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Summary 

This study deal with the possibilty of the prophethood which emerged within 
the muslim commwıity intemally. The aim of this study is not to find out an 
answer what is the meaning of God's sending of the prophets, but the main 
topic is to focus on whether it is compulsary on God to send prophe:t or not 
from the perspective: of His Divine Attributes. This probl•~m will be investigat
ed according to scl:ıools of Salafıyyah, Ashariyyah, Matııridiyyah, Mutazilah, 
Shia, Karanıiyyah, Zalıiriyyah (İbn Hazm), and Muslim plıilosophers respec
tively. 

Giriş 

Nübüvvet meselesi İslam inanç ve düşünce tarihinin en önemli temel 

konularından birini teşkil etmektedir. Kelamcılar peygamberlik olgusunu genel 

olarale nübüvvetin imldnı, vukuu, gerekliliği, mahiyeti ve ispatı açılarından ele 

almışlardır. Gazzali'nin ( ö. 505/1111) belirttiğine göre, münkirlerin nübüvveti 

inkar etmeleri hariç tutulacak olursa, proplem, nübüvvetin imlcaru, vukuu ve belli bir 

şahsın peygamberliği konularından çıkmıştır.1 

Burılardan nübüvvetin imlcaru, .Allah Teala'nın insanlara peygamber gönder

mesinin mümkün veya vacip olmasıyla ilgilidir. Diğer bir deyişle Allalı'ın peygamber 

göndermesinde akü bir iimkansızlık bulunup bulunmadığını ifade etmektedir. Eğer 

nübüvvetin vukuu ve peygamberlerin gönderilmesi alden imkan dahilinde ise, bu 

takdirde söz konusu inıkinın fiilen gerçekleşip gerçekleşmediğiyle ilgilidir. 

Nübüvvetin gerekliliği meselesi, fert ve toplum bazında insanoğlunun ]peygamberlere 

ihtiyaç hissedip etınediıgini, ihtiyaç du~rıyorsa bunun hangi alanlarda olduğuyla ilgi-
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lidir. Sonuncusu i~e vahiy ve peygamberliğin mahiyetinin ne olduğunu ifade etmek

tedir. Söz konusu dört genel yaklaşırndan birincisinde peygamber göndermenin 

irnld.nı, özellikle Eş'ari kelaıncılar tarafindan Allah'ın zatı ve sıfatları esas alınıp 

ulillıiyet eksenli bir zemine otunularak açıldanmak istenmiştir. Mu'tezile, İstam filo

zofları ve bir kısım Mitüridl bilginler ise meseleyi aklın ve insanın belli alarılardaki 

zaa:findan. hareketle irısan eksenli bir zemine day andırarak açıklamaya çalışmışlardır. 

Konunuı:l btı açıdan inceleni~ tarzı kelam ekaileri arasında tartışılan bir iç propleın 
olduğu için dar hpsamlıdır. Peygamberliğin ve vahyin mahiyeti, peygamberliğin 

kesbi veya vehbi olması hususu ise hem kelim ekaileri ve İslanı filozofları arasında 

hem de diğer seınavi din mensupları arasında tartışılagelmiştir. Bu itibar la birincisine 

göre kapsamı dalı.a geniştir. Nübüvvetin ispatı ıise akli ve hissi delilleri ifade eden 

mucizeterin irnld.ı:u ve ispatı temelinde ortaya konulmuştur.2 

Nübüvvetin gerekliliğine gelince, konu, fert ve toplum olarak vahiy ve peygam

bere ihtiyacın olup olmadığı,, ihtiyaç bulunuyarsa bunun hangil alanlarda olduğunun 

tartışılmasını içermektedir. Bu bağlamda İstam bilgirıleri ittifak halinde, entellektüel 

ve psiko-sosyal zaaflarına binaen irısanın vahyin yol göstericiliğine, dolayısıyla 

peygambere muhtaç olduğurm vurgulamışlar, ancak söz konusu ihtiyacın hangi alan

larda ve ne ölçülerde olduğu hususunda farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Nübüvvetin 

gerekliliği ve vukuu meselesi, İstam atiı:nleri ile ulillıiyeti inl.Glr eden ve nübüvvete 

gerek olmadığını iddia eden islam dışı dini-felsefi akımlar arasında tartışıldığı için 

tartışmaya katıları çevreler bakırnından en geniş kapsamlı olarndır. Zira diğer ikisi 

sadece İslami çevrelerin, nübüvvetin vukuu ve gerekliliği meselesi ise İslam 

coğrafyasındalci İslam harici dini-felsefi çevrelerin de sorunu alına niteliğindedir. Öte 

yandan İslami çevrelerde nübüvvete olan ihtiyaç, insanın entellektüel, psikolojik ve 

sosyal yetersiziliderine dayartdırılarak insani bir ternde oturtulmuş ve daha ziyade 

nübüvvete gerek olmadığını ileri süren İstam harici akımlara cevap niteliğini taşırnak

tadır. 

