89814 - Nebilerin -Allah'ın salat ve selâmı onların üzerine olsunmertebeleri
Soru
Kur'an-ı Kerim'de zikredilen Allah'ın nebileri: Şuayb, Yusuf, Eyyub, Yunus, Musa, İlyas, Elyasa',
Zilkiﬂ, Davud, Süleyman, Zekeriyya, Yahya, İsa ve Muhammed'in -Allah'ın salat ve selâmı onların
üzerine olsun- mertebeleri nelerdir?
Detaylı cevap

Hamd, yalnızca Allah'adır.
Hak Tebâreke ve Teâlâ, Kur'an-ı Kerim'de nebilerin bir kısmını diğerine üstün kıldığını bize haber
vermiştir.
Nitekim Allah -azze ve celle- bu konuda şöyle buyurmuştur:
55 :ﻮراً ] ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء اﻵﻳﺔ زَﺑاۇودﻨَﺎ دآﺗَﻴﺾٍ وﻌ ﺑَﻠ ﻋِﻴﻦ اﻟﻨﱠﺒِﻴﺾﻌﻠْﻨَﺎ ﺑﻟَﻘَﺪْ ﻓَﻀضِ ورااتِ 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)
Ümmetin âlimleri, rasûllerin nebilerden daha fazîletli oldukları konusunda ittifak etmişlerdir.
Rasûller de fazîlet açısından kendi aralarında birbirinden farklıdırlar.
Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:
وح ﺑِﺮﺪْﻧَﺎهﻳاِﻨَﺎتِ وﻴ اﻟْﺒﻢﻳﺮ ﻣﻦ اﺑﻴﺴﻨَﺎ ﻋآﺗَﻴﺎتٍ وﺟر دﻢﻬﻀﻌ ﺑﻓَﻊر وﻪ اﻟﻠﱠﻢ ﻛﻦ ﻣﻢﻨْﻬﺾٍ ﻣﻌ ﺑَﻠ ﻋﻢﻬﻀﻌﻠْﻨَﺎ ﺑ ﻓَﻀﻞﺳﻠْﻚَ اﻟﺮﺗ
 ﺷَﺎءﻟَﻮ وﻔَﺮ ﻛﻦ ﻣﻢﻨْﻬﻣ وﻦ آﻣﻦ ﻣﻢﻨْﻬ اﺧْﺘَﻠَﻔُﻮاْ ﻓَﻤﻦﻟَـ وِﻨَﺎتﻴ اﻟْﺒﻢﺎءﺗْﻬﺎ ﺟﺪِ ﻣﻌ ﺑﻦ ﻣﻢﺪِﻫﻌﻦ ﺑ ﻣ اﻟﱠﺬِﻳﻦﺎ اﻗْﺘَﺘَﻞ ﻣﻪ اﻟ ﺷَﺎءﻟَﻮاﻟْﻘُﺪُسِ و
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253 :ﺮِﻳﺪُ ] ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة اﻵﻳﺔﺎ ﻳ ﻣﻞﻔْﻌ ﻳﻪ اﻟﻦﻟَـﺎ اﻗْﺘَﺘَﻠُﻮاْ و ﻣﻪ] اﻟ
"İşte bu elçiler; onlardan bir kısmını bir kısmına üstün kıldık. Onlardan (Musa ve Muhammed aleyhimasselâm- gibi) Allah'ın kendileriyle konuştuğu ve (Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellemgibi) derecelerle yükselttiği vardır. Meryem oğlu İsa'ya apaçık mucizeler verdik ve O'nu Ruhu'lKudüs (Cebrâil) ile destekledik. Eğer Allah dileseydi, bunların (rasûllerin) arkasından gelen
(millet)ler, kendilerine apaçık deliller geldikten sonra birbirlerini öldürmezlerdi.Fakat ayrılığa
düştüler. Onlardan kimisi îmân etti (îmân üzere sâbit kaldı), kimisi de inkâr etti (inkârda ısrar etti).
Yine Allah dileseydi, (onlar ayrılığa düştükten sonra) birbirlerini öldürmezlerdi. Fakat Allah
dilediğini yapar (dilediğini kendisine itaat ve îmânda muvaﬀak kılar, kimisini de yüzüstü bırakıp
inkâr etmesini sağlar)." (Bakara Sûresi: 253)
Rasûl ile nebi arasındaki fark konusunda (5455) ve (11725) nolu soruların cevaplarına
bakabilirsiniz.
