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PEYGAMBER

 Allah tarafından, insanlar arasından seçilen ve O’nun mesajlarını insanlara ileten elçidir.
«Peygamber» kavramı Farsça’dır. Kur’an’da, bu kavramının karşılığı olarak “nebi” ve
“resul” sözcükleri kullanılmıştır.

İSMET

 Sözlükte “engel olmak, gelebilecek zararları bertaraf edip korumak” demektir.
Günahlardan uzak durmak, sakınmak peygamberlerin ortak sıfatlarındandır.

ŞİRK

 Allah’a ortak koşma. Allah ile birlikte başka varlıklara (put vb.) tapma. Böyle kimseye
«Müşrik» denir.

KISSA

 Kur’an’da anlatılan geçmiş topluluklara, peygamberler ait yaşanmış olaylardır. Hz. İbrahim
kıssası, Ashabı Kehf kıssası, Hz. Lokman kısası gibi.

TEBLİĞ

 Peygamberlerin, Allah’tan aldıkları mesajları olduğu gibi insanlara ulaştırması.

FETANET

 Akıllı, zeki olma. Peygamberlerin ortak özelliklerinden birisidir.

MUCİZE

 Peygamberlerin kendi başlarına asla gerçekleştiremeyecekleri ancak Allah’ın izniyle
gerçekleşen, insanı âciz ve hayrette bırakan olaylardır.
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Peygamber ve Peygamberlere İman
 Peygamber Allah tarafından, insanlar arasından seçilen ve O’nun mesajlarını
insanlara ileten elçidir.
 «Peygamber» kavramı Farsça’dır. Kur’an’da, bu kavramının karşılığı olarak “nebi”
ve “resul” sözcükleri kullanılmıştır.
 Peygamberlerin ilettiği mesajlar Allah’ın emirleri, yasakları ve öğütlerinden oluşur.
Bunların peygamberlere gönderilmesine vahiy denir.

 Peygamberlere inanmak, «inanç esaslarından» (İmanın şartları) birisidir.
“Peygamber, Rabb’i tarafından kendisine indirilene iman etti, müminler de
(iman ettiler). Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman
ettiler…” (Bakara, 285)

 Allah, insanları başıboş ve rehbersiz bırakmamış, tarih boyunca birçok
peygamber göndererek onlara doğru yolu göstermiştir.
“Her ümmetin (toplumun) bir peygamberi (resulü) vardır…” (Yûnus, 47)
 Peygamberler, insanları Allah’a ve onun belirlediği ilkelere ve değerlere
inanmaya çağırmışlardır.
"İşte o peygamberler, Allah'ın hidâyet ettiği kimselerdir. Sen de onların yoluna uy!"
(En'âm, 90)
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Peygamber ve Peygamberlere İman
 Allah, pek çok peygamber göndermiştir ancak Kur’an’da bunlardan sadece 25
tanesinin isim ve kıssalarına yer verilmiştir.
“Andolsun, senden önce gönderdiğimiz peygamberlerden sana anlattıklarımız
da anlatmadıklarımız da var…” (Mü’min, 78)
 İlk peygamber  Hz. Âdem’den (as) Son peygamber  Hz. Muhammed (sav)
“… O (Muhammed), Allah’ın Resulü ve nebilerin sonuncusudur. Allah, her
şeyi hakkıyla bilendir.” (Ahzâb, 40
 “Deyin ki: Biz Allah’a, bize indirilene (Kur’an’a), İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve
Yakupoğullarına indirilene, Musa ve İsa’ya verilen (Tevrat ve İncil) ile bütün diğer
peygamberlere Rablerinden verilenlere iman ettik. Onlardan hiçbirini
diğerinden ayırt etmeyiz ve biz ona teslim olmuş kimseleriz.” (Bakara, 136)
 Allah, insanın iradesini kullanarak doğruyu bulmasını ister. Kötü yola düşmesini
istemez. Bu sebeple, yarattıklarının doğruya ulaşmasını kolaylaştırmak için
«Peygamberler ve Kutsal kitaplar» göndermiştir.
 Mucize Peygamberlerin, Allah’ın izniyle gerçekleştirdikleri, insanı âciz ve
hayrette bırakan olaylardır.