İslam coğrafirası içinde nübüvvet merkezli tartışınaların Dehriyye, Berahirne, 

Sabie, Tenasühiyye ve Sümeniyye gibi diğer dini-felsefi akım mensupları ile müslü

manlar arasında meydana gelıniştir.3 Bu akımların hüsün ve kubhun akliliğinden 

2 Nübüvvetin ispatı açısından ıııucizelerin önemi ve rolü konusunda geniı: bilgi için bk. Halilİbrahinı 
Bulut, Nübüvv.eti İspat Açısmdan "Hissi Mucizeler, Muhtelif yerler, MÜSBE, 2001, Yaymlanmamış 

doktora tezi. 

3 bk. Ebu'I-Mu'in en-Nesefl, Tebsiretü'l-edille, nşr. Claude Salame, Dmıeşk, 1990, I, 443, 446; 

Şehristani, Nihayetü'l-ikd.im., nşr. Alfred Guillaume, London, 1934, s. 417; Am.id~ Gayetü'l-
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dolayısıyla aklın kendi başına yeterliliğinden hareketle Allah'ın peygamber gönder

mesinin aklen imkansız olduğu şeklindeki iddiaları, başta bu ekallerin imamları 

olmak üzere Matüridi ve Eş'ari bilginler tarafindan çeşitli akli, sosyolojik ve psikolo

jik delillerle çürütülmüştür.4 Kelamcılar ile İslam filozofları arasındalci görüş 

ayrılıkları ise daha ziyade peygamber göndermenin imk.~lru ile nübüvvetirı mahiyeti 

yani vehbi mi yoksa kes bi mi olduğu noktasında toplanmaktadır. 5 Öte yandan vahiy 

ve peygamberin nitelikleri ve yorumu hususunda İslam lllmleri ile diğer ilahl merışeli 

din bilginleri arasında görüş ayrılıkları bulunmaktadır. Nitekim Yahudi ve Hıristiyan

larla olan görüş ayrıllıkları nübüvvetirı sübutundan çok peygamberliğin vehbi mi 

yoksa kesbi mi olduğu, bazı peygamberlerin kabul edilip edilmemesi ve peygamber

lerin sıfatları konularında olagelmıiştir.6 Peygamberlerin gönderilmesinin vacip, 

mümkün veya mümteni oluşu meselesi d9ğrudan insanların mükellef tutulmasının 

(teklifin) mümkün oiup olmadığıyla. alakalıdır. Bundan dolayıdır ki özellilde Eşari 

kelamcıları, Berlliime ismi altında sembolleşen nübüvvet karşıtı akımların ilam tek

lifin ve nübüvvetin imkansızlığı iddialarına cevap vermek maksadıyla konuya bu 

açıdan yaklaşrnışlardır. 

Nübüvvetirı vukuu ve insanlığın peygamberlere olan ihtiyacı bütün semavi: din 

mensupları tarafindan ittifakla dini, tarihi, sosyal bir realite olarale kabul edilmiştir. 

Mesela Ma türidi ( ö.3:33/944) İslam'ın önde gelen bilginleri ve filozoflarının risaletirı 

sübutunu ittifalda kabul ettiklerini belirtmiş;7 Şehristarıl (ö.548/1153) peygamber

lerin varlığının tecrübeyle sabit bir vakıa olduğunu bildirmiş; Şemseddin es

Semerkandi (ö.600/) ise bunun tevatürle sabit bir realite olduğunu ifude etmiştir.& 

İbn Rüşd, "Şüphesiz biz Nuh 'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi 

mer:im, nşr. Hasan Mahmud Abdullatif, Kahire, 1381/1971., s. 318; a. mJf., EbHru'l-efHr, 

Süleymaniye ktp. no: 747, vr. 5lla. 

