
politikasındaki değişiklik sebebiyle üç de
fa aynı numarayla fakat farklı içeriklerle 
basılmıştır. Edebi ilavenin birinci dönemin
de yazıların "Eski Osmanlılar, Hadisat-ı Ede
biyye, Hadisat-ı İçtimaiyye, Maktut Vezir
lerimiz, Muhabere ve Muhavere, Ufk-ı Ti
cari ve Mali, Edebiyyat-ı Arabiyye" gibi bö
lüm başlıkları altında yayımlandığı görül
mektedir. Ali Kemal'in "Eski Osmanlılar" 
başlığıyla divan edebiyatının belli başlı isim
leri üzerine yazdıkları, dil ve edebiyat ya
zılarıyla beraber sonradan bir kitapta top
lanmıştır (Ali Kemal . Makaleler: Peyam-ı 
Edebi'deki Dil ue Edebiyat Yazıları, haz. 
Hülya Pala, istanbu l 1997). 189Syılına ka
dar olan hatıraları da tefrika halinde "Öm
rüm" başlığıylayayımlanmıştır (Ali Kemal, 
Ömrüm, haz. M. Kayahan Özgül, Ankara 
2004). Edebi ilavenin sürekli yazarlarından 
Rıza Tevfik'in (Bölükbaşı) edebi, felsefi ve 
sosyal içerikli yazılarının önemli bir bölü
mü Rıza Tevfik'in Tekke ve Halk Ede
biyatı ile İlgili Makaleleri adlı kitapta 
bir araya getirilmiştir (haz. Abdullah Uç
man , istanbul 2001). Cenab Şahabeddin, 
Süleyman Nazif, Mehmed Rauf, "Süley
man Sadi" takma adıyla Yahya Kemal, Ha
lit Fahri (Ozansoy), Reşid Süreyya, Mehmed 
Sadık (Muallim), Mehmet Sıdkı (İskeçeli), İbn 
Mevlana Hüseyin Said, Subhi Ali yazılarıyla; 
Faruk Nafız (Çamlıbe l ), Hüseyin Daniş (Ped
ram), Hüseyin Slret (Özsever), Muhiddin Ra
if (Yengin), Tokadizade Şekib, Üsküdarlı Ta
lat, Mehmed Muhiddin, Muallim Cfıdl, Ha
fıd Vahdetl Suud, Yaşar Şadi, Hafız İsmail 
şiirleriyle ilavede yer alan belli başlı isim
lerdir. Yakup Kadri "Kadınlık ve Kadınları
mız", Danişzade Şevket Gavsi "Edebiyyat-ı 
MOsikiyye" başlığıyla yazılar yazmış, Karn
ran M acid Fransızca'dan hikaye tercüme
leri yapmıştır. Az sayıda yazı ve şiiri olan 
yazarlar arasında Abdullah Cevdet, Ab
durrahman Adil (Eren), Abdülhak Hamid 
(Tarhan), Ahmed Muhtar, Ahmed Refik (Al
tınay), Ali Ekrem (Bolayır). Fazı! Ahmet (Ay
kaç) , Florinalı Nazım , Mehmed Emin (Yur
dakul), Mustafa Reşid, Nezihe Muhiddin, 
Osman Fahri, Recaizade Ekrem, Remzi
yü'l-Mevlevl (Ahmed Remzi Akyürek), Tahi
rülmevlevl, Yahya Saim (Ozanoğlu) bulun
maktadır. On beş günlük, haftalık, hafta
da iki günlük ve tekrar haftalık periyotlar
la çıkan ilave sekiz ve dört sayfa olarak ya
yımlanmış, ilk döneminde "Hande midir 
Girye midir" başlığı altında Sedat Nuri im
zalı sosyal içerikli karikatürlere ve Türk mü
ziği bestekarlarının bazı bestelerine ait no
talara yer verilmiştir. Sık sık en beğeniten 
mısra ve beyit yarışmaları düzenlenmiştir. 

Peyarn'ın edebi ilaveleri üzerine Adem 
Şahin tarafından Erzurum Atatürk Üni-

versitesi'nde bir yüksek lisans tezi hazır
lanmıştır ( Peyam-ı Edebi: Peyam Gazetesi 
Edebi ilavesi: inceleme-Fihrist-Seçme Me
tinler, Erzurum 2002). Peyam, Peyam-ı 
Sabah ve edebi ilavelerinin İstanbul Be
lediyesi Atatürk Kitaplığı'nda tamayakın 
bir koleksiyonu bulunmaktadır. 
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Iii ALiM KAHRAMAN 

PEYGAMBER 
( r."~) 

Allah'tan 
vahiy yoluyla aldığı bilgileri 

ve emirleri tebliğ etmek, 
muhataplarını hak dine 

çağırınakla görevlendirilen 
yüksek vasıflı kimse. 

_j 

Peygamber (peygam-ber/peyam-ber) ke
limesi Farsça olup sözlükte "haber geti
ren" demektir. Eski Türkçe karşılığı yalvaç
tır (yalavaç), ancak peygamber kelimesi 
erken dönemde Türkçe'ye geçip yerleş
miştir. 

Kur'an'da ve Hadislerde Peygamber. Kur
'an-ı Kerim'de peygamber karşılığında ne
bl, resfil ve mürsel kelimeleri, peygamber 
göndermeyi ifade etmek için irsal, icti
ba, ıstıfa ve ba's kökünden fiiller kullanı
lır. Nebl sözlükte "haber veren; mertebe
si yüksek olan; açık seçik yol" anlamlarına 
gelir. Resul ve mürsel kelimeleri de "gön
derilmiş kişi" manasındadır (Lisanü'l-'Arab, 
"nb'e", "nbv", "rsl" md leri). Gerek nebl 
gerek resul Kur'an'da "Allah'ın buyrukla
rını ve öğütlerini muhataplara bildirmek 
üzere seçtiği elçi" anlamında, resul ayrı
ca Allah ile peygamberleri veya diğer ba
zı yaratılmışlar arasında elçilik yapan me
lekler hakkında kullanılır. Bir kısım ayet
lerde Allah'ın meleklerden ve insanlardan 
resuller seçtiği belirtilmiş (el-Hac 22/75). 

