10468 - Kitaplara ve elçilere (peygamberlere) îmân
Soru

Allah Teâlâ'nın göndermiş olduğu nebiler (peygamberler) kimlerdir? Onlarla birlikte indirmiş olduğu
kitaplar nelerdir?

Detaylı cevap

Allah’a hamd olsun.
Allah Teâlâ, Âdem -aleyhisselâm-'ı yeryüzüne indirdikten sonra onun nesli çoğalıp yayılınca onları
başıboş bırakmamış, aksine onlar için rızık yaratmış, hem Âdem -aleyhisselâm-'a, hem de onun
erkek evlatlarına vahiy indirmiş, fakat onlardan kimisi îmân etmiş, kimisi de inkâr etmiştir.
Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:
واْ ﻓﻴﺮﻼﻟَﺔُ ﻓَﺴ اﻟﻀﻪﻠَﻴ ﻋﻘﱠﺖ ﺣﻦ ﻣﻢﻨْﻬﻣ وﻪﺪَى اﻟ ﻫﻦ ﻣﻢﻨْﻬ ﻓَﻤﻮاْ اﻟﻄﱠﺎﻏُﻮتﺒﺘَﻨاﺟ وﻪﺪُواْ اﻟﺒنِ اﻋ اﻮﻻﺳ رﺔﻣ اﻞ ﻛﺜْﻨَﺎ ﻓﻌﻟَﻘَﺪْ ﺑو
36 : ] ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ اﻵﻳﺔﺬِّﺑِﻴﻦﺔُ اﻟْﻤﺒﺎﻗﺎنَ ﻋ ﻛﻒﻴواْ ﻛضِ ﻓَﺎﻧْﻈُﺮر] ا
"Andolsun ki biz, (geçmişte) her topluluğa bir elçi gönderdik (ve ona şöyle söylemesini emrettik):
‘Yalnızca Allah’a ibâdet edin ve Tâğûta ibâdet etmekten sakının. Allah, onlardan kimini doğru yola
iletti (ve gönderilen elçilere tâbi oldular); onlardan kimine de (bâtıl yola uymakta inat etmeleri
sebebiyle) sapıklık hak oldu. Şimdi (ibret almanız için) yeryüzünde dolaşın da elçileri
yalanlayanların sonunun ne olduğunu (gözlerinizle) görün." (Nahl Sûresi: 36)
Allah Teâlâ'nın indrimiş olduğu semâvî kitaplar dörttür. Bu kitaplar: Tevrat, İncil, Zebur ve
Kur'an'dır.
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Nitekim Allah Teâlâ, Kur'an, Tevrat ve İncil hakkında şöyle buyurmuştur:
3 : ] ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان اﻵﻳﺔﻧْﺠِﻴﻞااةَ ور اﻟﺘﱠﻮلﻧْﺰا وﻪﺪَﻳ ﻳﻦﻴﺎ ﺑﻤﺪِّﻗﺎً ﻟﺼ ﻣﻖ ﺑِﺎﻟْﺤﺘَﺎبْﻚَ اﻟﻠَﻴ ﻋل] ﻧَﺰ
"O, sana Kitab'ı (Kur'an'ı) hak ve kendisinden önceki (kitapları ve elçi)leri doğrulayıcı olarak indirdi.
O, Tevrat'ı ve İncil'i de indirmişti."(Âl-i İmrân Sûresi: 3 )
Allah Teâlâ, Zebur hakkında ise şöyle buyurmuştur:
55 :ﻮراً ] ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء اﻵﻳﺔ زَﺑاۇودﻨَﺎ دآﺗَﻴﺾٍ وﻌ ﺑَﻠ ﻋِﻴﻦ اﻟﻨﱠﺒِﻴﺾﻌﻠْﻨَﺎ ﺑﻟَﻘَﺪْ ﻓَﻀضِ وراﻻاتِ وﺎوﻤ اﻟﺴ ﻓﻦ ﺑِﻤﻠَﻢﻋﻚَ اﺑر] و
"(Ey Nebi!) Rabbin, göklerde ve yerde olan herkesi en iyi bilir.Andolsun ki biz, peygamberlerin bir
kısmını bir kısmına (kendisine îmân edenlerin çokluğu ve ona kitap indirmekle) üstün kıldık ve
Davud'a da Zebur'u verdik." (İsrâ Sûresi: 55)
Nebiler ve rasûller (elçiler) pek çoktur.Onların sayısını Allah Teâlâ'dan başka kimse bilemez. Allah
Teâlâ onlardan kimisinin kıssasını bize anlatmı, kimisini de anlatmamıştır.
