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13. İHSAN  SOHBETİ 

KONU : PEYGAMBERLERE İMAN 

Sohbetimize iman esaslarından “Peygamberlere İman” Konusunu işleyerek devam ediyoruz. 

Sohbetlerimize başladığımız günlerde de değindiğimiz üzere ilk olarak konularımız iman esaslarını 

işlemek idi. Önceki sohbetlerimizde Allah’a İman, Meleklere İman ve Kitaplara İman konularına 

değindik. Bu konularımız arasında farklı konulara da değinmeye çalıştık. 

Bu hafta işleyeceğimiz konu kapsamında “Peygamberlere İman”, “Peygamberlerin Mucizeleri”, 

“Peygamberlerde Bulunması Gereken Sıfatlar” gibi konuları işleyeceğiz. Haftaya “İstiaze ve Besmele” 

konularına değineceğiz.  

PEYGAMBER (RESȖL-NEBÎ) NE DEMEKTIR?  

"Peygamber" kelimesi dilimize Farsça’dan geçmiş bir kelimedir. “Pey” “haber”, “ber” de “getiren” 

demektir.  İkisi birden “haber getiren” demektir.  Dinimizde ise, “Allah (cc)’nun, emir, yasak ve diğer 

hükümlerini kullarına bildirsin için yine insanlar arasından seçip görevlendirdiği elçi” demektir. Şu âyet-i 

kerimelerde bunu görüyoruz. 

يَ ْعِصُمَك ِمَن النَّاِس ِإنَّ اللََّه يَا أَي َُّها الرَُّسوُل بَ لِّْغ َما أُنزَِل إِلَْيَك ِمن رَّبَِّك َوِإن َّلَّْ تَ ْفَعْل َفَما بَ لَّْغَت رَِسالََتُه َواللَُّه 
 ََل يَ ْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفرِيَن 

“Ey Resul! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan O'nun elçiliğini yapmamış olursun. 

Allah seni insanlardan koruyacaktır. Doğrusu Allah, kafirler topluluğuna rehberlik etmez”. 
1
  

ٌة بَ ْعَد الرُُّسِل وََكاَن اللَُّه َعزِيزا  رِيَن َوُمنِذرِيَن لَِئًلَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعَلى اللَِّه ُحجَّ َبشِّ ا َحِكيما رُُّسًلا مُّ  
“(Yerine göre) müjdeleyici ve sakındırıcı olarak peygamberler gönderdik ki, insanların 

peygamberlerden sonra Allah'a karşı bir bahaneleri olmasın! Allah izzet ve hikmet sahibidir”. 
2
 

Kur’an-ı Kerîm, “peygamber” kelimesinin karşılığı olarak bazan “Resȗl”, bazan da “Nebî”  

kelimesini kullanır. Bu iki kelime de “elçi” ve “haber” getiren demektir.  

Peygamberlere inanmak da imanın şartlarından birisidir. Tarifte de görüldüğü gibi; peygamberler, 

Allah’ın seçtiği, eğittiği ve yetiştirdiği insanlardır. İnsan, okumak, öğrenmek ve çalışmak suretiyle bir çok 

şey elde edebilir; alim olabilir. Fakat kendi çabaları ile, eğitim ve öğretim yoluyla peygamber olamaz. 

Peygamberlik, Allah tarafından ve Allah’ın dilediğine verilir. İlk peygamber Hz. Adem (as), son 

peygamber de bizim peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’dir. Bu iki peygamber arasında da sayısını 

Allah’ın bildiği kadar peygamber gelip geçmiştir. Bunların tamamına inanmak farzdır.   

                                                        
1 Maide, 5:67 
2 Nisa, 4:165 
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ُهم مَّن َّلَّْ نَ ْقُصْص َعَلْيَك َوَما َكانَ  ُهم مَّن َقَصْصَنا َعَلْيَك َوِمن ْ ن قَ ْبِلَك ِمن ْ لَِرُسوٍل َأن يَْأِتَ  َوَلَقْد أَْرَسْلَنا ُرُسًلا مِّ
 بِآيٍَة ِإَلَّ بِِإْذِن اللَِّه فَِإَذا َجاَء أَْمُر اللَِّه ُقِضَي بِاْلَْقِّ َوَخِسَر ُهَناِلَك اْلُمْبِطُلوَن 