4 bk. msl. Mitüridi, Kitabu 't-Tevhid, nşr. Fethullah Huleyf, Beyrut, 1970, s. 176; Bakillini, Kitabü't

Temhid, nşr. 'İmadmddinAbmed Haydar, Beyrut, 1407/1986, s. 126-154; Ciiveyn,i el-İrşad, nşr. 
Muhammed Yusuf Musa-Ali Abdulmün'im Abdulhamid Abdulh:ıınid, Kahire, 1369/1950, s. 303-
307; Nesefl, a.g.e., I, •!43-447. 

5 Nesefl, a.g.e., I, 453; AliAbdülfettah el-Mağribi, el-Firakü'l-kel:i.rniyyetü'l-İsl:imiyye, s. 417,bs. yk., 

Mektebetü vehbe, 1·107 /1986. 

6 bk. Pezdevi, Usfılü'd-ıiin, nşr. Hans Peter Lins, Kahire, 1983/1963, s. 129-130; Devvani, Şerhu'l

'Ak:i.idi'l- 'adudiyye, s. 81, İst., 1290. 

7 Mitüridi, a.g.e., s. 176. 

8 bk. Şehristani, Nih.iyetü'l-ikıi:im, s. 417; Şemseddin es-Semc:rkandi, es-Sa.lıailiı'l-ilahiyye, nşr. 

Ahmed Abdurrahman eş-Şerif, Kuveyt, 1405/1985, s. 418. 
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sana da vahyetıik. İbrahim'e, İsn.ıail'e, İshak'a, Yalcub'a, e.sbata, İsa'ya, Eyyüb'e, 

Yunus'a, Harun'a ve Süleyman 'a da vahyettik. Davud'a da Zebur'u verdik. Bir kısım 

peygamberleri sana daha önce anlattık, bir kısınını ise sana ar.ılatmadık ... "9 ve "De 

ki:Ben peygamberlerin ilki değilim ... " ı o mealindeki ayetleri delil göstererek kendile

rine peygamber denilen beşer sınıfirun bizatihi malum olduğ;unu belirtmiştir. 11 İbn 

Teymiyye (ö.728/l328) de "Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de 

peygamberler gelip geçmiştir ... " 12 mealinde ki ay eti delil göstererek insanoğlu içinden 

sayıları az da olsa peygamber zümresinin geldiğini, bunun bilinen mutad bir durum 

olduğunu ifade ctmiştir.l3 Ona göre fukih ve doktorların varlıjP.nı bu meslek erbabına 

ait özellikleri bilmekle mümkün olduğu gibi, peygamberlerin varlığını bilmenin yolu 

da Allah'ın kendilerine bazı nitelikler tahsis ettiği insanlar içinden belli bir grubun 

özelliklerini, onJlar.la ilgili haberleri bilmekle mümkün olur. Bundan dolayıdır ki Allah 

Teala bir çok ayette Nuh, Hud, Salih, Lut, İbrahim, Musa, İsa ve kavimleri ile ilgili 

bir çok peygamber kıssasından söz etmiştir. Böylelikle peygamberlerin yeryüzündeki 

tarihl gerçek.lik.leri zorunlu olarak tebeyyün etmiş olur.l4 

Bu çalışmada söz konusu proplemlerden sadece birincisi, yani kellm ekaileri 

arasındaki dahili: bir tartışına olan nübüvvetin imkanı meselesi ana başlıklar halinde 

incelenmeye çalışılınıştır. 

1-Selefi.yyeye Göre 

Selef bilgirılleri akaid konusundaki genel tutumlarına uygun olarak nübüvvet 

konusunu da ııaslara bağlı kalarak ineelemişlerdir. Bununla birlikte belirtilmesi 

gerekir ki ilk dönem selefiyye ilimlerinin nübüvvete ilişkin konulardaki görüşleri 

sınırlı denecek kadar azdır. Nitekim Ahmed b. Hanbel (ö.241/855) gibi ilk dönem 

selef bilginleri nübüvvetin :Lınlcinı meselesi ile ilgilenmemişkr, hatta peygamberlerin 

tafdili ve mucizenin nübüvvete delaleti hariç nübüvvete ilişkin diğer konulara da 

değinmemişlerdlir)5 Keza Beyhaki de (ö. 458/1066) "Delailü'n-nübüvve" adlı 

eserinde nübüvvetin irnkanı gibi konulara değinmemiştir.16 Bunun sebebinin o 

9 en-Nisa 4/163-164. 

lO el-Ahkaf 46/9. 
ll İbn Riişd, el-Keşf 'an minh.ici'l-edille, s. 302-300, 306, tre. Süleyman Uludağ, İst., 1985. 