Sonra rasûl ve nebilerin en fazîletlileri sırasıyla şu beş kimsedir:
- Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-.
- Nuh -aleyhisselâm-.
- İbrahim -aleyhisselâm-.
- Musa -aleyhisselâm-.
- İsa -aleyhisselâm-.
Bunlar, Ulu'l-Azm[1] (Azim sahibi kimseler) olarak bilinen beş elçidir.
Nitekim Allah Teâlâ bunlar hakkında şöyle buyurmuştur:
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ُﻠَﻚﻬ ﻳﻞغٌ ﻓَﻬَﺎرٍ ﺑ ﻧَﻬﻦﺔً ﻣﺎﻋ ﺳﺜُﻮا اﻠْﺒ ﻳﺪُونَ ﻟَﻢﻮﻋﺎ ﻳنَ ﻣوﺮ ﻳمﻮ ﻳﻢﻧﱠﻬﺎ ﻛﻢ ﻟَﻬﺠِﻞﺘَﻌ ﺗَﺴ وﻞﺳ اﻟﺮﻦ ﻣمﺰﻟُﻮا اﻟْﻌو اﺮﺒﺎ ﺻﻤ ﻛﺒِﺮﻓَﺎﺻ
35 :ﻘُﻮنَ ] ﺳﻮرة اﻷﺣﻘﺎف اﻵﻳﺔ اﻟْﻔَﺎﺳم اﻟْﻘَﻮ] ا
"(Ey elçi!) O halde azim sahibi elçilerin sabrettikleri gibi sen de (seni yalanlayan kavminin
eziyetine) sabret. Onlar(a bir an önce azabın gelmesi) için acele etme.Onlar tehdit edildikleri azabı
gördükleri gün, sanki dünyada gündüzün bir anından başka kalmadıklarını sanırlar. Bu (onlara ve
başkalarına) bir duyurudur. Artık(Allah'ın emrinden) çıkmış olan topluluktan başkası helâk edilir
mi?" (Ahkâf Sûresi: 35)
Ulu'l-Azm (Azim sahibi kimseler) olarak bilinen bu rasûllerin isimleri Kur'an-ı Kerim'de iki âyette
geçmiştir:
Allah Teâlâ, Âhzâb Sûresi: 7. âyette onlar hakkında 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)
Allah Teâlâ, Şûrâ Sûresi:13 âyette ise şöyle buyurmuştur:
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 اﻵﻳﺔﻴﺐﻨ ﻳﻦ ﻣﻪﻟَﻴﺪِي اﻬﻳ وﺸَﺎء ﻳﻦ ﻣﻪﻟَﻴ اِﺘَﺒﺠ ﻳﻪ اﻟﻪﻟَﻴ اﻢﻮﻫﺎ ﺗَﺪْﻋ ﻣﻴﻦﺸْﺮِﻛ اﻟْﻤَﻠ ﻋﺮﺒ] ﻛ
"(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. Fakat senin kendilerini çağırdığın şey (Allah'ı birlemek
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ve ibâdeti yalnızca O'na hâlis kılmak), müşriklere ağır geldi. Allah, onun (tevhîd) için dilediğini
seçer. İçtenlikle kendisine yönelenleri de ona ulaştırır." (Şûrâ Sûresi: 13)
Allah Teâlâ'nın, bir kısmını diğer bir kısmına üstün kıldığı nebi ve rasûlleri, üstünlük gerektiren
birtakım meziyetler (hususiyetler) ile ayrı tutmuştur.
Kurtubî, tefsirinde bu konuda şöyle der:
"Nebi ve rasûllerin bir kısmının diğer bir kısmına üstün kılındığını söylemek, ancak onlara
bahşedilen fazîletler ve verilen vesîleler sebebiyledir." ("Kurtubî Tefsiri", c: 3, s: 249)
Bu sebeple Allah Teâlâ, Nuh -aleyhisselâm-'ı yeryüzüne gönderilen ilk elçi olmakla üstün kılmış ve
onu çok şükreden bir kul olarak adlandırmıştır.