“Andolsun, senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana kıssalarını anlattığımız kimseler 

de var, durumlarını sana bildirmediğimiz kimseler de var. Hiçbir peygamber Allah'ın izni olmaksızın herhangi 

bir ayeti kendiliğinden getiremez. Allah'ın emri gelince de hak uygulanır ve o zaman bâtılı seçenler hüsrana 

uğrayacaklardır”.  
3
  

َنا إِلَْيَك َكَما أَ  َنا ِإََلٰ ِإبْ رَاِهيَم َوِإْْسَاِعيَل َوِإْسَحاَق َويَ ْعُقوَب ِإنَّا َأْوَحي ْ َنا ِإََلٰ نُوٍح َوالنَِّبيِّنَي ِمن بَ ْعِدِه َوَأْوَحي ْ ْوَحي ْ
َنا َداُووَد َزبُوراا َوُرُسًلا َقْد َقَصْصَناهُ  َلْيَك ِمن قَ ْبُل ْم عَ َواْْلَْسَباِط َوِعيَسٰى َوأَيُّوَب َويُوُنَس َوَهاُروَن َوُسَلْيَماَن َوآتَ ي ْ

رِيَن َوُمنِذرِيَن لَِئًلَّ َيُكو  َبشِّ ا رُُّسًلا مُّ ٌة َوُرُسًلا َّلَّْ نَ ْقُصْصُهْم َعَلْيَك وََكلََّم اللَُّه ُموَسٰى َتْكِليما َن لِلنَّاِس َعَلى اللَِّه ُحجَّ
ا   بَ ْعَد الرُُّسِل وََكاَن اللَُّه َعزِيزاا َحِكيما

“Biz Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Ve (nitekim) 

İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, esbata (torunlara), İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a 

vahyettik. Davud'a da Zebur'u verdik.  Bir kısım peygamberleri sana daha önce anlattık, bir kısmını ise sana 

anlatmadık. Ve Allah Musa ile gerçekten konuştu.  (Yerine göre) müjdeleyici ve sakındırıcı olarak peygamberler 

gönderdik ki, insanların peygamberlerden sonra Allah'a karşı bir bahaneleri olmasın! Allah izzet ve hikmet 

sahibidir”. 
4
  

Peygamberlerin bir kısmına müstakil kitaplar verilmiş, diğer bir kısmına ise vahyedildiği halde 

kitap verilmemiş, daha önceki bir peygamberin getirmiş olduğu şeriatı hatırlatma veya yenileme görevi 

verilmiştir.   

ُهم مَّْن َهَدى اللَّهُ  ٍة رَُّسوَلا َأِن اْعُبُدوا اللََّه َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوَت َفِمن ْ ُهم مَّْن َحقَّْت َعَلْيِه  َوَلَقْد بَ َعثْ َنا ِف ُكلِّ أُمَّ َوِمن ْ
ِبنَي  ًَلَلُة َفِسريُوا ِف اْْلَْرِض فَانظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذِّ  الضَّ

“Andolsun ki biz, "Allah'a kulluk edin ve Tağut'tan sakının" diye (emretmeleri için) her ümmete bir 

peygamber gönderdik. Allah, onlardan bir kısmını doğru yola iletti. Onlardan bir kısmı da sapıklığı hak ettiler. 

Yeryüzünde gezin de görün, inkar edenlerin sonu nasıl olmuştur!” 
5
  

Peygamberler, beşer (insan) oldukları için, rububiyyet (rablık) ve uluhiyyet (ilahlık) gibi sıfatları 

yoktur. İnsanların neye ihtiyaçları varsa onların da aynı şeylere ihtiyacı vardır. Onlar da hastalanırlar, 

ölürler, yemeye, içmeye ihtiyaçları vardır. Evlenirler, çoluk çocukları olur. İnsanların nefretlerine sebep 

olacak bir nitelikleri olamaz. Onlar insanların, en doğruları, en güvenilirleri, en cesaretlileri, en ikram 

severleri, en merhametlileri ve Allah’tan en çok korkanlarıdır. Günah ve isyan olan hiç bir şeye 

bulaşmazlar. 