Cebrail'in yanı sıra insanların ruhlarını al
mak ve ilahi emirlere isyan edenleri helak 
etmek gibi işlerle görevlendirilen melek
lerden resul diye söz edilmiştir (M F. Ab
dülbaki, el-Mu'cem, "nb'e", "nby" md.le
ri; Ragıb el-isfahant, el-Müfredat, "nb'e", 
"nbe'", "rsl" md.leri) . Kur'an'da ictiba (er
demli davranışları birinin şa hsında top
lamak). ıstıfa (erdemli hareketleri seçip 
bir kişide yoğunlaştırmak) ve ba's (gön
dermek) kavramları da (mücteba, musta
fa. meb'Os) peygamberler için kullanılmış-

PEYGAMBER 

tır (a.g.e., "cbv", "şfv", "b'~t md leri) ; aynı 
kavramlar hadislerde de geçer. 

Kur'an'da belirtildiğine göre Hz. Adem 
cennette iken eşiyle birlikte ilk günahı iş
lemesi üzerine yeryüzüne indirilmesinin ar
dından rabbinin telkin ettiği kelimeleri alıp 
tövbe etmiş, tövbesi kabul edilerek Allah 
tarafından seçilen bir kişi konumuna gel
miştir (el-Bakara 2/30-38; Al-i imran 3/33; 

Tabert, 1, 541 ). Peygamber göndermeden 
insanları sorumlu tutmayacağını beyan 
eden Allah, Adem'e vahiy gönderip ken
disinin, eşinin, nesiinin nasıl ibadet ede
ceğini ve ebedl hayata nasıl hazırlanacak
larını ona öğretmiş, daha sonra bu süreç 
seçtiği diğer peygamberlerle devam et
miştir (el-Bakara 2/136. 177. 285; AI-i im
ran 3/84; en-N isa 4/1 50-152). Hz. Adem'in 
ardından insanlar hidayet yolunu gösteren 
vahiylere uyarak yaşamaya devam eder
ken görüş ayrılığına düşünce Cenab-ı Hak 
cennetle müjdeleyen ve cehennemle uya
ran nebller göndermiş. onlara kitaplar in
dirmiş ve bunlara iman edenleri hidayete 
eriştirmiştir (el-Bakara 2/ 213). 

Peygamberlerin bir kısmı Kur'an'da zik
redilmekle birlikte bir kısmından hiç bah
sedilmemiştir (el-Mü'min 40/78). Peygam
berlerin ilki Hz. Adem, sonuncusu Hz. Mu
hammed' dir. Tarihte bazan peşpeşe, ba
zan aynı zaman dilimi içinde, bazan da kı
sa veya uzun aralıklarla peygamberler gön
derilmiştir (el-Bakara 2/87; el-Maide 5/19, 

46; el-Mü'minOn 23/44; Yasin 36/6). Bu 
peygamberler ve onlara verilen vahiyler bir
birini teyit etmiş , son nebl ve resul olan 
Hz. Muhammed'in getirdiği Kur'an ise bü
tün peygamberleri ve ilahi kitapları doğ
rulayıp onlara şahitlik etmiştir (el-Bakara 
2/89, ı o ı; Al-i im ran 3/3-4, 81 ). Bütün nebl 
ve resuller, insanların sorumlu tutulduğu 
konularda bir bahane ileri sürmelerine ma
hal bırakmayacak şekilde Allah'ın emirle
rini tebliğ etmişlerdir (en-N isa 4/41. 165; 

el-Ahzab 33/46) 

Kur'an'da kendilerinden nebl veya re
sul diye bahsedilen kişiler şunlardır: Adem, 
İdrls, NOh, İbrahim, İsmail , İshak, Ya'küb, 
Yusuf, LOt, Hud, Salih, şuayb, Musa, Ha
rün, İlyas, Elyesa', Yunus, EyyOb, DavOd, 
Süleyman, Zekeriyya, Yahya, Isa ve Mu
hammed. Bunlardan NQh, İbrahim, İsmail, 
Musa, Harun, Isa ve Muhammed hem re
sul hem nebl olarak nitelendirilmiş, böy
lece nebl ile resul arasında bir farkın bu
lunmadığına işaret edilmiştir. Allah, bütün 
nebt ve resullere dinl-dünyevl konulara iliş
kin bilgileri ve buyrukları vahiy yoluyla bil
dirip bunları insanlara tebliğ etmelerini 
emretmiş, onlar da aldıkları vahiylerin Al-
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lah'tan geldiğine dair zorunlu bilgiye sa
hip olmuştur. Cenab-ı Hak Musa'ya Tev
rat'ı. Davud'a Zebur'u, Isa'ya İ ncil'i ve Hz. 
Muhammed'e Kur'an'ı indirmiş. bunların 

bütününe iman etmek gerektiğini haber 
vermiştir (el-A'raf 7/157-158; Yunus 10/ 

57) Kur'an-ı Kerim'de peygamberlere ait 
kıssalardan anlaşıldığına göre nebiler ve 
resuller gösterdikleri mucizelere rağmen 
toplumun ileri gelenleri tarafından alaya 
alınmış (el-Hicr 15/10-11). getirdikleri va
hiyler "eskilerin masalları" (esatlrü'l-ewelln) 
diye nitelendirilmiş (M. F Abdülbakl, el
Mu'cem, "esatır" md.). ancak bu inkarcılar 
çeşitli şekillerde cezalandırılmıştır. İnsan
ları Allah'tan başka tanrı bulunmadığına 
inanmaya, sadece O'na kul olmaya, erdem
li davranışlar sergileyip kötülüklerden sa
kınmaya davet eden peygamberlerin ni
telikleri konusunda Kur'an'da verilen bil
giler şöylece özetlenebilir: Yaşadıkları top
lumun içinden seçilmiş birer insan olup 
toplumla aynı dili konuşurlar. Hz. Adem 
ile Hz. Isa dışında her peygamber bir an
ne babanın çocuğu olarak dünyaya gelmiş, 
insana has özellikler taşımış. dünya işle

riyle meşgul olmuş , her insan gibi sonun
da ölmüştür. Bütün peygamberler sadık, 

dürüst. yaratan9 saygılı , yaratılmışlara şef

katli kimselerdir. Allah'tan vahiy almaları 

bakımından diğer insanlardan farklılık ar
zetmekle birlikte Allah yaratmadıkça mu
cize gösteremezler, Allah bildirmedikçe 
gaybı haber veremezler, insan olarak kü
çük hatalar (zelle) işleyebilirler; ancak ka
rar ve temayüllerinde yanılmaları halinde 
ilahi uyarıyla karşılaşırlar (Al-i imran 3/ 
144; et-Tevbe 9/43; Yusuf 12/24; er-Ra'd 
13/38; ez-Zümer 39/30). Peygamberler sa
dık rüya ile vahiy almaya başlar (Buhar!, 
" Bed'ü'l-val:ıy " , 1). Bütün nebllere muci
zeler verilmiştir, Hz. Muhammed'e veri
len en büyük mucize Kur'an'dır (Müsned, 
ıı. 341; Buhi:l.rl, "Feza'ilü'l-1\uı"an", ı) . Bü
tün nebiler anneleri babaları bir olan kar
deşler gibidir. Her nebinin ashabı ve hava
rileri vardır (Müsned, II, 461; Bedreddin el
Ayni. XVI, 36) 