Nitekim Allah Teâlâ Nuh -aleyhisselâm- hakkında şöyle buyurmuştur:
3 :ﻮراً ] ﺳﻮرةاﻹﺳﺮاء اﻵﻳﺔَﺪاً ﺷﺒﺎنَ ﻋ ﻛﻧﱠﻪ ا ﻧُﻮحﻊﻠْﻨَﺎ ﻣﻤ ﺣﻦﺔَ ﻣِﻳ] ذُر
"(Ey kendilerini) Nûh ile birlikte (kurtarıp gemide) taşıdıklarımızın çocukları! (İbâdette Allah'a ortak
koşmayın, O'nun nimetlerine şükredin ve Nuh'u örnek alın!) Gerçek şu ki, o (kalbi, lisanı ve bütün
azalarıyla) çok şükreden bir kuldu." (İsrâ Sûresi: 3)
- Allah Teâlâ, İbrahim -aleyhisselâm-'ı yakın dost edinmekle üstün kılmıştır.
Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:
125 : ] ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء اﻵﻳﺔﻴﻼ ﺧَﻠﻴﻢاﻫﺮﺑ اﻪاﺗﱠﺨَﺬَ اﻟﻴﻔﺎً وﻨ ﺣﻴﻢاﻫﺮﺑﻠﱠﺔَ ا ﻣﻊ واﺗﱠﺒﻦﺴﺤ ﻣﻮﻫ وﻪ ِﻟﻪﻬﺟ وﻠَﻢﺳ اﻦﻤ دِﻳﻨﺎً ﻣﻦﺴﺣ اﻦﻣ] و
"İyilik yaparak kendini Allah'a teslim eden ve hakka yönelen İbrahim'in dinine uyan kimsenin
dininden daha güzel dinli kim olabilir? Allah, (kulları arasından) İbrahim'i yakın dost edindi." (Nisâ
Sûresi: 125)
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- Yine Allah Teâlâ, İbrahim -aleyhisselâm-'ı insanlara önder olmakla üstün kılmıştır.
Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:
 ] ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮةﻴﻦﻤﺪِي اﻟﻈﱠﺎﻟﻬ ﻋﻨَﺎل ﻳ ﻻ ﻗَﺎلﺘِﻳ ذُرﻦﻣ وﺎﻣﺎً ﻗَﺎلﻣﻠﻨﱠﺎسِ اﻠُﻚَ ﻟﺎﻋ ﺟّﻧ ا ﻗَﺎلﻦﻬﺗَﻤﺎتٍ ﻓَﺎﻤﻠِ ﺑﻪﺑ رﻴﻢاﻫﺮﺑ اَﺘَﻠذِ اﺑاو
124 :] اﻵﻳﺔ
"(Ey Nebi! Hatırlar mısın?) Hani Rabbiİbrahim'i birtakım emirlerle sınamış, o da onları tam olarak
yerine getirmişti. (O zaman Allah İbrahim'e): Ben, seni insanlara önder kılacağım. İbrahim:
Soyumdan da (önderler yap, ya Rabbi!) deyince (Allah:) Zâlimler benim ahdime erişemez (zâlimler,
dînde önderlik elde edemezler) buyurmuştu." (Bakara Sûresi: 124)
- Allah Teâlâ, Musa -aleyhisselâm- ile konuşmakla üstün kılmıştır.
Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:
144 : ] ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف اﻵﻳﺔﺮِﻳﻦ اﻟﺸﱠﺎﻛﻦ ﻣﻦﻛﺘُﻚَ وﺎ آﺗَﻴ ﻓَﺨُﺬْ ﻣﻣﻼِﺑ وﺗﺎﻻ اﻟﻨﱠﺎسِ ﺑِﺮِﺳَﻠﺘُﻚَ ﻋﻄَﻔَﻴ اﺻّﻧ اﻮﺳﺎ ﻣ ﻳ] ﻗَﺎل
"(Allah:) Ey Musa! Sana verdiğim risâletim ve seninle(aracısız) konuşmamla seni insanlar üzerinde
seçkin kıldım. Öyleyse sana verdiğimi al(emir ve yasaklarımı alıp ona göre hareket et)ve
şükredenlerden ol, dedi." (A'râf Sûresi: 144)
- Allah Teâlâ, Musa -aleyhisselâm-'ı kendisi için seçmekle üstün kılmıştır.
Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:
41 : ] ﺳﻮرة ﻃﻪ اﻵﻳﺔﻨَﻔْﺴﺘُﻚَ ﻟﻄَﻨَﻌاﺻ] و
"(Ey Musa! Bu nimetleri sana vermek, risâletim için seni seçmek, benden tebliğ etmen, emir ve
yasaklarımı yerine getirmen için) seni kendim için seçtim." (Tâhâ Sûresi: 41)
- Allah Teâlâ, Musa -aleyhisselâm-'ı gözünün önünde yetiştirilmekle üstün kılmıştır.
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Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:
... 39 : ] ﺳﻮرة ﻃﻪ ﻣﻦ اﻵﻳﺔﻨﻴ ﻋَﻠ ﻋﻨَﻊﺘُﺼﻟ وّﻨﺔً ﻣﺒﺤﻚَ ﻣﻠَﻴ ﻋﺖﻟْﻘَﻴا] و
"... Sana da ey Musa! (İnsanlar arasında) sevilesin ve gözümün önünde yetiştirilesin diye
kendimden sana bir sevgi bıraktım." (Tâhâ Sûresi: 39)
- Allah Teâlâ, İsa -aleyhisselâm-'ı Allah'ın elçisi, Meryem'e ilkâ ettiği ve "Ol" deyip hemen oluveren
sözü, yarattığı ruhlardan birisi olma ve beşikte iken insanlarla konuşma gibi meziyetlerle üstün
kılmıştır.
Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:
ﻢﻳﺮ ﻣَﻟﺎ اﻟْﻘَﺎﻫ اﺘُﻪﻤﻠﻛ وﻪ اﻟﻮلﺳ رﻢﻳﺮ ﻣﻦ اﺑﻴﺴ ﻋﻴﺢﺴﺎ اﻟْﻤﻧﱠﻤ اﻖ اﻟْﺤﻻ اﻪ اﻟَﻠ ﺗَﻘُﻮﻟُﻮاْ ﻋﻻ وﻢ دِﻳﻨ ﺗَﻐْﻠُﻮاْ ﻓﺘَﺎبِ ﻻْ اﻟﻞﻫﺎ اﻳ
اتﺎوﻤ اﻟﺴﺎ ﻓ ﻣﻟَﺪٌ ﻟَﻪ وﻮنَ ﻟَﻪن ﻳ اﺎﻧَﻪﺤﺒﺪٌ ﺳاﺣ وﻟَـﻪ اﻪﺎ اﻟﻧﱠﻤ اﻢَﺮاً ﻟﻮاْ ﺧَﻴﺛَﺔٌ اﻧﺘَﻬ ﺗَﻘُﻮﻟُﻮاْ ﺛَﻼﻻ وﻪﻠﺳر وﻪﻨُﻮاْ ﺑِﺎﻟ ﻓَﺂﻣﻨْﻪ ﻣوحرو
171 : ] ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء اﻵﻳﺔﻴﻼﻛ وﻪ ﺑِﺎﻟَﻔﻛضِ ور اﻻﺎ ﻓﻣ] و
"Ey Kitap ehli! Dîniniz konusunda taşkınlık etmeyin, Allah hakkında ancak hakkı söyleyin. Meryem
oğlu Mesih İsa, ancak Allah'ın elçisi, Meryem'e ulaştırdığı kelimesi ('Ol' sözü) ve O'ndan (Allah'ın
yarattığı) bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve elçisine îmân edin; '(Allah) üçtür' demeyin.(İsa ve annesini
Allah'a ortak koşmayı) bırakırsanız, bu sizin için daha hayırlıdır. Allah, ancak bir tek ilahtır. O, çocuk
sahibi olmaktan uzaktir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Vekil olarak Allah yeter."(Nisâ
Sûresi: 171)
Nebiler başka bir yönden de birbirlerinden üstün olmaktadırlar:
Şeyhulislâm İbn-i Teymiyye -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:
"Hakikatte nebilerden kimisi kral olabilir. Çünkü nebi için üç hal vardır:
- Yalanlanan, kendisine îmân ve itaat edilmeyen nebi olmasıdır ki bu, kendisine mülk (sulta/krallık)
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verilmeyen nebidir.