                                                        
3 Mü’min (Gafir), 40:78 
4 Nisa, 4:163-165 
5 Nahl, 16:36 
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َ ُقل َلَّ أَْمِلُك لِنَ ْفِسي نَ ْفعاا َوََل َضرًّا ِإَلَّ َما َشاَء اللَُّه َوَلْو ُكنُت أَْعَلُم اْلَغْيَب ََلْسَتْكثَ ْرُت ِمنَ  ِِ رْيِ َوَما َمسَّ َْْ  ا
وُء ِإْن أَنَا ِإَلَّ َنِذيٌر َوَبِشرٌي لَِّقْوٍم ي ُ  ْؤِمُنوَن السُّ  

“De ki: "Ben, Allah'ın dilediğinden başka kendime herhangi bir fayda veya zarar verecek güce sahip 

değilim. Eğer ben gaybı bilseydim elbette daha çok hayır yapmak isterdim ve bana hiçbir fenalık dokunmazdı. 

Ben sadece inanan bir kavim için bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim”. 6  

Peygamberler arasında fark gözetmeden tamamına inanmak gerekir, bir tanesinin bile kabul 

edilmemesi insanı küfre götürür.  

َويَ ُقوُلوَن نُ ْؤِمُن بِبَ ْعٍض َوَنْكُفُر بِبَ ْعٍض  ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُفُروَن بِاللَِّه َوُرُسِلِه َويُرِيُدوَن َأن يُ َفرُِّقوا بَ نْيَ اللَِّه َوُرُسِلهِ 
ا َوأَْعَتْدنَا لِْلَكاِفرِيَن َعَذابا  ِلَك َسِبيًلا أُولَِٰئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن َحقًّ ِهيناا َوالَِّذيَن آَمُنوا َويُرِيُدوَن َأن يَ تَِّخُذوا بَ نْيَ ذَٰ ا مُّ

ا  بِاللَِّه َوُرُسِلِه وَّلَْ يُ َفرُِّقوا بَ نْيَ  ُهْم أُولَِٰئَك َسْوَف يُ ْؤتِيِهْم ُأُجوَرُهْم وََكاَن اللَُّه َغُفوراا رَِّحيما ن ْ َأَحٍد مِّ  
“Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler ve (inanma hususunda) Allah ile peygamberlerini birbirinden 

ayırmak isteyip "Bir kısmına iman ederiz ama bir kısmına inanmayız" diyenler ve bunlar (iman ile küfür) 

arasında bir yol tutmak isteyenler yok mu; İşte gerçekten kafirler bunlardır. Ve biz kafirlere alçaltıcı bir azap 

hazırlamışızdır. Allah'a ve peygamberlerine iman eden ve onlardan hiçbirini diğerlerinden ayırmayanlara 

(gelince) işte Allah onlara bir gün mükafatlarını verecektir. Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir”. 
7
  

İNSANLAR  PEYGAMBERLERE  MUHTAÇTIR 

İnsan, kendisine ihsan edilen akıl nimeti sayesinde Allah (cc)’nun varlığını ve birliğini anlayabilir. 

Fakat ona nasıl kulluk ve ibadet edileceğini, âhiret hayatı ile ilgili bilgileri, orada elde edilecek ödüller ve 

karşılaşılacak cezaların nasıl olacağına dair bilgilere ulaşamazlar. Haram-helal çizgisini ayıramazlar. İşte 

bu ve bunlara benzeyen ihtiyaçların karşılanması sadedinde Allah (c.c.),  peygamberler göndermiş ve 

onlara her şeyi bildirmiştir. Bu sȗretle insanların doğru yolu bulmalarına vesile olunmuştur. Hakikati 

göstermek ve öğretmek için gönderilmiş olan bu peygamberler, aynı zamanda güzel ahlâkı 

yaygınlaştırmak ve olgun hale getirmek için de güzel birer örnek olmuşlardır. Dolayısı ile takdim etmiş 

oldukları inanç esaslarını, ibadet şekillerini, güzel ve çirkin, faydalı ve zararlı, doğru ve yanlış, iyi ve kötü 

şeyleri ayrı ayrı anlatmakla kalmazlar, bizzat kendi şahsiyetlerinde de onu izhar ederler. İnsanların işte 

bu esaslar içinde kalabilmeleri için peygamberlerin önderliğine ihtiyaçları vardır.  

PEYGAMBERLERDE  BULUNMASI GEREKEN  SIFATLAR 

Peygamberlerin tebliğ, davet ve önderliklerinde etkili olabilmeleri için bütün insanlar katında 

kabul gören iyi ve yüksek vasıflara sahip olmaları gerekiyor. Peygamberliğin şanına layık olmayan her 

türlü çirkin hal ve noksanlıklardan uzak olmaları gerekir. Dolayısı ile peygamberlerin şu sıfatlara sahip 

olmaları gerekir: 

1. İsmet (Günahsızlık): Peygamberler, her çeşit günah işlerden ve günaha delâlet edecek 

hareketlerden uzak olurlar. Onlar hakkında ma’siyet (günahkâr olmak) asla düşünülemez. Zelle 

(küçük hata ve sürçme) denilen bazı hususlarda ise anında uyarılırlar.  

