12096 - Rasûller arasındaki üstünlük
Soru
Allah Teâlâ'nın:
ٍﺾﻌ ﺑَﻠ ﻋﻢﻬﻀﻌﻠْﻨَﺎ ﺑ ﻓَﻀﻞﺳﻠْﻚَ اﻟﺮﺗ...
"İşte bu elçiler; onlardan bir kısmını bir kısmına üstün kıldık..." Sözü ile:
...ﻪﻠﺳ رﻦﺪٍ ﻣﺣ اﻦﻴ ﺑِق ﻧُﻔَﺮﻻ...
"...Biz, O'nun elçileri arasında hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz..." Sözünün arasını nasıl
bulabiliriz?
Detaylı cevap

Hamd, yalnızca Allah'adır.
"Allah Teâlâ'nın:
253 : ] ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ﻣﻦ اﻵﻳﺔ...ٍﺾﻌ ﺑَﻠ ﻋﻢﻬﻀﻌﻠْﻨَﺎ ﺑ ﻓَﻀﻞﺳﻠْﻚَ اﻟﺮ] ﺗ
"İşte bu elçiler; onlardan bir kısmını bir kısmına üstün kıldık..." (Bakara Sûresi: 253)
Sözü, Allah Teâlâ'nın şu sözü gibidir:
... 55 :ﻮراً ] ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء ﻣﻦ اﻵﻳﺔ زَﺑاۇودﻨَﺎ دآﺗَﻴﺾٍ وﻌ ﺑَﻠ ﻋِﻴﻦ اﻟﻨﱠﺒِﻴﺾﻌﻠْﻨَﺎ ﺑﻟَﻘَﺪْ ﻓَﻀ] و
"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)
Dolayısıyla nebi ve rasûllerin birbirinden üstün olduğunda şüphe yoktur. Buna göre rasûller
nebilerden daha üstündürler. Rasûllerden Ulu'l-Azm olarak bilinenler, onların dışındaki diğer
rasûllerden daha üstündürler. Rasûllerden Ulu'l-Azm olarak bilinenler beş tanedir. Allah Teâlâ onları
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Kur'an'da iki âyette zikretmiştir.
Birincisi: Âhzâb Sûresi: 7. âyet:
Allah Teâlâ bu âyette şöyle buyurmuştur:
ﻴﻈﺎً ] ﺳﻮرة اﻷﺣﺰابﻴﺜَﺎﻗﺎً ﻏَﻠ ﻣﻢﻨْﻬﺧَﺬْﻧَﺎ ﻣا وﻢﻳﺮ ﻣﻦ اﺑﻴﺴﻋ وﻮﺳﻣ وﻴﻢاﻫﺮﺑا و ﻧُﻮحﻦﻣﻨْﻚَ وﻣ وﻢﻴﺜَﺎﻗَﻬ ﻣِﻴﻦ اﻟﻨﱠﺒِﻴﻦﺧَﺬْﻧَﺎ ﻣذْ ااو
7 :] اﻵﻳﺔ
"(Ey Nebi! Hatırlar mısın?) Biz, nebilerden (risâleti tebliğ edeceklerine dâir) söz almıştık. Senden,
Nûh’tan, İbrahim’den, Musa’dan ve Meryem oğlu İsa’dan da (söz almıştık). Biz, onlardan (risâleti
tebliğ ederek emâneti yerine getireceklerine ve birbirlerini tasdik edeceklerine dâir) kesin bir söz
almıştık." (Ahzâb Sûresi: 7)
Bu rasûller: Muhammed, Nuh, İbrahim, Musa ve Meryem oğlu İsa'dır -Allah'ın salât ve selâmı,
hepsinin üzerine olsun-.
İkincisi: Şûrâ Sûresi: 13. âyet:
ﻴﻪﻗُﻮا ﻓ ﺗَﺘَﻔَﺮ وﻮا اﻟﺪِّﻳﻦﻴﻤﻗنْ ا اﻴﺴﻋ وﻮﺳﻣ وﻴﻢاﻫﺮﺑ اﻨَﺎ ﺑِﻪﻴﺻﺎ وﻣﻚَ وﻟَﻴﻨَﺎ اﻴﺣواﻟﱠﺬِي ا ﻧُﻮﺣﺎً و ﺑِﻪﺻﺎ و ﻣ اﻟﺪِّﻳﻦﻦ ﻣﻢَعَ ﻟﺷَﺮ
13 : ] ﺳﻮرة اﻟﺸﻮرى ﻣﻦ اﻵﻳﺔ... ]
"(Ey insanlar! Allah’ı birlemek ve O’na itaat etmek sûretiyle) ‘Dîni ayakta tutun ve onda ayrılığa
düşmeyin’ diye Nûh’a (tebliğ etmesini) tavsiye ettiğini, sana vahyettiğimizi, İbrahim’e, Musa’ya ve
İsa’ya tavsiye ettiğimizi, Allah size dîn kıldı." (Şûrâ Sûresi: 13)
Bu beş kişi, rasûller içerisinde en fazîletli olanlardır.