Allah, peygamberliklerini ispat etmek amacıyla elçilerini mucizelerle desteklemiştir.
Hz. Muhammed’e insanların benzerini getiremeyeceği Kur’an-ı Kerim göndermiştir.
Hz. Musa ve ona inananlar için Kızıldeniz’de onların geçebileceği bir yol açmıştır,
Hz. İbrahim, Nemrut tarafından ateşe atılmış ve ateş onu yakmamıştır.
Hz. Yusuf’a rüyaları doğru yorumlama
özelliği vermiştir.
dinkulturuahlakbilgisi.com

Peygamberlerin İnsanlardan Seçilmesinin Nedenleri

 Peygamberlerin insanlar arasından seçilmesi; vahyin anlaşılması, kabul edilmesi ve uygulanmasında
büyük kolaylıklar sağlamıştır.
"Andolsun, size, Allah'ı ve âhiret gününü umanlara ve Allah'ı çokça zikredenlere Allah'ın rasûlü'nde güzel
bir örnek vardır." (Ahzâb, 21)
 Peygamberler, yaşadıkları toplumu her bakımdan çok iyi tanıdıkları için insanların sorunlarına doğru
çözüm getirmiş ve insanlara önderlik etmişlerdir. Ayrıca onlar, vahyin uygulanmasında örnek olmuşlardır.
“Rabb’imiz! İçlerinden onlara bir peygamber gönder; onlara ayetlerini okusun, kitabı ve hikmeti öğretsin ve
onları her kötülükten arındırsın. Şüphesiz sen, mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin.” (Bakara, 129)

 Peygamberler; diğer insanlar gibi yer, içer, evlenir, çocuk sahibi olur, yaşar ve ölürler. İnsanların, kendileri
gibi insani özelliklere sahip olan bir varlığı örnek almaları daha kolay olmuştur.
“Biz onları (peygamberleri) yiyip içmeye ihtiyaç duymayan bir yapıda yaratmadık. (Onlar), ölümsüz de
değillerdi.” (Enbiyâ, 8)
•

Peygamberler, «Allah’tan vahiy almaları» yönüyle diğer insanlardan ayrılmaktadırlar. Onlar da bizler gibi
bir beşerdir (insan).

“De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Fakat bana ilahınızın yalnızca bir tek ilah olduğu vahyediliyor.
Artık ona yönelin ve ondan bağışlanma dileyin...” (Fussilet, 6)
 Peygamberlerin melekler veya doğaüstü güce sahip varlıklardan olması gerektiğini ileri sürenler olmuştu.
Bu kimseler, onu örnek almak mümkün olmayınca da «Onun gibi nasıl yapalım» bahanesine sarılacaklardı.
“(Onlara) De ki: Eğer yeryüzünde yerleşmiş gezip dolaşan melekler olsaydı elbette onlara gökten,
peygamber olarak
bir melek gönderirdik.” (İsrâ, 95)
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Peygamberlerin Nitelikleri (Sıfatları)
Bütün peygamberlerin sahip olmaları gereken ortak nitelikleri vardır.
 Peygamberler, hayatlarının her döneminde doğru, dürüst ve güvenilir kimseler olmuşlardır.
 Yüz kızartıcı davranışlardan, haramlardan uzak durmuşlardır.
 Allah’ın mesajlarını insanlara iletmişler ve insanları doğru yola ulaştırmak için çabalamışlardır.
 Peygamberler, kötü olduğunu bile bile yanlış bir şey yapmazlar. İstemeden iyi olmayan bir şey (zelle)
yaptıklarında ise hemen bağışlanmak için Allah’tan «af» dilemişlerdir.
Peygamberlerin Nitelikleri = SIFAT  SİFET

Sıdk, doğru sözlü, sözüne sadık olmaktır.
İsmet, haramlardan, günahtan uzak durmaktır.
Fetanet, zeki olmak, aklını yerinde kullanmaktır.
Emanet, güvenilir olmak, emaneti yerinde bulmaktır.