Kur'an'da geçen n ebi ve resul kavram
larının aynı anlamda kullanılmasına kar
şılık hadislerde nebl ile resul arasında fark
lılık bulunduğu, resullerin sayısının 313'e 
(veya 315). nebilerin ise 124.000'e ulaştığı 
belirtilmiş (Müsned, V. 187, 266; Buhar!, 
"Tevl:ıld", 19). bu da kitap ve şeriat veri
lenierin resul, onların getirdiği kitapla di
ne davet etmesi için vahiy verilen elçilerin 
ise nebi olduğuna işaret kabul edilmiştir. 
Ancak hadislerin çoğunda peygamberler 
hakkında nebi kelimesi kullanılmış. Resul-i 
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Ekrem'in mi'rac esnasında nebilerle gö
rüştüğünü bildiren rivayetlerde Hz. Musa 
ile Isa'dan da nebi diye söz edilmiştir. Bu 
kullanımlar dikkate alınarak genel anlam
da hadislerde de nebi ile resul arasında 
fark gözetilmediği söylenebilir. Aksi tak
dirde 313 diye verilen resul sayısınca ilahi 
kitap ve şeriatın gelmiş olması gerekir. Bir
çok kitabın değişik resullere mükerrer ola
rak indirildiği şeklinde bazı kelamcılarca 

yapılan yorum ise tatmin edici değildir, 
esasen bu konuda nakli bilgi de yoktur. 
Bu sebeple rivayetler in sahih olanlarının 
Kur'an'a aykırı bilgiler içermediğini düşü
nüp hadislerde de nebi ile resul arasında 
fark gözetilmediğini, buna aykırı bilgiler 
içeren rivayetlerin ise problemli olduğunu 
kabul etmek gerekir. Nitekim bazı alim
ler söz konusu rivayetlerin zayıf veya uy
durma olduğunu söylemiştir (Reşld Rıza, 

VII, 605-606) 

Kelam İlıninde Peygamber. Kelam ilmin
de nebi ile resul kavramları hakkında de
ğişik tanımlar yapılmıştır. Tercih edilen ta
nıma göre resul, "AIIah'ın vahiy yoluyla ki
tap ve şeriat verdiği ve bunları insanlara 
tebliğ etmekle görevlendirdiği elçi", nebi 
ise "Ailah'ın, resullerine indirdiği kitap ve 
şeriata inanmaya insanları davet etmesi 
için vahiy verdiği , bunları tebliğ etmekle 
görevlendirdiği kişi" anlamına gelir. Mu'te
zile kelamcılarına göre resul ile neb! ara
sında fark yoktur ve her ikisi de "Allah'ın 
vahiy yoluyla yeni bir şeriat verip bunu in
sanlara tebliğ etmekle görevlendirdiği el
çi" demektir. Kelamcıların çoğunluğu, Al
lah'ın yeni bir elçiyi mutlaka yeni bir şeri

atı tebliğ amacıyla göndermesini hikmete 
daha uygun bulmuştur (Bakıllanl' , s. 42) 

Nebi ile resulü farklı iki kavram sayan 
Ehl-i sünnet kelamcıları bu konuda deği
şik görüşler ileri sürmüştür. 1. Nebl resul
den daha genel bir anlam taşır. Nebi Al
lah'ın belli bir konuya ilişkin bilgileri vahiy 
yoluyla bildirdiği insandır ve aldığı vahiy
leri başkalarına tebliğ etmekle yükümlü 
değildir. Bu tür vahiyler alan kadın nebl
ler de vardır. Resul ise daha özel bir an
lam taşır. buna göre her resul nebldir, fa
kat her nebi resul değildir. z. Nebl Allah'ın 
icendisine kitap ve şeriat göndermediği el
çisidir. İnsanları, önceki dönemde veya ya
şadığı çağda kitap ve şeriat verilen bir re
sulün dinine davet etmekle yükümlüdür. 
Resul ise Allah'ın yeni bir kitap ve şeriat 
gönderdiği kişi olup önceki resuller in ki
tap ve şeriatını tamamen veya kısmen ge
çersiz kılabilir. 3. Nebl Allah'ın sadece mü
minlere gönderdiği elçi iken resul katirie
ri hak dine davet etmek üzere görevlen-

dirilen kimsedir. 4. Nebi Allah'ın yalnız in
sanlardan seçtiği elçiyi ifade eder, resul 
ise meleklerden seçilen elçiler için de kul
lanılır (Matürldl, Il, 79; İbn Furek, s. ı 74; 

Abdülkahir ei-Bağdadl, s. 154; Fahreddin 
er-Razi, XXlll, 49; Teftazanl, 11 . 173). 

Kelam alimlerinin tamamı peygamber
lere imanı İslam'ın inanılması zorunlu esas
ları arasında kabul eder, zira bu husus 
Kur'an ve Sünnet'le sabittir. Ayrıca akli ba
kımdan da peygamberlerin getirdiği bil
gilerin varlığı ve hayatı doğru yorumlayıp 

kavramak, ferdi ve içtimal hayatı erdemli 
kılmak, dünya ve ahiret mutluluğuna eriş
mek için gereklidir. Kelamcılar, tıpkı aydın
lığın bulunmaması halinde gözlerin göre
mernesi gibi peygamberlerin bulunmama
sı durumunda da akli bilgilerin insanları 
yüce amaçlara ulaştıramayacağını kabul 
etmiştir (Fahreddin er-Razi, IX, 78-79) . 

Çünkü akıl yürütme gücü ne kadar üstün 
olursa olsun mutlak ve mükemmel bir bil
gi kaynağı sayılmadığı gibi nefsani arzula
rın ve çıkarların baskısını da ortadan kal
dırmaz. Yine akıl gaybı keşfedemez. hak 
inançları belirleyip benimsetemez, insanı 
batı! inançlara sapmaktan kurtaramaz ve 
iyi davranışlara yöneltip kötülerinden sa
kındıramaz (Reşld Rıza, ll, 283-286) . 