- Kendisine itaat edilen nebi olmasıdır ki bu, mülk (sulta/krallık) verilen nebidir. Fakat sadece
kendisine emredileni emrediyorsa,bu takdirde o, kendisine mülk verilmeyen kul olan bir elçidir.
Eğer kendisine mübah olan istediği şeyleri emrediyorsa, bu tadirde o, kral konumundadır.
Nitekim Süleyman -aleyhisselâm- için şöyle denmişti:
39 :ﺎبٍ ] ﺳﻮرةص اﻵﻳﺔﺴﺮِ ﺣﻚْ ﺑِﻐَﻴﺴﻣ او اﻨُﻦﻧَﺎ ﻓَﺎﻣﻄَﺎوﺬَا ﻋ] ﻫ
"(Ey Süleyman!) İşte bu (büyük mülk), bizim ihsanımızdır. Artık sen (dilediğine) ver ya da verme,
bu konuda sana hesap sormak yoktur (dedik)."(Sâd Sûresi: 39)
Burada mülk, kul olan elçi için ayrılan hissedir.
Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'e şöyle denilmiştir:
"(Ey Muhammed!) Kul olan bir elçi mi, yoksa kral olan bir nebi mi olmak istersin? (İkisinden birisini
seç!)"
Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-'in durumu,Allah tarafından desteklenen, kendisine
itaat edilen ve tâbi olunan kul bir elçi olmasıdır.Kendisine itaat edilen olmasının faydası; kendisine
tâbi olan kimsenin kazandığı ecrin bir benzerinin de ona verilmesidir ki böylelikle bütün yaratılanlar
ondan faydalansınlar, onun vesilesiyle merhamet olunsunlar ve o şey onlara merhamet etsin.
Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- âhiretteki nasibi ve ecri eksik olmasın diye kral olmayı
seçmemiştir. Oysa kral olsaydı, başkanlık ve mülk elinde olur ve bunlardan faydalanabilirdi.
Kul olan elçi, Allah Teâlâ katında kral olan nebiden daha üstündür. Bunun içindir ki Nuh, İbrahim,
Musa ve Meryem oğlu İsa'nın konumları, Davud, Süleyman ve Yusuf'tan daha üstün olmuştur Allah'ın salât ve selâmı hepsinin üzerine olsun-." ("Mecmû'u'l-Fetâvâ"; c: 34, s: 35)
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Nebilerin, Allah Subhânehu ve Teâlâ katındaki mertebelerini bu şekilde nitelendirmemiz
mümkündür. Buna göre Allah Teâlâ katında mertebesi en kıymetli olanlar; Ulu'l-Azm olarak bilinen
rasûllerdir. Ulu'l-Azm'in en kıymetlisi ise; Peygamberimiz Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem'dir.
Nitekim Ebu Hureyre'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre Rasûlullah -sallallahu
aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:
 ] رواه ﻣﺴﻠﻢ.ﺸَﻔﱠﻊ ﻣلوا و، ﻊ ﺷَﺎﻓلوا و،ﺮ اﻟْﻘَﺒﻨْﻪ ﻋﻨْﺸَﻖ ﻳﻦ ﻣلوا و،ﺔﺎﻣﻴ اﻟْﻘمﻮ ﻳمﻟَﺪِ آدِﺪُ وﻴﻧَﺎ ﺳ] ا
"Ben, kıyâmet günü Âdem oğlunun efendisiyim. Kabri ilk açılacak (haşrolunmak için kabrinden ilk
çıkacak) olan benim, ilk şefaat edecek olan ve şefaati ilk kabul edilecek olan da benim."(Müslim;
hadis no: 2278)
Bu zikredilen isimlerin dışında sıralama ve fazîlet yönünden birbirinden üstün kılınan nebiler
hakkında Allah'ın kitabı ve elçisi Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in sünnetinde herhangi
bir delil gelmemiştir.
Müslümanın, böyle bir şeyi talep etmek ve onun hakkında araştırma yapmak için kendini
zorlamasına gerek de yoktur.Bu sebeple ilim ehli, akide ve sünnetin esasları konusunda yazmış
oldukları kitaplarında böyle bir şeyi zikretmemişlerdir.
Daha fazla bilgi edinmek için, (7459) ve (10669) nolu soruların cevaplarına bakabilirsiniz.
Allah Teâlâ en iyi bilendir.
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