Tebliğ, Allah’ın mesajlarını olduğu gibi sunmaktır.

Memduh ÇELMELİ
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Peygamberlerin Nitelikleri (Sıfatları)

Uzak Durma)

(Doğruluk)
(Günahtan

(Zeki Olma)
(Vahyi Ulaştırma)

“Size Rabb’imin mesajlarını duyuruyorum ve ben sizin için güvenilir bir öğüt vericiyim.” (Â’râf, 68)

Tebliğ

Akıl, dinin emirlerinden sorumlu olmak için herkes için en temel şarttır. Dini insanlara tebliğ
edecek, anlatacak peygamberler akıllı ve çok zeki kimselerdir.
“(Hepsi de) güçlü bir iradeye ve keskin bir kavrayış yeteneğine sahip olan İbrahim, İshak ve
Yakup’u hatırla!” (Sâd, 45)

(Güvenilir)

«Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, O’nun verdiği
peygamberlik görevini yerine getirmemiş olursun. Allah, seni insanlardan korur.» (Mâide, 67)

Fetanet

Sıdk

Hz. Muhammed (sav), “(Önce) en yakın akrabalarını uyar!” ayeti gelince, Safa Tepesi’ne çıkıp “Bu
tepenin ardında size saldırmak üzere olan bir süvari birliğinin olduğunu söylesem bana inanır mıydınız?”
diye sorunca, “Evet, senden hep doğruluk gördük.” diyerek, onun doğru sözlülüğünü onayladılar. Allah
Resulü de (sav), “Ben Allah‘ın görevlendirdiği bir peygamberim. Sizi Allah‘a ortak koşmamaya davet
ediyorum.” diye seslendi.

Emanet

İsmet

“Kitapta (Kur’an’da) İbrahim’i de an.Şüphesiz ki o, özü sözü doğru bir peygamberdi.” (Meryem, 41)

«Bilin ki ben, size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim.»

(Şuarâ, 107)

“O peygamberler ki Allah’ın gönderdiği emirleri duyururlar, Allah’tan korkarlar ve ondan başka
kimseden korkmazlar…”
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Peygamberlere Gelen Mesajların Ortak Amacı
Peygamberlerin yaşadıkları zaman ve mekân farklı olsa da getirdikleri mesajlar ve
gerçekleştirmek istedikleri hedefler hep aynı olmuştur.

 Allah’ın tek oluşunu (Tevhit) öğretmek
“Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere,
‘Şüphesiz, benden başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse
yalnızca bana kulluk edin.’ diye vahyetmişizdir.”

 Peygamberlere imanı öğretmek
“ …Allah’ın peygamberlerinden hiçbiri arasında
ayrım yapmayız...” (Bakara, 285)

(Enbiyâ, 25)

 Dinî konulardaki anlaşmazlıkları gidermek

 Allah’a nasıl kulluk edileceğini öğretmek

“İnsanlar bir tek toplum (ümmet) idi. Sonra insanlar
aralarında anlaşmazlığa düşünce Allah, hüküm vermeleri
için müjdeleyici ve uyarıcı olarak peygamberleri ve
onlarla beraber hak yolu gösteren kitapları da
gönderdi...” (Bakara, 213)

“De ki: Gelin Rabb’inizin size neleri haram kıldığını
okuyayım: Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın, ana-babaya
iyilik edin, fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin sizin de onların da rızkını biz veririz- kötülüklerin açığına
da gizlisine de yaklaşmayın ve Allah’ın yasakladığı cana
haksız yere kıymayın!...” (En’âm, 151)

 Ahiret gününe imanı öğretmek

 Dünya-ahiret mutluluğunu sağlamak,

Peygamberler, iyiliklerin mükâfatlarını ahirette
alacaklarını müjdelemişlerdir. Kötülüklerin ise cezasız
kalmayacakları konusunda insanları uyarmışlardır.