Alimierin ekseriyeti, peygamberlerin in
sanlar arasından seçilip hem insanlara hem 
cinlere elçi olarak gönderildiği ve Hz. Mu
hammed'in bunlar arasında yer aldığı ka
naatini taşısa da bu, cinlere ve insanlara 
kendilerinden resuller gönderildiğine iliş
kin ayetin (ei-En'am 6/ 130) zahirine aykı

rıdır (a.g.e., Vlll, !05-107). Kelamcıların bü
yük çoğunluğuna göre Allah ilk peygam
ber olarak Hz. Adem'i göndermiş. ona ila
hi emirler içeren kelamını bildirmiş, o da 
çocuklarına Allah'a inanıp ibadet etmeyi 
öğretmiş, ilahi em iriere uyanların ahirette 
mükafatlandırılacağını . isyan edenlerin ce
zalandırılacağını bildirmiştir (ei-Bakara 2/37; 

Al-i imran 3/33; el-Maide 5/27-29) Ayet
lerio yanı sıra hadislerde de Hz. Adem'in 
peygamber olduğu haber verilmiştir (Arap
kirli Hüseyin Av ni. s. 150). Katade b. Dia
me ile Muhammed Abduh ve M. Reşld 
Rıza gibi eski ve yeni bazı alimler ise ilk 
peygamberin Hz. Adem değil Hz. Nuh ol
duğunu ileri sürmüştür. Onlara göre Allah 
insanları bir çocuğun geçirdiği gelişme sü
reçlerinde olduğu gibi eğitmiştir. Kur'an'
da belirtildiği üzere (ei-Bakara 2/213) ilk 
insanlar, bu sürecin başlangıcında bir tür 
içgüdüye benzeyen fıtri ve akli bilgilere sa
hip kılınarak dini konularda aynı görüşleri 
paylaşmaları sağlanmış, bir zaman sonra 
aralarında görüş ayrılığ ı çıkıp putlara tap-



maya başlayınca Cenab-ı Hak gerçeği an
latacak peygamberler göndermiştir. Böy
lece insanlar, peygamberleri tanıma ve ge
tirdikleri vahye dayalı bilgileri anlama aşa
masına ulaşıp sosyal düzen içinde yaşa
manın kurallarını öğrenmiş ve adeta pey
gamberler insanlık camiasının ortak aklı 
konumunda olmuştur. Bu alimiere göre 
ilk peygamberin Hz. Nuh olduğu ayet ve 
hadislerle de sabittir. Hz. Muhammed'e 
vahiy verilmesinin Hz. Nuh'a ve ondan son
ra gelen peygamberlere vahiy verilmesi 
gibi olduğunu bildiren ayette (en -N isa 4/ 
ı 63; krş. eş -Şura 42/ 1 3) peygamberlere 
vahiy gönderme sürecinin Nuh ile başladı
ğına işaret edilmiştir. Hz. Adem'in ilk pey
gamber olduğunu savunanlar ise ilgili ayet
leri te'vil ederek Nuh'un katiriere gönde
rHip şirke karşı insanları uyaran ve kitap
la şeriat verilen ilk resul olduğu, Adem'in 
ise ailesine veya sadece müminlere gön
derildiğini söylemiştir. Nübüwetin Hz. Nuh 
ile başladığını kabul edenlere göre Hz. 
Adem'in Allah'tan kelimeler alıp tövbe et
mesi (ei-Bakara 2/37) peygamberliğini ka
nıtlamaz . Çünkü Allah'tan her vahiy alan 
peygamber değildir. Nitekim Hz. Musa'
nın vahiy alan annesiyle Isa'nın annesinin 
peygamber olmad ığına hül<;medilmiştir. 

Adem'in aldığı vahiy tıpkı yere ve göğe 
yapılan hitaplarda olduğu gibi teklifi de
ğil tekvinl olabilir. Cenab-ı Hakk'ın Adem'
de yarattığı kelimeler Hz. Muhammed' e 
vahiy verilmeye başlanmadan önce Hira 
dağında bir tür ibadete yöneltilmesi gibi 
fıtrl bir telkin niteliğinde sayılmalıdır. Ahi
rette insanları hesaba çekme işlemini baş
Iatmayı konu edinen şefaat hadisinde de 
Hz. Adem peygamber olarak değil insan
ların babası diye nitelendirilmiş. Hz. Nuh'
tan ise ilk peygamber (resul) olarak söz 
edilmiştir (Bedredd in el-Ayni, XV, 220) 
Adem'in peygamber olduğuna dair hadis 
ise ahad, hatta zayıf ve uydurma rivayet
Ierdendir. Bütün bunlar, Hz. Adem'in Kur
'an'da ve sahih hadislerde belirtilen terim 
anlamında bir peygamber sayılmadığını 
kanıtlamaktadır (Reşid Rıza, ll, 29 1-296; 
VII , 603-609; VIII , 354) 

Hz. Adem'in peygamber olduğunu sa
vunanlar doğrudan doğruya açık anlamlı 
ayetleri esas alırken peygamber olmadığı
nı ileri sürenler ayetlerden çıkardıkları ba
zı yorumlara dayanmaktadır. Nitekim Hz. 
Adem'in. Nuh'un yanı sıra peygamberler 
zincirini oluşturan Aı-i ibrahim ve AI-i im
ran'la birlikte Allah tarafından seçilmiş 
kimselerden olduğu açıkça belirtilmekte
dir (Al-i im ran 3/33); ayrıca çocuklarının da 
dünyada Allah'a iman ve itaatten. ahiret-

te de ceza ve mükatattan haberdar oldu
ğu anlaşılmaktadır (el-Ma ide 5/27-29). Esa
sen Muhammed Abduh da sözü edilen 
ayeti (Al-i imran 3/33) açıklarken orada 
geçen " ıstıfa" kavramına "nübüwet ve ri
salet vererek seçmek" anlamını vermiştir 
ki Adem'in peygamber olmadığı iddiası bu
nunla çelişmektedir (Reşld Rıza, III, 288). 
Şefaat hadislerinde Hz. Adem'den insan
lığın babası diye söz edilmesi onun pey
gamber olmadığı anlamına gelmez; bu 
rivayetleri peygamber olduğunu bildiren 
ayetlerle sahih hadislerin ışığı altında de
ğerlendirmek gerekir. 

