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PEYGAMBERLER NİÇİN İNSANLARDAN SEÇİLMİŞTİR?
Allah, insanlara bir iyilik ve yardım olarak tüm peygamberlerini, insanlar
arasından ve onların içinde yaşadıkları toplumdan seçmiştir. Bu durum, vahyin
insanlar tarafından anlaşılmasında ve kabul görmesinde büyük kolaylıklar sağlamıştır. Çünkü peygamberler, içinde bulundukları toplumun gereksinimlerini ve sorunlarını bilmişler ve bunlara uygun çözüm yolları önermişlerdir. Toplumlarına
doğru olanı gösterme çabasında olan peygamberler, davranışlarıyla da insanlar için
somut, canlı birer örnek oluşturmuşlardır.
Kur’an’da peygamberlerin kendi toplumlarının içinden seçilmesinin önemi,
Hz. İbrahim’in duasında şöyle vurgulanır:
“Rabbimiz! Onlara kendi içlerinden senin ayetlerini okuyacak, onlara
kitap ve hikmeti öğretecek, onları arındırıp tertemiz yapacak bir peygamber
gönder.” (2/Bakara suresi, 129)
Kur’anıkerim, peygamberlerin çağrılarını halkının konuştuğu dil ile yaptıklarını belirtirken, bunun yararını da ayrıca vurgular. Onlar, toplumuyla aynı dili konuştukları için aralarında iletişim sorunu olmaz:
“Kendilerine (doğruları) açıkça anlatabilmesi için, her peygamberi yalnız kendi halkının diliyle gönderdik.” (14/İbrahim suresi, 4)
Peygamberler insan olmaları nedeniyle diğer insanlar gibi yer, içer, çolukçocuk sahibi olur, yaşar ve ölürler (21/Enbiyâ suresi, 8). Onlar doğaüstü güçlere
sahip değildir. Onların diğer insanlardan farkı, peygamber olarak seçilmiş olmaları
ve Allah’tan vahiy almalarıdır (18/Kehf suresi, 110).
Kur’an’da, peygamberlerin çağrısına uymak istemeyenlerin, “Sizler de bizim gibi bir insansınız.” dedikleri, peygamberlerin ise onlara; “Evet, biz de ancak sizin gibi birer insanız.” diye yanıt verdikleri belirtilir (14/İbrahim suresi, 1011). Kur’an’da, aynı bahaneleri ileri sürenler için, peygamberimizin de aynı hatırlatmayı yapması gerektiği belirtilir (18/Kehf suresi, 110). Allah Kur’an’da, onların
bu sözde gerekçelerine karşı Hz. Muhammed’in şöyle demesini istemiştir:
“Size Allah’ın hazineleri elimdedir, demiyorum. Ben gaybı da bilmem.
Size ben bir meleğim de demiyorum. Ben ancak bana vahiy edilene uyarım.”
(6/En’âm suresi, 50)
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Kur’an’da, inanmayanların peygamberlerin melek olmasına ilişkin isteklerinden
söz edilir. Bu bağlamda Hz. Muhammed’in peygamberliğine inanmak istemeyenlerin
şu sözlerine de yer verilir:
“Bu ne biçim peygamber, (bizler gibi) yiyip içiyor, çarşı-pazar dolaşıyor.
Onunla birlikte bir uyarıcı olarak melek indirilseydi ya!” (25/Furkan suresi, 7)
Kur’an, onların daha da ileri giderek, peygamberimizden anlamsız ve tutarsız istekte
bulunuşlarını şöyle anlatır:
“Ey Muhammed! ... göğü tepemize parça parça düşürmedikçe; yahut Allah’ı ve melekleri karşımıza getirmedikçe; yahut altından yapılmış bir evin olmadıkça; yahut göğe çıkmadıkça sana inanmayacağız..” (17/İsrâ suresi, 90-93) Allah,
onların bu isteklerine karşı Hz. Muhammed’in şöyle yanıt vermesini istemiştir:
“Güç ve yüceliğinde sınırsız olan, Rabbimdir. Ben yalnızca peygamber olarak gönderilmiş bir insanım.” (17/İsrâ suresi, 93)
Allah sözlerine şöyle devam eder:
“İnsanlara yol gösterici bir bilgi geldiği zaman, onları inanmaktan alıkoyan, ‘Allah, peygamber olarak bir insan mı gönderdi?’ demeleridir.” (17/İsrâ suresi, 93) Yine Allah peygamberinden, onların bu yersiz sözlerine karşı şu susturucu
yanıtı vermesini istemiştir:
“Eğer yeryüzünde yerleşip dolaşanlar melekler olsaydı, biz de onlara gökten peygamber olarak bir melek gönderirdik.” (17/İsrâ suresi, 94)
Allah Kur’an’da, Hz. Muhammed’e inanmayanların, “Ona bir melek indirilmeli değil miydi?” (6/En’âm suresi, 8) şeklindeki sözlerine de, bunun olamayacağını
şu çarpıcı ifadelerle anlatmıştır:
“Eğer biz bir meleği peygamber yapsaydık, onu kesinlikle bir insan şeklinde yapardık ve onları yine aynı kuşkuya düşürürdük.” (6/En’âm suresi, 9)
Erdoğan PAZARBAŞI
(Bu yapıt için hazırlandı.)
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