:
"E~i, Rabbinden kendisine indiri/ene inanmt§ttr; miiminfer de inanmt~ltr. Her biri, Alla/1'a, mcleklerine, kitaP.fanna ve e/fi/erine inantlll§ ve
'Eifiler arasmda /lifbir aymm yapmaytz. l§ittik ve itaat ettik. Rabbimiz,
bagt§!amam di/eriz; fiinkii donii§ sana ofacakbr' demi§lir."44

Bu ayette gegen "Elgi, Rabbinden kendisine indirilene inanrru§trr; mii.minler de inanrru§trr" ifadesinden, peyga:rnber ve inananlann,
indirilen mesajm Allah katmdan geldigine imanlanru ifade ettigi gibi;
peyga:rnberin, kendisine indirilene inanchgrm da ifade edebilir. Her iki
anlam da ihtimal dah.ilindedir. 45

41
42
43
44
45

Al-i imran, 3.31.
Al-i imran, 3.32. Aynca bkz. Mside, 5.92; Nu.r, 24.54; Muhammed, 47.33.
Tc'oillit, 2/288.
Babrn, 2.285.
Te'vilat, 2/224.
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· Burada, aynca, Allah' m elgisi Hz. Muhammed'e indirilene inanmanm, gergekte butun peygamberlere,· kitaplara vs. inanmaya deW
vardrr. 46
. Yine ayette gegen "Elgiler arasmda higbir aym.m yaprna)'lZ" ifadesinin ise, Allah'm kendilerinden, l~endilerin:in agzmdan haber verdigi
miiminlere ait bir ifade olma ihtimali vardrr. <;iinku Musliiman olan
miiminler, peygamberler arasmda aymm yapan Kitap Ehli Yahudiler
ve Hristiyaulann aksine, Allah' m elgileri olan peygamberler arasmda
herhangi bir aymm gozetmiyorlard1.47
A.yetteki. elgilere itaatin onemine vurgu yapan "i§ittik ve itaat ettik" ifadesine gelince, Tan:n elgilerine itaatin ne demek oldugunu daha
iyi kavramak bakmmdan, bu ifadeden ne anla§Jmasl gerektigi hususu
onem at-z etmektedir. Maturtd1, buradaki ifadeyi, il~ ihtimal aulama
yormalrladrr. Buulardan biri, miiminlerin "i§ittil~ ve itaat ettil~" soziiniin, "(Ey peygamber) senin soziinii ve gagLUu i§ittil~, duydul~ ve ona
icabette sana itaat ettil~" §el~deki muhtemel manadu: ikinci muhtemel mana ise, "Kur'an'l i§ittil~ ve onda olana itaat ettik" anlarmdu·.48
. Matiiridi, diger bir Kur' an ayetinde gegen "Al/a/1 'a ve elgisine itaat
edin "49 §eklindeki Tan:n kelarmnm tefsiri baglammda ise §U iki yorumu
getirmektedir: Buulardan birine gore, Allah'a itaatten kas1t, O'nun
emir ve nehiylerine itaat; els;isine itaatten kas1t ise, adap ve geleneklerinde ona uymak, itaat etmel~tir. Ikinci yorumuna gore ise, Allah' a
itaat, 0'nun gagmp te~~ ettigi mesaja inarup itaat etmek; elgisine
itaat ise, onun insanlara ilettikleri hususunda ona uymak bu hususta
ona itaat emek demektir. 50
Sonug olarak Peygamberlere itaat, neticede Allah' a itaat demel~
tir; giinkii gergelrle Tan:n elgileri, Allah'tan aldiklarmi insanlara ula§trran ve bu baglamda risalet gorevini yerine getiren segkin insanladrr.
Bu nedenle onlara itaat, gergekte onlann risalet gorevlerine itaattir k

46 Tc'vrlat, 2J224.
47 Tc'vllat, 2J225.
48 Tc'vllat, 2J225.
49 Enfal, 8.1, 20, 46.
50 Tc'vr!at, 6/169, 191,237.
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bu, aym zamaoda Allah' a inaorna ve 0'na itaat etmenin gerekl.i bir
sonucudur.

