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113. SOHBET 

Peygamberlerin Ortak Özellikleri 

 

İlk Peygamber Hz. Adem (as)’dan son peygamber Hz. Muhammed Mustafa (sav) 

efendimiz arasında gelip geçmiş bütün peygamberlerde bir olan ortak özellikler vardır ki, 

bunlar peygamberler silsilesi boyunca hiç değişmemiştir. Bunları şöylece özetlemek istiyoruz.  

1) İnsanları insanlara itaat ve ibadet etmekten kurtarıp Allah'a itatta hürriyeti 

bulmalarını sağlamaları: “هَ إَِّلا أَنَا فَاْعبُُدون  Senden = َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن قَْبِلَك ِمْن َرُسوٍل إَِّلا نُوِحي إِلَْيِه أَناهُ ََّل إِلََٰ

önce hiçbir resûl göndermedik ki ona: "Benden başka İlâh yoktur; şu halde bana 

kulluk edin" diye vahyetmiş olmayalım.1  

2) İnsanları, İnsanlara ibadete zorlayan, şeytanla dostluk kuran ve Allah'a itaatte 

hürriyeti engelleyenlerle mücadele etmek: “ أَناُهْم آَمنُوا بَِما أُْنِزَل إِلَْيَك َوَما أُْنِزَل  أَلَْم تََر إِلَى الاِذيَن َيْزُعُمونَ 

اِمْن قَْبِلَك يُِريُدوَن أَْن يَتََحاَكُموا إِلَى الطااُغوِت َوقَْد أُِمُروا أَْن يَْكفُُروا بِِه َويُِريُد الشاْيَطاُن أَنْ  يد ا ِِ َّل ا بَ ََ ََ لاُهْم  ِِ  Sana“ = يُ

indirilene ve senden önce indirilenlere inandıklarını ileri sürenleri görmedin mi? Tâğut'a 

inanmamaları kendilerine emrolunduğu halde, Tâğut'un önünde muhakemeleşmek istiyorlar. 

Halbuki şeytan onları büsbütün saptırmak istiyor.”2   

3) Emir, yasak ve haberlerinde kendiliklerinden konuşmayıp Allah'ın emir yasak ve 

haberlerini duyurmakla insanları kendilerine değil Allah'a ibadete çağırmak: “ ََٰوإِذَا تُتْلَى

ْلهُ قُْل مَ  ذَا أَْو بَد ِ لَهُ ِمْن تِْلقَاِء نَْفِسيا يَُكوُن ِلي أَ َعلَْيِهْم آيَاتَُنا بَي ِنَاٍت َقاَل الاِذيَن ََّل يَْرُجوَن ِلَقاَءنَا ائِْت بِقُْرآٍن َغْيِر َهَٰ إِْن أَتابُِع إَِّلا َما  ْن أُبَد ِ

 Onlara ayetlerimiz açık açık okunduğu zaman“ = يُوَحىَٰ إِلَيا إِن ِي أََخاُف إِْن َعَصْيُت َرب ِي َعذَاَب يَْوٍم َعِظيمٍ 

(öldükten sonra) bize kavuşmayı beklemeyenler: Ya bundan başka bir Kur'an getir 

veya bunu değiştir! dediler. De ki: Onu kendiliğimden değiştirmem benim için olacak 

şey değildir. Ben, bana vahyolunandan başkasına uymam. Çünkü Rabbime isyan 

edersem elbette büyük günün azabından korkarım.”3 

4) Yapmış oldukları peygamberlik, devlet başkanlığı, komutanlık, hâkimlik, muallimlik, 

doktorluk ve diğer görevleri karşılığında insanlardan ücret istememek: “ يَا قَْوِم ََّل أَْسأَلُُكْم َعَلْيِه

ا إِْن أَ  ِِْقلُونَ أَْجر ا ََ تَ ْجِرَي إَِّلا َعلَى الاِذي فََطَرنِي أَفَ  = “Ey kavmim! Ben, ona (peygamberliğe) karşılık 

                                                                    

1 Enbiya,  21:25 

2 Nisa, 4:60 

3 Yunus, 10:15 
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sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim, beni yaratandan başkasına ait değildir. 