12 Aı-i İn:ıcln 3/144. 
13 bk. İbn Teyırıiyye, en-Niibiivv!it, s. 42, nşr. Muhammed Abdurrahman !vaz, Mısır, 1405/1985. 

14 İbn Teymiyye, a.g.e., s. 49. 

15 bk. Alımed b. Hanbel, el-Alalie, s. 125-126, Dımaşk, 1988. 

16 bk. Beyhaki, Delailü'n-niibiivve ve ma'rifetü ah vali sahibi'ş-şeri'a, nşr. Abdulmu'ti Kal'aa, Beyrut, 
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dönemde nübüvvetle ilgili bu gibi konularda yaygın bir görüş ayrılığının bulunma

ması ve naslarda verilen bilgilerle yerinilmesi olduğunu söylemek mümkündür. Böyle 

olmakla birlikte Tahavi (ö. 321/933), İbn Teymiyye (ö. 728/1328) ve İbn Kayyim 

el-Cevziyye (ö. 751/1350) gibi selefiyye llinıleri, nübüvvetin imkanı konusuyla 

ilgilenmişlerdir. İlginçtir ki nübüvvetle ilgili "Kitabu 'n-nübüwat" adlı müstakil bir 

eser telif etmesine rağmen İbn Teymiyye bu eserinde açıkça nübüvvetin imkanından 

bahsetmemiştir. O, bu eserinde daha ziyade nübüvvetin hakikati, mucize, keramet, 

sihir, mucizelerin peygamberliğe delalet şekli gibi konuları geniş olarak incelemiş, bu 

çerçevede kelami ve felsefi akımların görüşlerini akll/ dini deliliere dayanarak 

eleştirmiştir. Aynı tutum Fahreddin er-Razi'de (ö. 606/1210) de görülmektedir. 

Ancak bunun bir metod ve yaklaşım meselesinden kaynaklandığını belirtmek gerekir. 

Bununla birlikte söz konusu eserde İbn Teymiyye'nin nübüvvetin imkanma dair 

görüşlerine ışık tutacak dağınık bilgiler bulmak mümkündür. Mesela o, "Allah, 

meleklerden de insanlardan da resuLler seçer. "17 ve Hz. Musa ile ilgili olarak "Ben 

seni tercih edip seçtirn. Öyleyse vahyedileni dinle." 18 mellindeki ayetlere dayanarak 

Allah'ın peygamberler seçtiğini ve bunun Allah'ın hikmet ve adaletiyle ilgili bir ter

cih meselesi olduğuna dikkat çekmiş, bunu "Rabb'ın hikmet ve adaletini anladığın 

zaman Allah'ın kendi elçiliği için peygamberler seçip gönderdiği tebeyyün eder" 

ifadesiyle belirtmiştir.l9 Öte yandan Tahavi, İbn Teymiyye ve İbn Kayyim el

Cevziyye risalete ve onun getirdiği hakikarlere insanların her şeyden daha çok muh

taç olmalarına binaen Allah Teala'nın rahmeti gereği peygamber göndermesinin 

zorunlu/vacip oldu~~unu kabul etmişlerdir.2o Tahavi., insan fiıntuıın Rabbini 

tanımaya, sevip bağlanmaya özlem duyduğunu, kalplerin ancak Allah'ı bilip, O'nun 

esma, sıfat ve fiilerini tanımakla huzur ve itminana kavuşacağuıı, aklın ise bunları tek 

başına tafsilatıyla bilemeyeceğini belirterek, insarun manevi ve akü ihtiyaçlarına 

binaen ilahi hikmet gereği peygamber göndermenin insan hayatı için zorunlu 

olduğunu belirtmiştir.21 İbn Teymiyye ve İbn Kayyim el-Cevziyye ise insanların 

1405/1985, I, 5-19. 

17 el-Hac 22/75. 
18 n. h:l. 20/13. 

19 İbn Teymiyye, en-NıfibüvvS.t, s. 387. 