164 :ﻴﻤﺎً ] ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء اﻵﻳﺔﻠَ ﺗﻮﺳ ﻣﻪ اﻟﻠﱠﻢﻛﻚَ وﻠَﻴ ﻋﻢﻬﺼ ﻧَﻘْﺼ ﻟَﻢﻼﺳر وﻞ ﻗَﺒﻦﻚَ ﻣﻠَﻴ ﻋﻢﻨَﺎﻫﺼ ﻗَﺪْ ﻗَﺼﻼﺳر] و
"Ve gerçekten daha önce (Kur'an'da) kıssalarını sana anlattığımız elçiler gönderdik. (Dilediğimiz bir
hikmet gereği de) anlatmadığımız daha nice elçiler gönderdik. Allah, (elçisi) Musa ile gerçekten
(vâsıtasız) konuştu." (Nisâ Sûresi: 164)
Allah Teâlâ'nın indirmiş olduğu bütün kitaplara ve göndermiş olduğu bütün nebi ve elçilere îmân
etmek gerekir.
Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:
ﻪﺘﺋﻼﻣ وﻪ ﺑِﺎﻟﻔُﺮ ﻳﻦﻣ وﻞ ﻗَﺒﻦ ﻣلﻧْﺰ اﺘَﺎبِ اﻟﱠﺬِيْاﻟ وﻪﻮﻟﺳ رَﻠ ﻋلﺘَﺎبِ اﻟﱠﺬِي ﻧَﺰْاﻟ وﻪﻮﻟﺳر وﻪﻨُﻮاْ ﺑِﺎﻟﻨُﻮاْ آﻣ آﻣﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻦﻬﻳﺎ اﻳ
136 :ﻴﺪاً ] ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء اﻵﻳﺔﻌ ﺑﻻﻼ ﺿﻞﺮِ ﻓَﻘَﺪْ ﺿ اﻵﺧمﻮاﻟْﻴ وﻪﻠﺳر وﺘُﺒِﻪﻛ] و
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"Ey îmân edenler! (Kesin olarak îmân ettiğiniz) Allah’a ve elçisine ve daha önce (elçilere) indirdiği
kitaplara îmân (etmeye devam) edin.Kim Allah’ı, meleklerini, (insanlığın hidâyeti için indirmiş
olduğu) kitapları, (risâlet görevini tebliğ etmek için seçtiği) elçilerini ve (ölümden sonra hesaba
çekilecekleri) âhiret gününü inkâr ederse, hiç şüphe yok ki derin bir sapıklığa düşmüş (dinden
çıkmış ve hak yoldan büsbütün uzaklaşmış) olur." (Nisâ Sûresi: 136)
Rasûl ve nebi, aynı anlama gelen iki isimdir.İnsanları yalnızca Allah'a ibâdet etmeye dâvet etmesi
için Allah Teâlâ'nın göndermiş olduğu kimsedir. Buna göre nebi ve rasûller, Allah Teâlâ'nın seçtiği
ve dînini, kullarına tebliğ etmeleri için gönderdiği kimselerdir.
Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:
165 :ﻴﻤﺎً ] ﺳﺮو اﻟﻨﺴﺎء اﻵﻳﺔﺰِﻳﺰاً ﺣ ﻋﻪﺎنَ اﻟﻛ وﻞﺳﺪَ اﻟﺮﻌﺔٌ ﺑﺠ ﺣﻪ اﻟَﻠﻠﻨﱠﺎسِ ﻋﻮنَ ﻟ ﻳﻼﯩ ﻟﻨْﺬِرِﻳﻦﻣ وﺮِﻳﻦّﺸﺒ ﻣﻼﺳ] ر
"İnsanların, (kıyâmet günü) elçilerden sonra Allah’a karşı bir özür beyan etmemeleri için,
(sevabımı) müjdelemek ve (azabımdan da) uyarmak üzere elçiler (gönderdik). Allah, (mülkünde)
güçlüdür, (işleri çekip çevirmekte) hikmet sahibidir."
Nebi ve rasûller pek çoktur. Nitekim Allah Teâlâ onlardan 25 tanesini Kur'an'da zikretmiştir. Bu
sebeple onların hepsine îmân etmek gerekir. Kur'an'da adları geçen nebi ve rasûller şunlardır:
Âdem, İdris, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut, İsmail, İshak, Yakub, Yusuf, Şuayb, Eyyub, Zülkiﬂ, Musa,
Harun, Davud, Süleyman, İlyas, Elyesa', Yunus, Zekeriyya, Yahya, İsa ve Muhammed -Allah'ın salât
ve selâmı hepsinin üzerine olsun-.
Kur'an-ı Kerim, semâvî kitapların en büyüğü ve sonuncusu olup kendisinden önceki kitapları nesh
eden (hükümlerini geçersiz kılan) ve onları gözeten kitaptır. Bu sebeple ona göre yaşamak ve onun
dışındaki kitapları terk etmek gerekir.
Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:
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َﺎءكﺎ ﺟﻤ ﻋﻢاءﻫﻮﻫ ا ﺗَﺘﱠﺒِﻊﻻ وﻪ اﻟلﻧﺰﺎ اﻢ ﺑِﻤﻨَﻬﻴﻢ ﺑ ﻓَﺎﺣﻪﻠَﻴﻨﺎً ﻋﻤﻴﻬﻣﺘَﺎبِ وْ اﻟﻦ ﻣﻪﺪَﻳ ﻳﻦﻴﺎ ﺑﻤﺪِّﻗﺎً ﻟﺼ ﻣﻖ ﺑِﺎﻟْﺤﺘَﺎبْﻚَ اﻟﻟَﻴﻟْﻨَﺎ اﻧْﺰاو
48 : ] ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة ﻣﻦ اﻵﻳﺔ...ﻖ اﻟْﺤﻦ] ﻣ
"(Ey elçi!) Önceki kitapları, hem tasdik edici, hem de gözetleyici olması için sana da Kitab'ı
(Kur'an'ı) indirdik. Artık, Allah'ın indirdiği ile aralarında hükmet ve sana gelen haktan ayrılıp da
onların arzularına uyma..." (Mâide Sûresi: 48)
Allah Teâlâ, Âdem oğulları arasından elçiler ve nebileri seçerek bütün topluluklara göndermiş,
onlara toplulukları yalnızca Allah'a ibâdet etmeye çağırmalarını ve içerisinde toplulukların dünya ve
âhiret saadeti olan, îmân edeni cennetle müjdeleyen, inkâr edeni cehennemle uyaran hükümleri
açıklamalarını emretmiştir.
Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:
واْ ﻓﻴﺮﻼﻟَﺔُ ﻓَﺴ اﻟﻀﻪﻠَﻴ ﻋﻘﱠﺖ ﺣﻦ ﻣﻢﻨْﻬﻣ وﻪﺪَى اﻟ ﻫﻦ ﻣﻢﻨْﻬ ﻓَﻤﻮاْ اﻟﻄﱠﺎﻏُﻮتﺒﺘَﻨاﺟ وﻪﺪُواْ اﻟﺒنِ اﻋ اﻮﻻﺳ رﺔﻣ اﻞ ﻛﺜْﻨَﺎ ﻓﻌﻟَﻘَﺪْ ﺑو
36 : ] ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ اﻵﻳﺔﺬِّﺑِﻴﻦﺔُ اﻟْﻤﺒﺎﻗﺎنَ ﻋ ﻛﻒﻴواْ ﻛضِ ﻓَﺎﻧْﻈُﺮر] ا
"Andolsun ki biz, (geçmişte) her topluluğa bir elçi gönderdik (ve ona şöyle söylemesini emrettik):
‘Yalnızca Allah’a ibâdet edin ve Tâğûta ibâdet etmekten sakının. Allah, onlardan kimini doğru yola
iletti (ve gönderilen elçilere tâbi oldular); onlardan kimine de (bâtıl yola uymakta inat etmeleri
sebebiyle) sapıklık hak oldu. Şimdi (ibret almanız için) yeryüzünde dolaşın da elçileri
yalanlayanların sonunun ne olduğunu (gözlerinizle) görün." (Nahl Sûresi: 36)
Allah Teâlâ, nebi ve rasûllerden kimisini diğerinden üstün kılmıştır.Buna göre nebi ve rasûllerin en
fazîletlileri;Ulu'l-Azm olarak bilinen Nuh, İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed'dir -Allah'ın salât ve
selâmı hepsinin üzerine olsun-. Ulu'l-Azm'in en fazîletlisi ise, Muhammed -sallallahu aleyhi ve
sellem-'dir. Çünkü her nebi kendi toplumuna özel olarak gönderilirdi. Ancak Muhammed -sallallahu
aleyhi ve sellem- bütün insanlara gönderilmiştir. Bunun içindir ki Muhammed -sallallahu aleyhi ve
sellem- nebi ve rasûllerin en en fazîletlisidir.
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Nitekim Allah Teâlâ Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem- hakkında şöyle buyurmuştur:
28 :ﻮنَ ] ﺳﻮرة ﺳﺒﺄ اﻵﻳﺔﻠَﻤﻌ ﻳ ِ اﻟﻨﱠﺎسﺜَﺮﻛ اﻦَﻟﻧَﺬِﻳﺮاً وﻴﺮاً وﺸﻠﻨﱠﺎسِ ﺑﺎﻓﱠﺔً ﻟ ﻛﻠْﻨَﺎكَ اﺳرﺎ اﻣ] و
"(Ey elçi!) Biz, seni ancak bütün insanlara (Allah'ın sevabını müjdeleyen) bir müjdeci ve (O'nun
azabından uyaran) bir uyarıcı olarak gönderdik.Fakat insanların çoğu (hakikati) bilmezler." (Sebe
Sûresi: 28)
Allah Teâlâ, nebi ve rasûlleri insanlar arasından seçmiş, onları kendi toplulukları için birer örnek
kılmış, eğitmiş, terbiye etmiş, elçilikle şereﬂendirmiş, günahlara düşmekten korumuş ve onları
mucizelerle desteklemiştir.Bu sebeple nebi ve rasûller, yaratılış ve ahlak bakımından insanların en
mükemmeli, en bilgilisi, en doğru sözlüsü ve geçmişi en temiz olan kimselerdir.
Nitekim Allah Teâlâ onlar hakkında şöyle buyurmuştur:
73 : ] ﺳﻮرة اﻷﻧﺒﻴﺎء اﻵﻳﺔﺎﺑِﺪِﻳﻦﺎﻧُﻮا ﻟَﻨَﺎ ﻋﻛ وﺎةﻛﻳﺘَﺎء اﻟﺰا وةَ اﻟﺼﻗَﺎمااتِ وﺮ اﻟْﺨَﻴﻞﻌ ﻓﻬِﻢﻟَﻴﻨَﺎ اﻴﺣواﺮِﻧَﺎ وﻣﺪُونَ ﺑِﺎﻬﺔً ﻳﻤﺋ اﻢﻠْﻨَﺎﻫﻌﺟو
]
"Onları bizim emrimizle doğru yolu gösteren önderler (insanlara örnek kimseler) kıldık ve onlara
hayırlı ameller işlemeyi, namazı dosdoğru kılmayı, zekâtı vermeyi vahyettik. Onlar sadece bize
ibâdet eden kimselerdi." (Enbiyâ Sûresi: 73)
Nebi ve rasûller, itaat ve güzel ahlak bakımından bu yüksek makama sahip olunca, Allah Teâlâ,
onları örnek almamızı emrederek şöyle buyurmuştur:
90 : ] ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم اﻵﻳﺔﻴﻦﺎﻟَﻤﻠْﻌى ﻟﺮ ذِﻛﻻ اﻮنْ ﻫﺮاً اﺟ اﻪﻠَﻴ ﻋﻢُﻟﺎﺳ ا  ﻗُﻞ اﻗْﺘَﺪِهﻢﺪَاﻫ ﻓَﺒِﻬﻪﺪَى اﻟ ﻫﻚَ اﻟﱠﺬِﻳﻦﻟَـﺌو] ا
"İşte o nebiler, Allah'ın doğru yola ilettiği kimselerdir. (Ey Nebi!) O halde sen de onların yoluna uy.