PEYGAMBERLERiN ORTAK N1TELiKLERi
1) Her §eyden once Allah els;ileri olan peygamberler de, diger
insanlar gi.bi, birer insanddar. Peygamberlerin diger insanlardao far.b, onlann, vahye mazhar olmalandrr. Bu hususu Allah, Kur'an-1
Kerim'de, peygamberinin agz1. ile ayoen §Oyle ifade etmi§tir:
"Ku§kusuz, ben de sizin gibi oliimlii bir insamm; ancak bana tannmzm tek bir tann ofdu§u va/1yolunmaktad,r. "51

Allah bu ayette, elgisine, insanlara, keodisinin de onlar gi.bi bir
be§er, yani bir insan oldugunu onlara bildirmesini emretmektedir.
Allah' m bunu elgisine soyletmesinin birs;ok sebebe dayah birl<ag anlarm bulunmaktadrr.
Bunlardan birincisi, insanlann, peygamberden, insanm viis' at ve
guciinii a§an mucizeler gostennesini istemeleridir. i§te bunun iizerine
Allah, kendisinin de onlar gibi bir insan oldugunu; dolaytsiyla onlann
kendisinden istedikleri insan guciinii a§an mucizeler gostermesi isteklerini yerine getirme kudretirle sahlp olmad1g101 onlara bildirmesini
elgisine emretmektedir.
ikinci sebepsel anlarm ise, peygamberden bunu isteyenlerin
§UOU iyice bilmesidir ki eger insan giiciinii a§an bir mucize getirilirse,
gergekte boyle bir mucize, peygamberin keodi zahndan gelen bir mucize degil, ancak Allah'tan gelen bir mucize olur. <;iinku onlar, §UOU
bilirler ki insanm kudret slD.l.l'l, boyle bir §eyin olmasma ihtimal
vennez. Onlara boyle bll: mucize getirildiginde, gergekte o, yalmZca
Allah kahndan getirilrni§tir. Peygamber ise, kendisinin de ifade ettigi
gibi Allah elgisidir.
Allah'm, kendisinin de onlar gi.bi bir insan oldugunu insanlara
soylemesini peygamberden istemesinin diger bir anlarm da, onlann,
peygambere a§m sevgi hamledip de onu, bir "rab" bir "ilah" etmerneleridir. <;iinku Hz. isa' run kavmi, ona olao sevgilerinin a§mhg1 nedeniyle, Hz. isa'yt bir "rab" bir "ilah" edindiler.52
51 Kehf, 18.110.
52 Tc 'uilat, 9/113-114.
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2) Peygamberler, guven.ilir insanlardrr (emanet); dolayJ.Slyla onlar,
higbir zaman emanete byanet etmezler: ·
"Bir peygi:11nberin, emanete h1yanet etmesi dii§iinii/emez; kim emanete /uyanetlik edecek ofursa, k1yamet giinii, h1yanet ettipi(nin giinalu)
;/e gelecektir: (o giin) /1erkese, kazanml§ olduklanmn kar§lfl§l, tam ofarak
verilecektir. "53

Yukandak.i Kur'an ayetinden de agrkga anla§Jacag1 iizere, higbir
peygamber, asla ve kat'a byanetlik iginde olmaz. 54 Esasen onlardan
boyle bir §eyirl sadrr olmas1 dii§iinulemez; giinkii boyle bir durum, peygamberlige s1gmaz.
3) Peygamberler, dogru sozlu, diiriist insanlardrr (s,dk); dola)'lSlyla onlar asla yalan soylemezler: Nitek.im irrkarCI mii§ri.kler bJe peygamberin yalan soylemedigini itiraf etmi§lerdir:
"Biz, on/ann soy/edik/erinin seni iizdii§iinii e/bette k; b;/iyomz; ancak (§u gerg~i iyi b;l ki), onlar seni yalanlamamaktad,r/ar, ama zalimler
Allah 111 ayetlerini inkar etmektedirler."55
1