2. Emanet (Güvenilir olmak): Peygamberler her yönden emin insanlardır. Hem dinî vazifelerinde 

hem de dünya işlerinde onlardan “hiyanet”  görülmez.  

                                                        
6 A’raf, 7:188 
7 Nisa, 4:150-152 
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3. Sıdk (Doğru olmak) : Peygamberler her hallerinde doğru insanlardır. Onların dillerinden şakadan 

bile olsa asla yalan çıkmaz.  

4. Fetânet (Zeki ve uyanık olmak): Peygamberler, insanların en uyanık, en zekî ve en akıllı  

olanlarıdır. Onlar hakkında –haşa- gafillik ve geri zekâlılık düşünülemez.  

5. Tebliğ: Peygamberler, Allah (c.c.)’tan kendilerine gönderilen her şeyi en küçük ayrıntısına kadar 

insanlara ulaştırırlar. Onlar asla dinî emirleri gizlemezler.  

6. Adaletli olmak: Peygamberler, tavizsiz bir şekilde hak ve adaleti tatbik ederler. Onlar düşmanları 

da olsa, zulüm ve haksızlık yapmazlar.  

PEYGAMBERLER  ARASINDA  DERECE  FARKLILIKLARI  VAR  MIDIR?  

Aslında bütün peygamberler, peygamber olmaları yönüyle eşittirler. Fakat dîni tebliğ ederken 

vermiş oldukları mücadelede karşılaştıkları zorluklar derecesinde bazan birbirlerinden üstün kılındıkları 

olmuştur. Kur’an-ı Kerim’de buna işaret edilmiştir: 

ُهم مَّن َكلََّم اللَّهُ  ن ْ ْلَنا بَ ْعَضُهْم َعَلٰى بَ ْعٍض مِّ    َوَرَفَع بَ ْعَضُهْم َدَرَجاتٍ   تِْلَك الرُُّسُل َفضَّ
“O peygamberlerin bir kısmını diğerlerinden üstün kıldık. Allah onlardan bir kısmı ile konuşmuş, 

bazılarını da derece derece yükseltmiştir”. 
8
  

Bu üstün kılınan peygamberlere “Ulu’l Azm” peygamberler dendiğini de yine Kur’an-ı Kerim bize 

haber veriyor: 

 فَاْصِبْ َكَما َصبَ َر أُوُلو اْلَعْزِم ِمَن الرُُّسِل 
“O halde (Resulum), peygamberlerden azim sahibi olanların sabrettiği gibi sen de sabret”.  

9
  

Ulu’l Azm peygamberler, Hz. Nuh (a.s.), Hz. İbrahim (a.s.), Hz. Musa (a.s.), Hz. İsa (a.s.) ve Hz. 

Muhammed Mustafa (s.a.v.)’dir.  

KUR’AN-I  KERIM’DE  İSMI GEÇEN PEYGAMBERLER 

Peygamberlerin sayısının ne kadar olduğunu ancak Allah (c.c.) bilir. Kur’an-ı  Kerim, onların 25’ini 

sayar. Bunlar şunlardır: Adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut, İsmail, İshak, Yakub, Yûsuf, Eyyûb, Şu-

ayb, Mûsa, Harûn, Dâvud, Süleyman, İlyas, Elyesa, Zülkifl, Yûnus, Zekeriyya, Yahya, İsa ve Muhammed 

(s.a.s). Bunların dışında Kur’an-ı Kerim’de Uzeyr, Lokman ve Zülkarneyn (a.s.)’ların da isimleri geçer. 

Ancak bunların peygamber oldukları ihtilaflıdır.  

