Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi hacı Mehmet
Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmıstır. 11-15-2015.
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KUR'ÂN'DA GEÇEN 513 PEYGAMBER İSMİ
16) Pek çok kişi Kur’ân'da adı geçen Peygamberler başlığı
hakkında yazılar yazmışlar ve her Peygamberin adının
Kur’ân'da kaç kere geçtiğini belirtmişlerdir. Benim yaptığım
araştırmaların tamamında Hârûn (AS) Peygamberin adının
Kur’ân'da 20 defa geçtiğini yazmışlardır.
Ayrıca Lokman (AS) ve Zül-Karneyn'in (AS) Peygamber olup
olmadığının bilinmediğini yazmışlardır.
Daha önce Meryem Sûresi ile ilgili araştırmalar yaparken
Meryem Sûresinin 28. âyetinde geçen Hârûn adının Hârûn
Peygamber olup olmadığının kesin olarak belli olmadığını
tefsirlerde okumuştum. Hatta bazı tefsir kitaplarında bunun
Hârûn Peygamber olmadığı yazıyordu. Önce Hârûn isminin
geçtiği 19:28'in mealini görelim.
Elmalılı 19:28 - "Ey Hârûn'un kızkardeşi! Senin baban
kötü bir adam değildi, annen de iffetsiz bir kadın
değildi."
Şimdi de bu konu ile ilgili İbni Kesir Tefsir kitabında ne
yazdığına bakalım.
[İbn Cerîr'in bazılarından naklettiğine göre onlar, Hz. Meryem'i
içlerindeki günahkâr bir adama benzetmişlerdir. O adama da
Hârûn denilirdi. İbn Ebu Hatim de bu açıklamayı Saîd ibn
Cübeyr'den nakletmektedir.
Muğîre İbn Şu'be'den rivayetinde o, şöyle demiştir: Allah

Rasûlü (s.a.s) beni Necran'a gönderdi. Sizin «Ey Hârûn'un kız
kardeşi...» diye okumakta olduğunuz şey hakkında görüşün
nedir? Mûsâ, İsâ'dan şu şu kadar önce değil midir? dediler.
Döndüm ve bunu Allah Rasûlü (s.a.s)ne anlattım da şöyle
buyurdu : Onların kendilerinden önceki peygamberler ve
sâlihlerin isimlerini (çocuklarına) isim olarak vermekte,
olduklarını onlara haber vermedin mi? "Hadîsi Müslim, Tirmizî
ve Neseî; Abdullâh İbn îdfe kanalıyla... Semmâk'dan rivayetle
tahrîc etmişlerdir. Tirmizî : Hasendir, sahihtir, garîbdir. Sâdece
İbn İdrîs'in hadîsinden bilmekteyiz, der.
İbn Cerîr der ki: Bana Ya'kûb'un... Muhammed İbn Sîrîn'den
rivayetinde o, şöyle demiştir: Bana haber verildiğine göre Kâ'b
: Şüphesiz Allah Teâlâ'nın «Ey Hârûn'un kız kardeşi.»
âyetinde zikredilen Hârûn, Hz. Mûsâ'nın kardeşi Hârûn
değildir, demişti. Hz. Âişe ona: Yalan söyledin, dedi. Kâ'b :
Ey mü'minlerin annesi, şayet bunu en iyi bilen ve en doğruyu
haber veren Allah Rasûlü (s.a.s) söylememiş olsaydı (ben de
söylemezdim). Şu kadar var ki ben, ikisi arasında altı yüz sene
olduğunu görüyorum, dedi. Hz. Âişe bunun üzerine sustu.
Ancak verilen bu tarih şüphelidir.
Yine İbn Cerir'in Bişr kanalıyla... Katâde'den «Ey Hârûn'un kız
kardeşi; baban kötü birisi değildi, annen de iffetsiz değildi.»
âyeti hakkındaki rivayetinde o, şöyle demiştir: Şüphesiz o (Hz.
Meryem), doğrulukla tanınan bir evden (aileden) idi. O aile
hakkında herhangi bir fesâd olduğunu bilmiyorlardı.
İnsanlardan onları salâh ile bilenler ve salâh haberini yayıp
çoğaltanlar ile onları fesâd ile, bozuklukla tanıyıp bu sözleri
çoğaltanlar vardı. Hârûn, aşireti içinde sevilen ve ıslâh edici
birisiydi. Bu Hârûn, Hz. Mûsâ'nın kardeşi olan Hârûn
değildir. Aksine ondan başka bir Hârûn'dur. Bize anlatıldığına
göre, öldüğü gün cenazesinde İsrâiloğullarından kırk bin kişi
varmış ve hepsi de Hârûn adını takıyormuş.]

Tefsirdeki bilgiler 19:28'de bahsedilen Hârûn'un Mûsâ
Peygamberin kardeşi olan Hârûn Peygamber olmadığına işaret
ediyor gibi gözüküyor. O zaman bu Hârûnu saymazsak
Mushaf'ta 19 Hârûn Peygamber olmuş olur.
Hârûn Peygamberi 19 adet sayınca ve de Lokman'ı iki kere ve
de Zül-Karneyn'i üç kere sayınca toplam Peygamber sayısı 27
oluyor ve Peygamberlerin Mushaf'ta geçen toplam sayıları 513
oluyor ki bu da 27x19'a denk geliyor.
Pek ala bunu anladık fakat öyle olsa ne olur böyle olsa ne fark
eder diye soracak olursanız ona cevabım şöyle olur:
19 gerçeğini kabul edip onu bir ölçü birimi olarak kabul
edersek ve Kur’ân ilimlerinde yardımcı bir alet olarak
kullanırsak belki bazı belirsiz bilgileri belirli hale getirebiliriz
diye düşünüyorum. Bu örnekte olduğu gibi Peygamber olup
olmadıklarını kesin olarak bilmediğimiz Lokman (AS) ve ZülKarneyn'in (AS) Peygamber olmaları ihtimalinin yükseldiğini
görürüz.
En iyisini Allahü teâlâ bilir.

Peygamber
Adı
1- Âdem
2- İdris
3- Nuh
4- Hûd
5- Sâlih
6- lûT
7- İbrâhim
8- İsmâil
9- İshak
10-Ya'kub
11-Yûsuf
12-Şuayb
13-Mûsâ
14-Hârûn
15-Dâvûd
16-Suleyman
17-Eyyüb
18-Zel-Kifl
19-Yûnus
20-İlyas
21-El-YeseA
22-Zekeriyyâ
23-Yahya
24-İysâ
25-Muhammed
26-Lokmaan
27-Zül-Karneyn
-----------27 Peygamber ->

Kaç Defa
Olduğu
25
2
43
7
9
27
69
12
17
16
27
11
136
19(İzaha bak)
16
17
4
2
4
2
2
7
5
25
4
2
3
---------513 -> 27x19=513

Kur’ân'da geçen Peygamberlerin sayısı 27 oluyor.
Kur’ân'da geçen toplam Peygamber adı 513 oluyor.
513 de 19'un 27 katı oluyor.
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