"Onlarm soylediklerinin seni iizdiigiinii elbette k.i biliyoruz"
ifadesinden de anla§Jacag1 iizere Allah; irrkarc1 mii§1-iklerin, Allah' m
peygamberini onlara elgi olarak gonderdi~ini yalanladrklanm, bu durumun peygamberi iizdiigiinii bJdigini ona haber vermekte; buna
ragmen teblig gorevini yerine getirmeye devam etmesi gerektigini ona
emretmektedir.56
Ancak ayetin devammda gegen "Onlar seni yalanlamamaktadrrlar" ifadesinden de anla§Jmaktadrr ki irrkarCI mii§rikler, onun peygamberligini, peygamberliginin geregi olarak onun Allah'tan getirdiklerini
yalanlamalanna kar§ilik, gergekte onlar, insan olarak "Muhammed"i
yalanlamamaktadrrlar.
Yul~anda gegen ifadenin, mii§ri.klerin aleni olarak yalanladJJan
halde, kendi aralannda gizli dururrJarda peygamberi yalanlamadJJan
anlammi ta§unasx da ib.timal dahilindedu·. 57
.. Her halukarda mii§ri.kle.r, "emin" biri olduguna inandrklan
"Muhammed"in, agrktan soylemeseler de dogruluguna da inanmakta53
54

Al-i inu:an, 3.161.

55

En'am, 6.33.

56
57

Te'uilat, 5/51.
Te 'uilat, 5/51.

Daha geni§ l>ilgi ic;in bkz. Te'uilat, 2/460-461.
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drrlar; ancak bunu dilleriyle ifade etmekten imtina eder goziikmektedirl.er. Sonu~ olarak peygamberler giiveni.k, dogru dfuiist insanlardrr.
4) Peygamberler, kvra1 zeka ve gen.i§ kavta}'l§ sahibi insanlardrr
(/etanet). Tersi dii§iinulemez; ~iin1ii Yarahct, mesajrm insanlara en iyi
§ekilde ula§trracak olan el~ilerini, iistiin kavra}'l§a sahip insanlardan
se~mi§tir. Butiin peygamberler tistiin zeka sahi.bidir; bir omek olmast
bakurundan peygamberler atas1 sayJan Hz. ibrahim omegini verebilinz:
"Andolsun k; Biz, oncedrm de jbrallim 'e dog_ru!JLI yanlt§lan aymna
yetcme§i (rii§d) vermi§tik; Biz, onun, babasma ve f,a/kma; 'Kendinizi kendi/erine bu den/i adadrgtmz/kar§tSma gefil? fapmdtgmrz /leykel/er nedir?'
dedigindc, ( onu boyle konu§maya /ten nedeni de) fOk iyi bi/iyorduk. "38

A.yette ge~en "rti§d" tabirinin, "din", "hidayet", "nubuvvet" vs.
.Anlamlara geldigi rivayetleri de vardu: Bununla birW~te "Biz, ibrahim'e
rii§diinu verdi1" soziindeki "lii§d"iin, onun vasttastyla ha.lkyla yapacagt tarh§mada ona yardrmct olacak gii~lu akli deWleri (biirl1an, bertiMn)
Tann' nm ona verdigi anlanu agrr basmaktadrr. 59
. Hz. ibrah.im, babasma ve halkma, "Kendinizi l~endJerine bu denli. adaytp tapmdtgmiZ heykeller nedir?" diye sorarken, esasen Tar111.'nm
kendisine bah§ettigi tistiin kavra}'l§l gostermi§ olmal~tadrr. Aym §ekJde60 onun, putlan krrdtktan sonra yanma gelerek onlan ni~in krrdtgln1
soran halkma, "Yonttugunuz §eyfere mi ibadet ediyorsunuz! Oysaki sizi
de yapmakta ofduk/anmz1 da Allah yaratt1 "61 §ekli.ndeki cevabt da gostermektedir ki o, iistiin bir anlama kabiliyetine sahip bir insandrr.
i§te bu l~vrak zeka ve tistiin kavrayt§ anlamma gelen "fetanet"
ozelligi, Hz. ibrahim omekli.ginde de oldugu gibi, esasen biitiin peygamberlerin ortak bir niteli.gidir.
5) Peygamberler, Allah'tan aldtklan mesajt, insanlara eksi1siz olarak Jetirler (teblig).
"By clfi! Sana Rabbindcn indiri/eni bi/dir. Eger (bu gorevini} yapmayacak olursan, (fok iyi b;/ ki), sen, o takdirde, O'nun mesajrm b;/dirmemi§