Hâla aklınızı kullanmıyor musunuz?”4 

5) Tebliğ ettikleri emir ve yasaklara önce kendileri en güzel şekilde uyarak güzel bir 

örnek olmak: “  َ َ َواْليَْوَم اْْلِخَر َوذََكَر َّللاا ِ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ ِلَمْن َكاَن يَْرُجو َّللاا  لَقَْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل َّللاا

ا  Andolsun ki, Resûlullah, sizin için, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar=َكثِير ا

ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnektir.”5 

6) Müjdeci olmaları, Allah'ın adaletine sarılıp yeryüzünden zulmü kaldıranlara dünyada 

devleti, ahirette cenneti müjdelemeleri: “ ُ الاِذيَن آَمنُوا ِمْنُكْم  اِلَحاِت لَيَْستَْخِلَفناُهْم فِي َوَعَد َّللاا َوَعِملُوا الصا

لَ  ىَٰ لَُهْم َولَيَُبد ِ َِ نَنا لَُهْم ِدينَُهُم الاِذي اْرتَ ِْبُُدونَنِي ََّل اْْلَْرِض َكَما اْستَْخلََف الاِذيَن ِمْن قَْبِلِهْم َولَيَُمك ِ ِِْد َخْوفِِهْم أَْمن اا يَ  يُْشِرُكوَن بِي ناُهْم ِمْن بَ

ئَِك ُهُم اْلفَاِسقُونَ َشْيئ ا  ِلَك فَأُولََٰ َِْد ذََٰ ا َوَمْن َكفََر بَ = “Allah, sizlerden iman edip iyi davranışlarda 

bulunanlara, kendilerinden öncekileri sahip ve hakim kıldığı gibi onları da yeryüzüne 

sahip ve hakim kılacağını, onlar için beğenip seçtiği dini (İslâm'ı) onların iyiliğine 

yerleştirip koruyacağını ve (geçirdikleri) korku döneminden sonra, bunun yerine 

onlara güven sağlayacağını vadetti. Çünkü onlar bana kulluk ederler; hiçbir şeyi 

bana eş tutmazlar. Artık bundan sonra kim inkâr ederse, işte bunlar asıl büyük 

günahkârlardır.”6;  “ اْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَاِت َجنااٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اْْلَْنَهاُر َخاِلِديَن فِيَها َوَمَساِكَن َطي ِ بَة ا فِي جَ نااِت ُ َوَعَد َّللاا

ِلَك ُهَو اْلفَْوُز اْلَِِظيمُ  ِ أَْكبَُر ذََٰ َواٌن ِمَن َّللاا َْ  ,Allah, mümin erkeklere ve mümin kadınlara“ = َعْدٍن َوِر

içinde ebedî kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde 

güzel meskenler vadetti. Allah'ın rızası ise hepsinden büyüktür. İşte büyük kurtuluş 

da budur.”7   

7) Allah'tan başkasına tapınmaktan: “  َ ٍة َرُسوَّل ا أَِن اْعبُُدوا َّللاا َِثْنَا فِي ُكل ِ أُما   َواْجتَنِبُوا الطااُغوتَولَقَْد بَ

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

ümmete bir peygamber gönderdik.”8  

8) İçkiden: “ ُحوننِبُوُه لََِلاُكْم تُْفلِ آَمنُوا إِناَما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواْْلَْنَصاُب َواْْلَْزََّلُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشاْيَطاِن فَاْجتَ يَا أَيَُّها الاِذيَن  = 

“Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans 

okları birer şeytan işi pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz.”9  

9) Kumardan,10  
                                                                    

4 Hud, 11:51 

5 Ahzab, 33:21 

6  Nur, 24:55;  

7  Tevbe, 9:72 

8  Nahl, 16:36 

9  Maide, 5:90 
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10) Zinadan: “  نَا إِناهُ َكاَن فَاِحَشة ا َوَساَء َسبِي َا  Zinaya yaklaşmayın. Zira o, bir“ ”=َوََّل تَْقَربُوا الز ِ

hayasızlıktır ve çok kötü bir yoldur.”11  

11) Yalandan: ذ ِ ْم ُحُرَماِت َّللاا ْجسَ ِلَك َوَمْن يَُِظ ِ  ِمَن َفُهَو َخْيٌر لَهُ ِعْنَد َرب ِِه َوأُِحلاْت لَُكُم اْْلَْنَِاُم إَِّلا َما يُتْلَىَٰ َعلَْيُكْم َفاْجتَِنبُوا الر ِ