(Müşriklere) de ki: Bu tebliğe karşı sizden bir ücret (dünyalık bir şey)istemiyorum. O (İslâm), bütün
âlemler için ancak bir hatirlatmadır." (En'âm Sûresi: 90)
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Nebi ve rasûllerin sahip oldukları bütün güzel vasıﬂar, Peygamberimiz Muhammed -sallallahu
aleyhi ve sellem-'de toplanmış ve Allah Teâlâ onu büyük ahlak ile şereﬂendirmiştir.
Bunun içindir ki Allah Teâlâ, onun her hâl ve hareketini örnek almamızı emrederek şöyle
buyurmuştur:
21 :ﻴﺮاً ] ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب اﻵﻳﺔﺜ ﻛﻪ اﻟﺮذَﻛ وﺮﺧ امﻮاﻟْﻴ وﻪﻮ اﻟﺟﺮﺎنَ ﻳ ﻛﻦﻤﻨَﺔٌ ﻟﺴةٌ ﺣﻮﺳ اﻪﻮلِ اﻟﺳ ر ﻓﻢَﺎنَ ﻟ] ﻟَﻘَﺪْ ﻛ
"(Ey mü'minler!) Andolsun ki sizin için, Allah'a ve âhiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı
çokça zikredenler için Rasûlullah'ın (söz, ﬁil ve her halinde) güzel bir örnek vardır." (Ahzâb Sûresi:
21)
Nebi ve rasûllerin hepsine birden îmân etmek, İslâm akîdesinin rükünlerinden (esaslarından)
birisidir. Nebi ve rasûllere îmân olmadan bir müslümanın îmânı tam olmaz. Çünkü nebi ve rasûller,
Allah'a îmân demek olan aynı akîdeye dâvet etmektedirler.
N.tekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:
وﺗﺎ اﻣ وﻴﺴﻋ وﻮﺳ ﻣوﺗﺎ اﻣ وﺎطﺒاﻷﺳ وﻘُﻮبﻌﻳ وﺎقﺤﺳا وﻴﻞﺎﻋﻤﺳا وﻴﻢاﻫﺮﺑ اَﻟ اﻧْﺰِلﺎ اﻣﻨَﺎ وﻟَﻴ اﻧْﺰِلﺎ اﻣ وﻪﻨﱠﺎ ﺑِﺎﻟﻗُﻮﻟُﻮاْ آﻣ
136 :ﻮنَ ] ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة اﻵﻳﺔﻤﻠﺴ ﻣ ﻟَﻪﻦﻧَﺤ وﻢﻨْﻬﺪٍ ﻣﺣ اﻦﻴ ﺑِق ﻧُﻔَﺮ ﻻِﻬِﻢﺑ رﻦﻮنَ ﻣ] اﻟﻨﱠﺒِﻴ
"(Ey mü'minler!) Deyin ki:Biz Allah'a, bize indirilene (Kur'an'a), İbrahim, İsmail, İshak, Yakub'a ve
torunlarına indirilene, Musa ve İsa'ya verilen (Tevrat ve İncil) ile bütün diğer nebilere Rablerinden
verilene îmân ettik. (Îmân konusunda) onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz ve biz O'na
teslim olmuş kimseleriz." (Bakara Sûresi: 136)
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