58 En1iya, 21.51- 52.

59 Tc'vrlat, 9/290.
60 Tc 'vllot, 9/291.
61 S&ffat, 37.93-97.
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ofursun. A//a/1 seni, · (bu giireuini yaparken) insanlardan (gelebi/ecck tchlikeferden) komr. "62

Ger~ekte peygamberler, Allah'tan aldJJanm insanlara tebl..i~de
ku~ur etmezler. Ancak burada aolab.im.ak istenen, oolann, inkarc1
mii§rikl.erin korl~utmala11.1ldan, bile, desise ve tuzaklanndan dola}'l bu

gorevi yerln.e getirmekten korkmamalandli. <;i.inku Allah, bu hususta
peygamberini koruyup gozetecegini a~Ik~a bel..irtmektedir. Aym zamanda bu, onun risaletinin de bir ispahfu; ~i.inkii bizzat Allah, onu
insanlardan koruyaca~l.lll bJdirmektedir.63
6) Peygamberler, risalet gorevi olarak da bJdigimiz tebl..ig
vaz.ifelerini yaparlarken, yukandaki ayetin sonundaki '·'Al/a/1 seni, (bu
gorevini yaparken) insanlardan {ge/ebifecek tehhkeferden) korur"M ifadesinden de anlayacagmuz iizere, olann risaletlerinin de bir ispab olarak
Allah tarafmdan korunurlar65 ki bu da, en azmdan bu hususta onlan.n
"masum", oldugunu gosterir. Peygamberlerin i§te bu ozellJJerine ~'is
met" nitelemesi de yapJmaktadu.
Sonu~ olarak p_eygam.berler, giivenil..ir, dogru, diiriist, iistiin kavra}'l§h ve Allah tarahndan korunmu§ olarak tebl..ig vazifelerini tam yapan Allah el~Jeridir. Aym zamanda onlar da diger insanlar gibi, birer
insand1rlar; onlan digerlerinden aYlran en oneml..i ozellikleri. ise, Allah
el~Jeri olmalan hasebiyle kendJerine vahyolunmas1d.u:

PEYG.At-1BERLERiN ORNEK iNSANLAR OLU$U
Yul~anda onemlileri.ni saydtgmuz iyi ve giizel niteli.kle1in sahi.bi
olan Allah elgJeri., elbette ki omek insaxi.lard1r. Oyle oldugu igindir ki
Allah onlan insanlar arasmdan segip Kendisine elgi yapnu§h.r.
Kur'an'da giizel omekligi one ~Ikan peygamberlerin ba§mda Hz.
Muhammed gelmektedir:
".AJ1do/sun k; Allah c/yisindc, sizin irin, Af/a/1 'a uc a/1iret giiniine

kavu§ma}'l uman.larve AlJ;J,•, yokga a~1anlar iyin, giize/ biriimek uard1r."66

62 Maide, 5.67.
63 Daba geni§ b~gi i~in bkz. Tc'vilat, 4/274-275.
64 Miide, 5.67.
65 Daba geni§ bdgi i~in bkz. Tc'vilat, 4/274-275.
66 Ahzab, 33.21.
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Allah elgisinde giizel omelJik ol.masmm bi.rkag anlarru vardu: ilk
olarak Hz. Muhammed, daha heniiz peygam.berlik kendisine gelmeden
once ahlakyla, yiice gonullii comert ki§iligiyle, §eref ve onurlu olu§uyla
ve giivenilir ki§iligiyle, insanlar igin giizel bir omekl.ik te§kil etmekteydi. ikinci anlarru it:ibanyla onun peygam.ber olarak gonderildikteo
sonra l~endisine vahyedilen, indirilen J;Oesajdaki ve o zaman onda insaolann tawk oldugu giizel ablak, yiice gonullii comert hl§iligindeki
giizel omekligidir. Onun insa:n.lar igin bu iki §ekildeki giizel omekligine ragmen ne yazik ki ozelWJe inkarcJar bundan yaralanamanu§lardu:
Hz. Muhammed'in bir iigiincii omekligi ise, onun, inananlara yonelik
her bakundan onder omekligidir.67
Kur'an'da giizel omekliginden bahsedilen diger onemli bir
peygamber de Hz. ibrahim'dir:
"ibra!Jim 'de
omek vardtr. "68

L'e

omm/a bir/ikte olanlarda sizin ifin gerfekten giize/ bir

Hz. ibrahim'in omekliginden bahsedilen bu son ayette, onuola
birlikte olaolann omekliginden de aynca bahsedilmektedir ki esasen
bu, peygamberlerin yarunda diger bazl insanlann da omek hl§iler oldugunu, olabilecegini gostermesi bak.unmdan onemlidir.