ورِ   Durum böyle. Her kim, Allah'ın emir ve yasaklarına saygı gösterirse, bu, Rabbinin“ =اْْلَْوثَاِن َواْجتَنِبُوا قَْوَل الزُّ

katında kendisi için daha hayırlıdır. (Haram olduğu) size okunanların dışında kalan hayvanlar size helâl 

kılındı. O halde, pislikten, putlardan sakının; yalan sözden sakının.”12  

12) İftiradan: “, ِلَك َزياَن ِلَكثِيٍر ِمَن اْلُمْشِرِكيَن قَتَْل أَْوََّلِدِهْم  ُ َما     َوَكذََٰ  ُشَرَكاُؤُهْم ِليُْرُدوُهْم َوِليَْلبُِسوا َعَلْيِهْم ِدينَُهْم َولَْو َشاَء َّللاا

 Bunun gibi ortakları, müşriklerden çoğuna çocuklarını (kızlarını) öldürmeyi hoş“ =فََِلُوهُ َفذَْرُهْم َوَما يَْفتَُرونَ 

gösterdi ki, hem kendilerini mahvetsinler hem de dinlerini karıştırıp bozsunlar! Allah dileseydi bunu 

yapamazlardı. Öyle ise onları uydurdukları ile başbaşa bırak!”13  

13) Bozgunculuktan: “ ِ َمْغلُولَ و نُوا بَِما قَالُوا بَْل يََداهُ َمْبُسوَطتَاِن يُْنِفُق َكْيفَ قَاَلِت اْليَُهوُد يَُد َّللاا ِِ  ةٌ ُغلاْت أَْيِديِهْم َولُ

ا َوأَْلقَْينَا بَْينَُهُم اْلََِداَوةَ   يََشاءُ  ا ِمْنُهْم َما أُْنِزَل إِلَْيَك ِمْن َرب َِك ُطْغَيان اا َوُكْفر ا اَء ِإلَىَٰ َيْومِ َولََيِزيَدنا َكثِير ا َِ ِة ُكلاَما أَْوقَُدوا اْلِقيَامَ   َواْلبَْغ

ا  ُ َويَْسَِْوَن فِي اْْلَْرِض فََساد ا ا ِلْلَحْرِب أَْطفَأََها َّللاا ُ ََّل يُِحبُّ اْلُمْفِسِدينَ  نَار ا  ,Yahudiler, Allah'ın eli bağlıdır (sıkıdır)“ =َوَّللاا

dediler. Hay dedikleri yüzünden elleri bağlanası ve lânet olasılar! Bilâkis, Allah'ın elleri açıktır, dilediği gibi 

verir. Andolsun ki sana Rabbinden indirilen, onlardan çoğunun azgınlığını ve küfrünü arttırır. Aralarına, 

kıyamete kadar (sürecek) düşmanlık ve kin soktuk. Ne zaman savaş için bir ateş yakmışlarsa (fitneyi 

uyandırmışlarsa) Allah onu söndürmüştür. Onlar yeryüzünde bozgunculuğa koşarlar; Allah ise bozguncuları 

sevmez.”14  

14) Allah'a Karşı Gelmekten: “ َِْت َولَْيَس فلَ  ََ ُ أَْعلَُم بَِما َو ِْتَُها أُْنثَىَٰ َوَّللاا ََ ِ إِن ِي َو َِتَْها َقالَْت َرب  ََ ا َو ْنثَىَٰ الذاَكُر َكاْْلُ ما

ِجيمِ  ياتََها ِمَن الشاْيَطاِن الرا ْيتَُها َمْريََم َوإِن ِي أُِعيذَُها بَِك َوذُر ِ  Onu doğurunca, Allah, ne doğurduğunu bilip“ = َوإِن ِي َسما

dururken: Rabbim! Ben onu kız doğurdum. Oysa erkek, kız gibi değildir. Ona Meryem adını verdim. Kovulmuş 

şeytana karşı onu ve soyunu senin korumanı diliyorum, dedi.”15  

15) Cehennem ateşinden ve cehenneme sevk eden her türlü davranışlardan insanları 

sakındırmak. 