20 İbn Ebü'l-İz, Şerhu'l-A.kideti't-TaMviyye, nşr. Abdullah b. Abdtılınuhsin c:t-Türki, Şuayb el

Arnavud, I-II, Beyrut, 1408/1987, ı, 5-6; İbn Teymiyye, Mecmu'u fetavi1, ıışr., abdurrahman b. 
Muhammed b. Kasım, I-XXXVII, Riyad, 1381/1941, IX, 93; İbn Kayyim el-Cevziyye, ZS.dü'l-

me'S.d, I, 28-29, I-lV, Kahire, ts. 

21 İbn Ebü'l-İz, a.g.e., I, a.y .. 
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dünya ve :llıiret saadetlerinin ancak ilahi hakikarlerin bilinip yaşanınası ile 

gerçekleşebileceği, hayır ve şerrin, Allah'ın hoşnut olacağı itaat şekillerinin ancak 

peygamberlerin bildirmesi sayesinde mümkün olabileceği gerekçesinden hareketle 

peygamber göndermenin insanın dini, ahlill ve fikri hayatı açısından zorunlu 

olduğunu ileri sürmüşlerdlir.22 İbn Teymiyye, irısan acziyetine binaen söz konusu 

olan bu zorunluluğu if.ıde ederken risaleti ilemin ruh, hayat ve nuruna benzetmiştir. 

Ruh, hayat ve nur olmadı~~ı zaman ilemin salahı mümkün olmadığı gibi dünya üze

rine ve insan kalbine risalet güneşi doğmadıkça dünya ve irısan da ölü hükmündedir. 

Nitekim ona göre Allah "ölü iken dirilttiğimiz ve kendisine insanlar arasmda yürüye

bileceği bir ışı/c verdiğimiz kimse, karanlıklar içinde kahp ondan hiç çıkamayacak 

durumdaki kimse gibi olur m ur" 23 mealindeki iyetiyle müminin daha önce inkarı 

yüzünden bir mılamda ölü iken sonradan risalet ruhu ve nunıyla diriltildiğine işaret 

etmiştir.24 Selefiyyenin miiteahhir ilinılerinden kabul edilen Ali el-Kari (ö. 1014 1 
1605) de irısaııların peygamberlere olan ihtiyacından hareketle Allah Teila'nın 

peygamber göndermesinin zorunlu olduğunu söylemiştir. Ona göre Allah, kendisine 

itaat edenler için cenneti, isyan edenler için cehennemİ yarattığı, bilgi ve amel 

bakımından yerine getirilmesi gerekli olan hususları Allah'ın bildirmesi olmaksızın 

insan aklının kavraması mümkün olmadığı, bu bildirme oLnaksızın insanoğlu ile 

ilemlerin rabbi arasında bir ilişki kurulamayacağı için Allah'ın lıikmeti uyarıcı ve 

müjdeleyici olarak peygamberlerin gönderilmesini iktiza etıniştir. Üstelik böylelikle 

peygamberler gönderildikten sonra insanların "bize peygamber gönderilmediği için 

dini hakikatlerden habersizdik" 25 şeklinde Allah'a karşı ileri sürebilecekleri mazeret

leri de kalmayacaktır.26 

2- Eş'arilere Göre 

Eş'arller sırf akıl açısından Allah Teila'nın irısanlara peygamber göndermesinin 

vacip veya miistahil değil, peygamber göndermek Allah'ın fiilllerinden biri olduğu için 

O'nun diğer fiilieri gibi nübiivvetin de mümkün olduğu noktasında görüş birliğine 

vanınşlar dır. 27 Burada söz konusu olan "inıkan", ontolojik bakımdan olması ile 

22 bk. İbn Kayyim el-Cevziyye, a.g.e., I, a.y. 
23 el-En'am 6/122; bk. eş-Şllra 42/52. 
24 İbn Teymiyye, a.g.e., IX, 93-94. 

bk. en-Nis.l., 4/165. 25 
26 Ali el-Km, Davu'l-me:W.li bedi'l-em:ill, s. 17; Eser Neşriyat. İst. ts. 
27 bk. İbn Fürek, Mücerredü mak:ilati'ş-Şeyh Ebi'i-Hasan el-Eş'ari, nşr. Daniel Giınaret, Beyrut, 1987, 

s. 174; Bakillani, el-İns:tf, nşr. Muhammed Zahid el-Kevseri, II. baskı, Kahire, 1382/1963, s. 61; 
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olmaması Allah'a nisbetle eşit bulunan bir durumdur. 28 Allah Tdla bu nitelikte b ulu

nan peygamber gönderme ihtimalinden sırf hikmet ve lütfu gereği vuku bulma 

cihetini tercih etmiştir. Dolayısıyla Allah'ın peygamber göndermesi veya gönder

memesi, gönderdiği takdirde insanlardan veya herhangi bir varlık türünden gönder

ınesi de mümkündür. Peygamber göndermek Allah'ın insanlığa bir ilisan ve lütfudur, 

göndermemesi ise bir zaaf, noksanlık ve bir adaletsizlik değildir. 