KUR'AN'DA ADI GE<.;EN PEYGAMBERLER
Kur'an'da, tari.hi su:as1yla 1) Hz. Adem, 2) Hz. idris, 3) Hz.
Nub, 4) Hz. Had, 5) Hz. Salih, 6) Hz. ibrahirn, 7) Hz. Lat, 8) Hz.
ismail, 9) Hz. ishak, 10) Hz. Yakub, 11) Hz. Yusuf, 12) Hz. Eyyab,
13) Hz. Zulkifl, 14) Hz. ~u' ayb, 15) Hz. Musa, 16) Hz. Harun, 17)
Hz. Davud, 18) Hz. Suleyman, 19) Hz. llyas, 20) Hz. Elyesa', 21)
Hz. Yunus, 22) Hz. Zekeriyya, 23) Hz. Yahya, 24) Hz. isa ve 25) Hz.
Muhammed'in ad1 gegmektedir.
Bu taribsel su:alamadan da anla§Jacagl iizere, ilk peygam.ber Hz.
Adem, son peygamber ise, Hz. Muhammed'dir.
Yukanda adlan gegen peygamberler, Kur'an'da hayat oyki.isii anlanlan peygamberlerdir.69 Kur'an'da ad1 gegen peygamberlerin yarunda
67 Te 'vtlat, 11/324.
68 Mumtehine, 60.4, 6.
69 Bunlanlan on dordilniln adlan, Kur'an'cla, bir yenle, an!, anima g~mekteclir. Bkz.
Eo'am, 6.83-87.
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bir de Kur' an' da h.ikayesi gegmeyen peygambeder vardrr ki Kur' an, her

ik b.sundan bahisle dununu §6yle Jade. ehnektedir:
"Bir ktsim peygamberin oykiisiinii sana daha once anlatttk, bir ktsmmdan ise sana siiz etmedik. "70; ':AJ1do/sun k; Biz, senden once de effiler
gondenni§tik. Onlar ifinden sana oyku/erini anlatttklannllz oldugu gibi;
sa11a oykiisilnii anlatmadtk!ammz da vardtr. "71

"Biz, senden once de elgiler gondermi§tik" sozi.iyle Allah, §UnU demek istemektedir: insanlara elgi olarak gonderilip de boyun egdirJmel~
istenen, inkar edilen, yalanlanan Jk peygamber sen degilsin. Aksine,
senin bu insan.lara elgi olarak gonderildigin gibi, daha oncek.i milletlere
de gergekte elgiler gonderilmi§tir.
"Onlar iginden sana oykulerini anlathklaruruz oldugu gibi; sana
oykiisiinii anlahnadJJaruruz da vardrr" ifadesinin i§aret ettigi husus
ise §udur: Bizlerin, bizzat peygam.berlerin her birinin isim.lerini aynen
bil.me zorunlulugurnuz yoktur. Bizlerin zorunlu oldugu husus, Allah
elgilerini icmalen bilip, onlann Allah'tan bize bildirdiklerinin tiimiinii
tasdik edip onaylamanuzdrr. i§te buna dayanarak §UDU diyebiliriz ki
tiimiinii ya da belirli olarak elgilerden herhangi birisini inkar soz konusu olmadikga, Tann elgilerinden sadece birine iman, gergekte butiin
peygamberlere iman demektir.
Ayru §ekilde, Allah'a iman, butiin peygamberlere imandrr; giinkii
gergekte Allah' a iman, O'nun emir ve yasaklanna iman demektir; bu
ise, emir ve nehyin kendi el.iyle getirilene {peygam.ber} iman olur.72

70 Nisa, 4.164.
71 Miimin, 40.78.

72 Te'vilot, 13/95-96; rv.uo.