Kaynaklarda Hz. Adem'den yaklaşık on 
asır (bir rivayete göre altı asır) sonra Hz. id
rls 'in, onun ardından Hz. Nuh'un. daha 
sonra da yukarıda belirtilen sıraya göre 
peygamberlerin gönderildiği nakledilir. 
Kur'an'da adı geçen Üzeyir, Lokman ve 
Zülkarneyn'in peygamberliği konusunda 
ihtilaf vardır (İbn Sa'd, 1, 53-55) Hz. ib
rahim, yahudi ve hıristiyanlarla Kureyşli 
Araplar'ın kendisine uyduklarını iddia et
tikleri peygamberdir (Reşid Rıza, VIII , 241 ). 
Hz. ibrahim ile oğlu ismail ve Lut. Ya'küb 
ile oğlu Yusuf, Musa ile kardeşi Harun, Da
vüd ile oğlu Süleyman aynı zaman dilimin
de peygamber olmuştur (Ba kıllanl. s. 43-
44) . Hz. Musa'dan sonra Isa devrine kadar 
gönderilen peygamberler Musa'nın şeria
tını tebliğ edip uygulamıştır. Her ne kadar 
Kadi Abdülcebbar gibi bazı kelamcılar her 
peygamberin yeni bir şeriatla gönderildiği
ni ileri sürmüşse de bu görüş isabetli bu
lunmamıştır (Fahreddin er-Razi , lll , 176). 

Her peygamber. Allah'tan başka tanrı 
bulunmad ığına iman edip yalnızca O'na 
kulluk etmeye çağırdığı toplumun inkar ve 
tepkisiyle karşılaşmıştır. Şiddetli baskıla
ra karşı en büyük mücadeleyi veren Hz. 
Nuh, ibrahim. Musa. Isa ve Hz. Muham
med'e "ülü'l -azm" sıfatı verilmiştir (Ab
dülkahir el-Bağdadi, s. 159; krş . ei-Ahzab 
33/7). Peygamberlerden Hz. Adem kendi 
aile fertleri ne, Musa. Davud ve Isa israilo
ğulları'na ; idrls. Nuh, ibrahim ve Hz. Mu
hammed bütün insanlara gönderilmiştir 
(a.g.e., S . 163) Her peygamber zahid ol
makla birlikte Zekeriyya. Yahya, ilyas ve 
Isa dünya nimetlerine itibar etmeyip za
hidane hayatlarıyla temayüz etmiştir. Yu
suf. Davud, Süleyman ve Hz. Muhammed 
devlet yöneticiliği de yapmıştır (Reşld Rı
za. VII, 587-588) 

Peygamberlerin Özellikleri. a) Mucize 
göstermek. Allah'tan vahiy aldığını ve pey
gamber olduğunu ileri süren kimsenin doğ
ruluğu mucize ile bilinebilir. Mucize aklen 
mümkün olup peygamberin nübüwetini 
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kanıtlaması için gereklidir. gerçek peygam
beri e sahte peygamberi birbirinden ayı
ran yegane kanıt mucizedir (Fahreddin er
Razi, Xl, 108). Tarihte gerçek peygamber
lerin dışında yalancı peygamberler de çık

mıştır. Hz. Muhammed'in vefatından he
men sonra Esved el-Ansi. Tuleyha b. Hu
veylid, Secah, Müseylime gibi sahtekarla
rın türediği, başka zamanlarda da sahte 
peygamberlerin ortaya çıktığı bilinmekte
dir. Her peygambere yaşadığı zamanda 
yaygın olan bilgi ve maharet konularıyla 
örtüşecek türden mucizeler verilmiştir. 

b) Vahiy almak ve tebliğ etmek. Vahiy 
alan peygamber, iradesi dışında ve diğer 
insanlarca tecrübe edilmesi mümkün ol
mayan bir şekilde bazı ilahi bilgiler idrak 
eder, bunların kendisine Allah tarafından 
gönderildiğini yaşadığı derunl tecrübelerle 
anlar (Abdülkahir ei - Bağdadl . s. ı 56- ı 57; 
Reşld Rıza. ı . 220) Hz. Musa ile Isa 'nın 
annelerine vahyedilmesi örneğinde oldu
ğu gibi Allah'ın peygamber olmayanlara da 
vahiy telkin etmesi mümkündür, ancak 
bunlar ilham şeklinde değerlendirilir. Her 
peygamber aldığı vahiyleri eksiksiz biçim
de insanlara tebliğ etmiştir. 

c) Beşeri niteliklere sahip olmak. Pey
gamber mucize gösteren ve Allah'tan va
hiy alan bir kişi olmakla birlikte ulühiyyet 
vasıfları taşımaz. Her insan gibi o da do
ğar. yaşar ve ölür. Peygamberin insan tü
ründen olması onun için bir kusur olmayıp 
aksine, insanlarla ilişki kurarak ilahi emir
leri tebliğ etmesine ve kendisinin rehber 
kabul edilmesine daha uygundur (Matü
rldl. V. 208. 337) Kelamcıların çoğunluğu

na göre bir insana ancak ergenlik döne
mine girdikten sonra peygamberlik mer
tebesi verilir. Fahreddin er-Razi ve Tef
tazanl gibi alimler ise Hz. Isa'da çocuk
ken bazı harikulade olayların müşahede 
edilmesine dayanarak peygamberlik için 
ergenlik dönemine girmenin şart olmadı
ğını söylemiştir (Arapkirli Hüseyin Avn i, s. 
12 5 ı . Peygamberin akıllı , zeki, fiziki eksik
lik ve kusur taşımayan bir yapıda yaratıl
ması görevlerinin gerektirdiği özellikler
dir. Kelamcılar, peygamberin tebliğ ettiği 
ilahi mesajları yeterince anlatabilmesi ve 
güçlü tartışmacılarla başa çıkabilmesi için 
bedenen ve zihnen mükemmel yaratıldı
ğını belirtir (a.g.e., s. 125-126). Peygam
berin beşeri özellikleri noktasında tartışı
lan konulardan biri de cinsiyet meselesi
dir. Matürldiyye'nin tamamı ile bazı Eş'a
riyye alimlerine göre peygamberin erkek 
olması şarttır; nitekim Kur'an'da sadece 
erkeklerin nübüwetle görevlendirildiği be
lirtilmiştir (Yusuf 12/ 109; en-Nahl 16/43; 
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el-Enbiya 21/7) . Yaratılışı itibariyle erkek
lere nisbetle dirençleri daha zayıf olan ka
dınların çetin bir mücadeleyi gerektiren 
peygamberlik görevini başarması müm
kün değildir. Ayrıca kadınlık halleri de iba
detlerde örnek olmalarını engelleyicidir 
(Nureddin es-Sabun!, s. 46; Teftazanl, II , 
ı 98; Kemaleddin İbn Ebu Şerif , s. 194 ). 
İbn Hazm, Kurtubl ve başta Ebü'I-Hasan 
ei-Eş'arl olmak üzere Eş'ariyye alimlerinin 
çoğunluğu , nebl-resul ayırırnma dayanan 
peygamber anlayışının bir sonucu olarak 
Asiye ve Meryem gibi bazı kadınların nebl 
olan peygamberler arasında yer aldığını 
kabul etmiştir. Onlara göre nebl Allah'ın 