  

İNSANLAR PEYGAMBERLERE MUHTAÇTIR 

                                                                                                                                                                                                                  

10 Bir önceki ayet...  

11 İsra, 17:32 

12 Hac, 22:30 

13 En’am, 6:137 

14 Maide, 5:64  

15Al-i İmran, 3:36  
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"Bugün benim peygambere ve talimatına ihtiyacım yok" diyenler ve hayatlarını 

akıllarına göre çizebileceklerine inananlar bilsinler ki, bugün iyi ve güzel olarak kabul 

ettikleri ve bunu akıllarıyla bulduklarını zannettikleri şeyler, peygamberlerin hayata mal 

olmuş, örf, adet olmuş söz ve davranışlarının o kişi üzerindeki etkisidir.  

Hiçbir inkârcı kişi söz ve davranışlarında Peygamberlerin talimatından yüzde 

yüz uzaklaşmış değildir.  

Bugün "Ben ateistim (tanrı tanımam)" diyenler kendi çocuklarına peygamber 

talimatından yüzde yüz uzaklaştırmak isterlerse, yeni doğan çocuğunu herkesten uzak bir 

villaya yerleştirsin ve orada özel bir şekilde yetiştirsin. Bu insanlarla temas kurdurmasın. 

Çünkü her insanda Peygamberlerin talimatından az veya çok, tam veya eksik de olsa bir etki 

vardır. Ve o çocuğa da ulaşır.  

Batıda yetişen ünlü bir yazar: "Kim icat etti bilmiyorum. Bence dünyanın en büyük 

keşfi Selâm’dır" diyor.  

Gönüller arasındaki sevgilerin görünmez bağı olan Selâm, peygamber 

talimatındandır.16 Büyüklere saygı, küçüklere sevgi17 mazluma yardım zalimin zulmünü 

engellemek,18 açları doyurmak, tokları doyurmaya teşvik etmek peygamber talimatındandır. 

"Ben Peygambere inanmıyorum" diyenler dahi fiilen peygamber talimatına uymaktadırlar.  

Bunlar dilleri ve gönülleriyle kâfir, ama davranışlarının birçoğuyla Müslüman’dırlar. 

Bunlar kendi kızlarıyla cinsel ilişkide bulunmazlar. Çünkü üzerlerinde dinin etkisi vardır. Şu 

anda "Akıl bunu hoş görmez" deseler bile akılda dinin gösterdiği açıdan bakmaktadır.  

Tırnak kesmekten devlet idaresine kadar bize her şeyi öğreten Peygamberlere 

insanlığın ihtiyacı vardır. "Benim ihtiyacım yok" diyenler de zafiyet hastalığına tutulup, 

gıdalı yemeklerden yüz çeviren insanlar gibi, doğu ve batı  kültüründe zafiyete uğramış, 

şaklabanlık hastalığına tutulmuş olduğu için, ruhunun gıdasından yüz çevirmektedir. Onlara 

şefkatli bir doktor edasıyla yaklaşıp, yavaş yavaş tedavi edilmelidir.  

 

Alınacak Dersler: 

1) Bütün Peygamberler aynı kaynaktan gelmişlerdir. O da Allah (cc)’tır. 

2) İnsanlığın bütün birikimi Peygamberlerin eseridir. 

                                                                    

16Buhari,  iman, 20 

17Tirmizî, Birr, 15 

18Buhari, Mezalim, 4 
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3) Hiçbir Peygamber insanlığın zararına olacak bir şeyi insanlardan istememişlerdir. 

4) Aklın erişemediği noktada vahye tabi olmak kurtulmaktır. Aksi takdirde kurtuldum dedikçe 

daha derin bataklığa batmaktır. 

5) İnsanlık kurtuluşu Peygamber öğretilerinin dışında aramamalıdır.  

6) Akıllarıyla hareket ettiklerini, bu gün Peygamber öğretilerine ihtiyacımız yoktur iddiasında olan 

insanlığın geldiği nokta kan, göz yaşı, ıztırap, fakirlik ve zulümdür.   

 