Cehalet, batıl inanç ve haksızlıklara karşı çıkmak,
barış içinde ve adalet ölçülerine uygun yaşamayı
öğütlemek
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P E Y G A M B E R L

Kur’an’da Adı Geçen
Hz.

a.s.

Hz.

Adem

a.s.

2

Hz.

a.s.

Hz.

Lût

6

7

Hz.

a.s.

Yûsuf

Hz.

a.s.

Hz.

a.s.

Hz.

a.s.

İshak

Yâkup

9

10

8
a.s.

a.s.

5

4

Hz.

Hz.

Hz.

Salih

Hûd

İsmail
a.s.

a.s.

Hz.

a.s.

Hz.

a.s.

Eyyup

Şuayb

Musa

Harun

12

13

14

15

11
a.s.

Hz.

3
a.s.

İbrahim

a.s.

Nuh

İdris

1

Hz.

Hz.

E R

Hz.

a.s.

Hz.

a.s.

Hz.

a.s.

Hz.

a.s.

Dâvut

Süleyman

İlyas

Elyasa

Zülkifl

16

17

18

19

20

Hz.

a.s.

Yûnus
21

Hz.

a.s.

Hz.

a.s.

Hz.

a.s.

Hz.

a.s.

Zekeriya

Yahya

İsa

Muhammed

22

23

24

25
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DİNLİ - YORUM

Memduh

 Hıristiyanlar Hz. İsa’ya, Yahudiler Hz. Musa’ya inandığından, Müslümanların
peygamberi değilmiş gibi düşünenler var. Oysa biz, Allah tarafından gönderilen
peygamberlerin hepsine iman ederiz. Hz. İsa, Hz. Musa, Hz. Muhammed ve
Kur’an’da adı geçen 25 peygamberin hepsi bizim peygamberimizdir.
 Yüzerek denizi geçmeye çalışana göre gemi ile yolculuk eden daha kolay ve güvenli bir
şekilde limana ulaşır. Peygamberler, insanların doğrulara daha kolay ve güvenli şekilde
ulaşmasını sağlayan elçilerdir.
 Hristiyanlar, Hz. İsa’yı «Tanrılaştırmıştır.» Yahudiler ise bazı peygamberlere çok çirkin, ahlak dışı
davranışları yakıştırmışlardır. İslam dini bu ikisi arasında dengeyi kurmuştur. Hiçbir peygambere
tapılmaz ve «Tanrı» «İlah» muamelesi yapılmaz ve de ahlak dışı davranışlar yakıştırılmaz. Onlar,
Allah’ın seçkin kullarıdırlar.
 Peygamberler haramlardan, günahlardan uzak durmuşlardır. Bile bile günah olan davranışlar içine
girmemişlerdir. Ancak insan olmaları sebebiyle bilinçli olarak yapmamış da olsalar, Allah’ın uyarısıyla
karşılaşacağı bir davranış ortaya koyacak olurlarsa hemen bunun için pişman olup, Allah’tan af
dilemişlerdir. Peygamberler, Allah’ın mesajlarını (vahiy) iletme (Tebliğ) konusunda asla yanlış yapmaz.

 Peygamberlere ait hiç resim yoktur. Peygamberlerin resmi, karikatürü, heykeli şeklindeki
yayınların hiçbirisi doğru değildir. Herhangi bir yerde peygamberler ait olduğu söylenen bir
resim, heykel görürseniz biliniz ki bu hayali olarak üretilmiştir. Gerçek değildir.
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Bizi DİNlemeye devam ediniz.
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