tebliğle görevlendirmeksizin kendisine va
hiyde bulunduğu kişidir. Kur'an'da Allah'ın 
Hz. Musa ile Ysa 'nın annelerine vahyetti
ği, Hz. Meryem'i alemlerdeki bütün kadın
lardan üstün kıldığı belirtilmiştir (Al-i im
ran 3/42; el-Kasas 28/7; İbn Hazm, V, ı 19-
ı 2 ı ; Bedreddin el-Ayni, XV, 309; Kemaled
din ibn Ebu Şerif, s. 195- ı 96) Bunun ya
nında alimler, Allah'ın kadınlardan -kelam 
ilminde kabul edilen terim anlamıyla- re
sul göndermediği hususunda aynı görü
şü paylaşmıştır. Öte yandan peygamberin 
Allah'tan gayba dair bilgiler alması onun 
kendi imkanlarıyla gaybı bildiği anlamına 
gelmez. Kelamcılara göre Allah hidayet 
vermedikçe peygamber kimseyi hidayete 
erdiremez (Fahreddin er-Razi, IV, 67) Pey
gamberin beşer olduğunu bildiren sarih 
naslara rağmen onun Allah 'ın zatı ve nite
likleri hakkında her şeyi bildiği, öldükten 
sonra ruhunun cesedine iade edildiği ve 
kırk gün sonra gök katiarına yükseldiği 
veya kabrinde yaşamaya devam edip iba
detle meşgul olduğu tarzında eskiden be
ri süregelen ve bazı hadislerin yanlış yo
rumlanmasından kaynaklandığı anlaşılan 

inançlar peygamberi yüceitme temayülü
nün aşırı şeklidir ve gerçekle ilgisi yoktur 
(Kadi Abdülcebbar, XV, 29 ı; Ahmed b. 
Hüseyin el-Beyhaki, s. 26-28; Ahmed b. 
Muhammed el-Gaznevl , s. ı 7; Bedreddin 
el-Ayni, IV, 48; SüyQtl, s. 45-57) . 

d) Allah tarafından seçilmiş olmak (veh
bi ! ik) Kelamcılar, peygamberliğin yalnız

ca Allah tarafından seçilmekle mümkün 
olacağı görüşünde ittifak etmiştir. Bir in
san üstün ahlaka sahip olmak, çok ibadet 
etmek gibi nitelikleriyle peygamberlik mer
tebesine erişemez . Ancak kelamcılar, Al
lah'ın peygamber seçtiği insanı bedeni ve 
ruhi vasıflarıyla farklı bir yaratılışa sahip 
kılıp kılmadığı hususunda iki farklı görüş 
ileri sürmüştür. Çoğunluğa göre peygam
berin bu nitelikleri bakımından diğer in-
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sanlardan hiçbir farkı yoktur, peygamber 
olmakAllah'ın bir lutfudur (İbrahim 14/ ı 1; 
Seyfeddin el-Am idi, s. 3 ı 7) . Ebü'l-Muln 
en-Nesefi, Fahreddin er-Razi, Şehabeddin 
Mahmud ei-Aıüsl, Muhammed Abduh gi
bi alimiere göre ise Allah, peygamber seç
tiği insanı bedeni ve özellikle ruhi bakım
dan diğer insanlardan üstün bir yaratılışa 
sahip kılmıştır. Buna göre peygamber ru
hi melekeleri itibariyle meleklere benzer, 
beşeri zaaflara yenilmez, görevini ihmal 
etmeyen bir kararlılığa sahiptir. Aksi tak
dirde görevinin üstesinden gelemez, va
hiy almaya ve başta Cebrail olmak üzere 
melekleri görmeye güç yetiremezdi (Ne
sefl. I, 532-533; Bedreddin el-Ayni, IV, 51 ; 
Alusl , lll , ı3I-132 ; Reşld Rıza , Il , 14; VIII , 
39-40) . Kur'an'da Allah 'ın peygamberliği 

tevdi edeceği yeri en iyi bildiğine vurgu 
yapılması da (el-En'am 6/ 124) bu görüşü 
destekler. Peygamberliğin vehblliği bunun 
babadan oğula intikal eden bir görev ol
madığını da gösterir. Nitekim Hz. Nuh'un 
oğlu ve Hz. İbrahim'in babası inkarcılar
dandi (HQd 11/42-46; et -Tevbe 9/114). 

e) Günah işiemekten korunmuş olmak 
(ismet). Kelamcıların çoğunluğuna göre, 
tebliğ ettiği ilahi em iriere uymakta örnek 
olmakla görevlendirilen peygamber bi
linçli şekilde günah işiemekten korunmuş
tur (İbn Hazm, IV, 6) . İsmet terimi hak
kında "Ailah'ın peygamberi, kendi irade
siyle itaat etmeye yöneltip günah işle

rnekten sakındıracak lutfuna mazhar kıl
ması" diye yapılan tanım "AIIah'ın peygam
berde günah işleme gücü ve iradesi yarat
maması" yolundaki tanımdan daha isa
betlidir. Zira peygamber de imtihana ta
bi tutulan bir insandır, bu durum onun di
lediği fiili yapma irade ve gücünden yok
sun bırakılmamasını gerektirir (Mil.türld!, 
V, 55, 73; VIII , 43; Kemaleddin ibn Ebu 
Şerif, s. 195-196; Ali el -Karl, s. 53 ) Pey
gamber. bu ilahi inayetin yanı sıra Allah'a 
olan yakin mertebesindeki imanı ve derin 
sevgisi sayesinde O'nun buyruklarına ita
at edip yasaklarından kaçınır. Kelamcılar, 
peygamberlerin ismeti konusunda nakli 
deliller ileri sürmekle birlikte (mesela bk. 
el-Maide 5/67; Yusuf 12/24) daha çok akli 
deliliere dayanmışlardır; bunların esasını 
da insanların Allah'ın emirlerine itaat et
mesini sağlamak için O'nun tebliğine ön
celikle peygamberlerin uyup ümmetierine 
örnek olma zorunluluğu teşkil eder (Kadi 
Abdülcebbar, XV, 279 vd.; Nesefl, II , 836; 
Teftazanl. II , 193; Hayali, s. 90-91 ). Farklı 
görüşler bulunmakla beraber alimierin bü
yük çoğunluğu peygamberlerin küfürden, 