Kur’an-ı Kerim’de Cenab-ı Hak, 

ا     َوُرُسًلا َقْد َقَصْصَناُهْم َعَلْيَك ِمن قَ ْبُل َوُرُسًلا َّلَّْ نَ ْقُصْصُهْم َعَلْيَك وََكلََّم اللَُّه ُموَسٰى َتْكِليما
“Bir kısım peygamberleri sana daha önce anlattık, bir kısmını ise sana anlatmadık. Ve Allah Musa ile 

gerçekten konuştu”.   
10

 

Bu âyeti kerimede peygamberlerin tamamını bildirmediğini bize haber veriyor. Ancak sayılarının 

124 bin olduğunu, bunların 313 tanesinin Rasȗl olduğunu Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bize haber 

veriyor.
11

   

                                                        
8 Bakara, 2:253 
9 Ahkaf, 46:35 
10 Nisa, 4:164 
11 Abdulkahir el- Bağdadî, Usulü’d-Dîn, s. 157 
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SON  PEYGAMBER  HZ. MUHAMMED (S.A.V.) 

 Allahu Teâlâ, Hz. Adem (a.s.) ile başlayan peygamberler zincirini Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) 

ile nihayete erdirmiştir. Bundan sonra ne bir başka din, ne de bir başka peygamber gelmeyecektir. Artık 

kıyamete kadar bütün dünyada İslâm Dîni geçerli olacaktır. Allah (c.c.), Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i 

bütün insanlığa peygamber olarak gönderdigini şu âyetlerde belirtiyor: 

َماَواِت َواْْلَْرِض ََل إِلَٰ  يعاا الَِّذي لَُه ُمْلُك السَّ يُت َه ِإَلَّ ُهَو ُُيِْيي َويُِ ُقْل يَا أَي َُّها النَّاُس ِإِّنِّ َرُسوُل اللَِّه إِلَْيُكْم َجَِ
يِّ الَِّذي يُ ْؤِمُن بِاللَِّه وََكِلَماتِِه َواتَِّبُعوُه َلَعلَُّكْم تَ هْ  َتُدوَن َفآِمُنوا بِاللَِّه َوَرُسولِِه النَِّبِّ اْْلُمِّ  

“De ki: Ey insanlar! Gerçekten ben sizin hepinize, göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın elçisiyim. Ondan 

başka tanrı yoktur, O diriltir ve öldürür. Öyle ise Allah`a ve ümmi Peygamber olan Resulüne -ki o, Allah'a ve 

onun sözlerine inanır- iman edin ve O'na uyun ki doğru yolu bulasınız”. 
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ِكنا أَ  ْكثََر النااِس ََّل يَْعلَُموَن َوَما أَْرَسْلنَاَك إَِّلا َكافاةً لِّلنااِس بَِشيًرا َونَِذيًرا َولََٰ  

“Biz seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik; fakat insanların çoğu bunu 

bilmezler”. 
13

  

Cenab-ı Hak, Peygamberimizle birlikte İslâm Dîni’ninin ikmal edildiğini ve tamamlandığını şu 

âyette haber vermektedir:  

ْسًَلَم ِديناااْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم    ِديَنُكْم َوأَْْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِِت َوَرِضيُت َلُكُم اْْلِ

“Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı 

beğendim”.   
14

 

Yine Rabb’imiz Kur’an’ında Efendimiz (s.a.v.)’in son peygamber olduğunu ve ondan başka 

peygamber gelmeyeceğini şu âyet-i kerimede ilân ediyor: 

ن رَِّجاِلُكْم َولَِٰكن رَُّسوَل اللَِّه َوَخاََتَ النَِّبيِّنَي وََكاَن اللَُّه ِبُكلِّ  ٌد أَبَا َأَحٍد مِّ ا َكاَن ُُمَمَّ ا  مَّ َشْيٍء َعِليما  
“Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o, Allah'ın Resulü ve 

peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir”. 
15 

Sohbetten  Alınacak  Dersler  

1- Dîni ancak peygamberlerden öğrenebiliriz.  

2- Peygamberler Allah’ın insanlığa gönderdiği elçilerdir. 

3- Peygamberler özel olarak Allah’ın eğittiği insanlardır. 

4- Peygamberler arasında tefrik yapamayız.  

5- Peygamberler, doğru, güvenilir, zeki, masum  insanlardır. Biz de kendimizi onların bu 

sıfatlarıyla sıfatlandırmalıyız.  

Bu Hafta  

1. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in farkını ortaya koyan yukardaki âyetleri Elmalı, Tefsir-i Kebir ve 

Fi-Zılali’l Kur’an tefsirlerinden okuyunuz.   

2. Bu dersi evinizde ailenizle de okuyarak paylaşınız.. 

                                                        
12 A’raf, 7:158 
13 Sebe’, 34:28 
14 Maide, 5:3 
15 Ahzab, 33:40 