Allah Teâlâ'nın mü'minler hakkındaki:
ﻨَﺎﻌﻤﻗَﺎﻟُﻮاْ ﺳ وﻪﻠﺳﻦ رﺪٍ ﻣﺣ اﻦﻴ ﺑِق ﻧُﻔَﺮ ﻻﻪﻠﺳر وﺘُﺒِﻪﻛ وﻪﺘﻶﺋﻣ وﻪ ﺑِﺎﻟﻦ آﻣﻞﻨُﻮنَ ﻛﻣﻮاﻟْﻤ وِﻪﺑﻦ ر ﻣﻪﻟَﻴ اﻧﺰِلﺎ ا ﺑِﻤﻮلﺳ اﻟﺮﻦآﻣ
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285 : ] ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة اﻵﻳﺔﻴﺮﺼﻚَ اﻟْﻤﻟَﻴاﻨَﺎ وﺑاﻧَﻚَ رﻨَﺎ ﻏُﻔْﺮﻃَﻌا] و
"Elçi (Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-) Rabbi tarafından kendisine indirilene îmân etti.
Müminler de îmân ettiler. Onlardan her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve elçilerine îmân
ettiler. O'nun elçileri arasında hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz. İşittik ve îmân ettik. Ey
Rabbimiz! Bizi(m günahlarımızı) bağışla. Dönüş(ümüz de yalnızca) sanadır’ dediler." (Bakara
Sûresi: 285)
Bunun amlamı: Îmân konusunda Allah'ın elçileri arasında ayırım yapmayız. Aksine biz, onların
gerçekten Allah Teâlâ tarafından gönderilen elçiler olduklarına, onların yalan söylemediklerine,
sözlerinin doğru olduğuna ve Allah Teâlâ tarafından tasdik edildiklerine îmân ederiz.
İşte Allah Teâlâ'nın:
...285 : ] ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ﻣﻦ اﻵﻳﺔ...ﻪﻠﺳ رﻦﺪٍ ﻣﺣ اﻦﻴ ﺑِق ﻧُﻔَﺮ)ﻻ
"...Biz, O'nun elçileri arasında hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz..." (Bakara Sûresi: 285)
Sözünün anlamı şudur: Îmân konusunda hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Aksine hepsinin
gerçekten Allah Teâlâ tarafından gönderilen elçiler olduklarına îmân ederiz.
Fakat Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'den sonraki elçilere ittibâyı içeren îmân, sadece
Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'e hastır (yani O'nun şeriatından başkasına ittibâ
edilemez). Zirâsadece Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'e ittibâ edilmesi gerekir. Çünkü
O'nun şeriatı,onun dışındaki bütün şeriatları nesh etmiştir. Böylelikle rasûllerin hepsine îmân
edilmesi gerektiğini öğrenmiş bulunuyoruz.Onların gerçekten Allah Teâlâ tarafından gönderilen
elçiler olduklarına îmân ederiz. Ancak Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in gönderilmesinden
sonra geçmiş bütün dînlerin, Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in şeriatıyla nesh
edildiğinden dolayı bütün insanların sadece Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'e yardım
etmeleri farz olmuştur.
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Nitekim Allah Teâlâ, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in dîni dışındakibütün dînlerihikmetiyle
nesh etmiştir.
Bunun içindir ki O şöyle buyurmuştur:
ﻪﻮﻟﺳر وﻪﻨُﻮاْ ﺑِﺎﻟ ﻓَﺂﻣﻴﺖﻤﻳ وﻴِـﺤ ﻳﻮ ﻫﻻ اﻟَـﻪضِ ﻻ اراﻻاتِ وﺎوﻤﻠْﻚُ اﻟﺴ ﻣﻴﻌﺎً اﻟﱠﺬِي ﻟَﻪﻤ ﺟﻢﻟَﻴ اﻪ اﻟﻮلﺳ رّﻧ اﺎ اﻟﻨﱠﺎسﻬﻳﺎ ا ﻳﻗُﻞ
158 :ﺘَﺪُونَ ] ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف اﻵﻳﺔ ﺗَﻬﻢﻠﱠ ﻟَﻌﻮهاﺗﱠﺒِﻌ وﻪﺎﺗﻤﻠﻛ وﻪ ﺑِﺎﻟﻦﻣﻮ اﻟﱠﺬِي ﻳﻣ اﻻِ] اﻟﻨﱠﺒ
"(Ey elçi!) De ki: Ey insanlar! Ben, Allah'ın sizin hepinize gönderdiği bir elçisiyim. Ki göklerin ve
yerin mülkü O'nundur. O'ndan başka hak ilah yoktur, O diriltir ve öldürür. O halde Allah’a ve Allah'a
ve O'nun sözlerine inanan elçisine, o ümmî peygambere îmân edin ve O'na uyun (Allah’a itaat olan
emirlerini yerine getirin) ki doğru yolu bulasınız." (A'râf Sûresi: 158)
Bu sebeple Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in dîninin dışındaki bütün dînler nesh
olunmuştur. Fakat rasûllere ve onların hak olduklarına îmân etmek, olması gereken zorunlu bir
şeydir."
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