vahiyleri tebliğ edip uygulamada hata et
mekten ve yalan söylemekten korunduğu 
( s ıdk) görüşünde birleşmiştir (Kadi Ab
dülcebbar, XV, 28 1; Kemaleddin İbn Ebu 
Şerif, s. 195; Ali el-Karl, s. 52). Ancak on
ların uygulamada ictihada dayalı olarak 
bazı hatalar yapabildikleri ve bu takdirde 
ilahi uyarıya muhatap oldukları kabul edil
miştir (Nesefl, 1, 529-534; Reşld Rıza , IX, 
109-110). Peygamberlerin günah işlemek

ten korunması meselesiride Şla ve SQfiy
ye ile Ebu İshak el-İsferaylnl gibi az sayıda 
Sünni kelamcısının dahil olduğu bir grup, 
onların nübüwetten önce ve sonra kas
ten veya sehven, büyük veya küçük hiçbir 
günah işlemediğini ileri sürmüştür (Kadi 
İyaz , II, 71 8-732; Sübkl, IV, 260-261 ; İsmail 
Hakkı Bursevl , VI, 323; Ca'fer es-Sübhanl, 
II , ı 55- I 56) . Bunların dışında Matürldiyye, 
Eş'ariyye ve Mu'tezile'nin dahil olduğu ço
ğunluk, peygamberlerin nübüwetten ön
ce ve sonra büyük veya önemli sayılabile
cek küçük günahı kasten işlemediği, buna 
karşılık unutarak veya yanılarak nübüv
vetten önce ve sonra küçük günah (zelle) 
işlediği görüşünü benimsemiştir. Ayrıca 

Mu'tezile mensupları ve Ehl-i sünnet'ten 
bazıları peygamberlerin nübüwetten ön
ce büyük günah iş lemiş olabileceği görü
şündedir (Ebü' l-Leys es-Semerkandl, s. 
I 73-176; Kadi Abdülcebbar, xv, 280; Kema
leddin İbn EbQ Şerif. s. 199-200; Ali el-Karı, 

S . 50-51) . Selef iyye alimleri de peygamber
lerin nübüwetten önce büyük, nübüwet
ten sonra küçük günah işleyebileceğini ka
bul etmiştir (İbn Kuteybe, s. 404) . Kelam
cılar, Kur'an'da ve hadislerde belirtilen ve 
günah sayılan bazı fiilieri peygamberlerin 
yaptıklarına ilişkin haberlerin te'vil edilme
sini zorunlu görmüştür. Zira ilgili naslar 
bir bütün olarak incelendiğinde söz konu
su fiilierin nübüwetten önce gerçekleş
miş olmak, unutup yanılmak, günah olan 
bir neticeyi doğuracağını bilmernek veya 
bir tehlikeden korunmak gibi meşru se
beplere bağlı olarak peygamberlerden su
dur ettiği anlaşılır. Ayrıca kelamcılar, pey
gamberlerin beşeriyet vasfı taşımalarının 
ve ilahi mağfirete muhtaç olmalarının da 
bazı hatalar yapmalarını gerektirdiği görü
şündedir. Çünkü hata yapmamak ve ba
ğışlanmaya ihtiyaç d uymamak sadece Al
lah'a mahsustur (Cahiz, s. 89; Fahreddin 
er-Razi, XXIII, 54). İsmet sıfatına dair gö
rüş ayrılıkları Kur'an'daki açıklamalara gö
re değerlendirildiği takdirde, peygamber
lerin yanılarak veya unutarak Allah 'ın dost
! uğundan çıkmayı gerektirmeyecek şekil
de bazı günahlar iş lemelerini mümkün gö-



ren görüşün doğruluğu ortaya çıkar. is
metin mahiyetini de "yapılan ilahi uyarı
nın ardından peygamberin kendi iradesiy
le hatadan dönmesi" şeklinde anlamak 
Kur'an'daki açıklamalarla örtüşür (mese
la bk. Yusuf 12/24). 

f) Doğru sözlü ve güvenilir olmak (sıdk
emanet). Sıdk "her konuda doğruluk", ema
net ise "her alanda insanlara güven veri
cilik" anlamına gelir. Kur'an'da peygam
berler sıddlk ve emin diye nitelendirilmiş
tir (Meryem 19/4 1; eş-Şuara 26/107, 125, 
143, 162, 178) . Kelamcılar, ilahi emaneti 
yerine getirmekle görevlendirilen peygam
berlerin bu niteliklere sahip olması gerek
tiğinde ittifak etmiştir. Davranışlarında ve 
hükümlerinde adaletli olmak da peygam
berlerin güvenilirlik niteliği çerçevesinde 
zikredilir. Hiyanet, yalancılık ve zulüm pey
gamberlerde görülmesi mümkün olma
yan niteliklerdir (Arapkirli Hüseyin Avni, 
s. 130; M. Rewas Kal'ikl. ı. 952). 

Peygamberlerin Dereceleri. Allah katın
daki dereceleri bakımından peygamberle
rin diğer insanlara göre en üstün konum
da bulunduğu alimlerce ittifak edilen bir 
husustur. Alimierin çoğunluğu peygam
berlerin meleklerden de üstün olduğu gö
rüşündedir; bazı Mu'tezile mensupları ise 
meleklerin onlardan üstün olduğunu sa
vunmuştur. Peygamberlerin kendi arala
rında üstünlük açısından fark bulunduğu 
hususuna Kur'an'da temas edilmiştir (el
Bakara 2/253; el-isra 17/55). Vahye muha
tap oluş şekli, nübüwetinin devam ettiği 
süre, görevlerinin bölgesel veya evrensel 
olması bakımından peygamberlerin fark
lı konumda bulunması bunu teyit etmek
tedir. Hz. Nuh, İbrahim ve Davud'un şü
kürde; Hz. Yusuf. Eyyub ve İsmail'in sa
bırda; Hz. Zekeriyya, Yahya, İlyas ve Hz. 
Muhammed'in şecaatte diğerlerinden ile
ride olduğu nakledilir (Reşld Rıza , VII , 597-
598). Ayrıca peygamberlerin bir kısmına 
büyük kitap, bir kısmına ise suhuf veril
miş, bazıları vasıtasız bir şekilde Allah ile 
konuşmuş, bazıları Cebrail aracılığıyla ve
ya diğer vahiy yöntemleriyle vahye m uha
tap olmuş , bir kısmı belli bir kavme, bir 
kısmı da bütün insanlara gönderilmiştir. 

Bu sebeple bütün peygamberleri örnek 
alan, bütün insanlara gönderilen ve nü
büweti kıyamete kadar devam edecek olan 
Hz. Muhammed'in peygamberlerin en üs
tünü olduğunda ittifak edilmiştir. Onun 
ardından yine bütün insanlara peygam
ber olarak gönderilen Hz. İbrahim, yeni bir 
kitap ve şeriat verilen Hz. Musa, Davud ve 
lsa gelir (Abdülkahir e l-Bağdadl. s. 164-
166; Fa h reddin er-Razi, VI, I 95 ; Reşld Rı-

za, III , 144). Bazı hadislerde ResGlullah'ın 
peygamberler arasında üstünlük tartış

masına girmeyi yasakladığının bildirilmesi 
(Bedreddin el-Ayni, XVI, 4). farklı peygam
berlere inanan insanların ayrışmasını ve 
peygamberlerin insanlara önderlik yapma 
konumuna zarar gelmesini engellemeye 
yönelik bir yaklaşım olarak değerlendiril
miştir (Reşld Rıza, XII , 222) 

Peygamberlerin Görevleri. a) Allah'tan 
başka ilah bulunmadığı gerçeğini tebliğ 
edip muhataplarını sadece O'na ibadet et
meye davet etmek. b) Hak ve batı! inanç~ 
ları tanıtıp hak olanların benimsenmesi
ni, batı! olanların terkedilmesini istemek. 
c) Ahiret hayatının mutlaka geleceğini vur
çulayıp cennete girmeye vesile olanlar ya
nında cehenneme girmeyi gerektiren inanç 
ve davranışları tanıtmak. d) İlahi emirleri 
tebliğ edip açıkladıktan sonra bunları biz
zat uygulayarak insanlara örnek olmak. 
e) insanları var oluşun ve hayatın anlamını 
düşünmeye çağırıp bunun yollarını gös
termek. f) Nefsani arzuların baskısını azai
tıp erdemli bir hayat şekli kurmak (a.g.e. , 
ll , 203-206; XII, 206-213; Muhammed Ab
duh, s. 109-1 12) 
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!i] YusuF ŞEVKi YAvuz 

PEYGAMBERLİK 

(bk. NÜBÜWET). 

PEYK 
(~.) 

Bazı İslam devletlerinde 

~ 

resmi haberleşmeyi sağlayan görevli. 
L ~ 

Sözlükte "haber ve mektup getirip gö
türen kişi, postacı, haberci" anlamındaki 
Farsça peyk kelimesi Arapça'da kasıd, sal, 
müsri', münhl ile karşılanmış, Türkçe'de 
ise ulak ve tatar kelimeleri kullanılmıştır. 
İslam tarihinde posta hizmetleri konusuy
la ilk defa Emevl Hükümdan Muaviye b. 
EbG Süfyan ilgilenmiş, Abdülmelik b. Mer
van bu teşkilatı yaygın duruma getirmiş, 
Ömer b. Abdülazlz zamanında haberleş
meyi kontrol etmek ve güvenliği sağlamak 
için ana yollar üzerine menziller yaptırıl
mıştır. Abbasller'de EbG Ca'fer ei-MansGr 
devrinden başlayarak haberleşmeye bü
yük önem verilmiştir. Bu dönemde resmi 
haberleşmeyi temin etmek ve bazı gizli 
mektupları taşımak amacıyla berld teşki
latma mensup güvenilir kişilerin görev yap
tığı bilinmektedir. Bu görevliler için men
zillerde harekete hazır at, katır ve hecin 
devesi gibi hayvanlar bulunduruluyordu. 

Büveyhl ve Samani devlet teşkilatında da 
peykler mevcuttu. Karahanlılar dönemin
de çok s üratli bir şekilde giden atlı posta
cılara "eşkinci" deniliyordu. Eşkincilerin yol
ları üzerinde at değiştirilen özel menziller 
vardı. Gazneliler'de resmi haberleşmeyi 
sağlayan görevlilere peyk yanında kasıd 

(kasıdan-ı müsria). münhl, esküdar adı ve
rilmiştir. Bu görevliler gönderildikleri her 
sefer için maaşları dışında ayrıca bir üc
ret ve ödül atıyorlardı . Acil durumlarda ha
berin beklendiği kişi veya vilayetle mer
kez arasındaki yol üzerinde belli mesafe
lerle peykler yerleştirilirdi. Peykler belirle
nen süre içinde haberi istenilen yere ulaş
tırmak zorundaydı. Gazneliler'de münhller 
casus olarak da kullanılıyordu ve Gazneli 
ordusunda münhllik önemli bir görevdi. 
Elçilerin yanında merkeze süratle haber 
ulaştırmak üzere kasıd görevlendirilebili
yordu. Sultan Mes'Gd b. Mahmud zama
nında Abbas! halifesine gönderilen elçinin 
yanına beş kasıd verilmişti. 

Büyük Selçuklu Veziri Nizamülmülk, Si
yasetname'sinde belli başlı yollara peyk
ler koyup onlara aylık tahsisat tayin et
mek gerektiğini, böyle yapıldığı takdirde 
uzak mesafedeki bir yerden bile haberin 
merkeze hızlı bir şekilde ulaşacağını söy
ler. Kirman Selçukluları'nda da ülkenin her 
tarafına haber götüren veya gizli mektup
lar taşıyan kasıdlar ve peykler görev yap
maktaydı. Anadolu Selçukluları'na dair kay
naklarda habercileri ifade etmek için ka
sıd, müsri', münhlve ulakkelimeleri kulla
nılmıştır. Kasıdlar bazan elçi gibi vazife gö
rüyor, fetih müjdesi veriyor. gelenleri kar-

XIX. yüzyıla ait bir gravürde peyk tasviri (D'Ohsson, Tableau 

general, lll, lv. 146) 