Eş'ari'ııin (ö. 324/936) kendi eserlerinde nübüvvetin imkanına dair görüşleri 

yer almamakta, onwı bu konudaki görüşleri bir Eş'ari kelimeısı olan İbn Fürek'in ( ö. 

406/1015) 11 Mücem~dü mald.lati'ş-Şeyh Ebi'i-Hasan el-Eş'ari11 adlı eserinde bulun

maktadır. Buradaki izahlardan anlaşıldığına göre Eş'ari, Allah'ın peygamber gönder

mesinin ilaru zatına nisbetle mümkün olmasını, O'nun meşiet ve iradesine, buna 

bağlı olarak da 11 Jünııf prensibine 11 dayandırarak açıkl<unıştır. Zira ona göre Allah 

Teili fuil-i muhtardır. Hiç bir şeyi yerine getirmek zorunda değildir. Peygamber 

göndermek de O'nun fiilierinden biridir ve diğer fiilierinde olduğu gibi zorunluluk 

i:fude etmez. Dolayısıyla Allah, kulların salalı ve hayrını gözetmek zorunda dla 

değildir. Kendisine itaat etmeyip inkara saplanacağını bildiği ins<mları yarattığı gibi, 

peygamber göndercüj~i takdirde lınan etmeyecekleriıli bildiği kinıselere peygamber 

göndermesi de caizdir. Peygamber göndermeyi, göndermemeye tercih edip yerine 

getirdiği takdirde bu, O 'ndan sırf bir lütuf ve ilisan olur, göndermediği takdirde ise 

zulüm ve haksızlık olmaz.29 Buna ilaveten Eş'ari, Allah':ın peygamber göndermesinin 

mümkün oluşunu, .AUah'ın kudreti açısından da delillendirmiştir. Bu bağlamda o, 

peygamberlerin bildirdikleri hususları insanlara peygamberler aracılığıyla bildirmesi 

ile aniarsız bildirmesi arasında Allah'ın kudreti açısından bir :furk olınadlığını, yaptığı 

takdirde b u ikisinin de kendisinden bir hikmet ve lütuf olacağını belirtmiştir. 3 ° 
İlk dönem Eş'ari kelamcılar:ından Bakıllani (ö. 403/1013), konuya hem 

ulı1hiyet hem de insan eksenli olmak üzere :furklı açılardan yaklaşmış, daha sonra bu 

yaklaşım hemen bütün kelim bilginleri tarafindan kabul görmüştür. O, nübüvvetin 

irnkinına, öncelikle Eş'ari gibi ulılhiyct açısından yaklaşmış f.ıkat bunu, Allah'ın 

Cüveyni, el-İrşid, uşr. Muhammed Yusuf Musa, AliAbdülmün'imAbdülkerim, Mısır, 1950, s. 303; 
a. mlf., Luma 'u~l-cdille, nşr. Fevkiye hüseyin Mahmud, Mısıır, 1385/1965, s. 109; Gazzali, 
KavJ.'idü'l- 'akJ.id, lllŞ:r. Musa Muhammed Ali, II. baskı, Beyrııt, 1405/1985, s. 212-213; Taftazani, 
Şerhu'l-MakJ.sıd, nşr .. Abdurrahman 'Umeyre, I-V, Beyrııt, 1409/1989, V, 5. 

28 Taftazaru, Şerhu'l- 'J:lkJ.id, s. 275-276, Ramazan Ef. hş içinde, dersaadet, İst. 1323. 

29 İbn Fürek, a.g.e., s. 174-175. 

30 İbn Fürek, a.g.e., s. 175. 
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.m!likü'l-mülk. ve mürid olmasına bağlayarak aç:ıklaımştır. Bu bağlamda o, mutlak 

mülk sahibi olan Allalı'ın kendi mülkünde dilediği gibi tasarrufta bulunma yetkisine 

sahip olduğunu, aklın bunu nefyedemeyeceğini belirtmiştir.3l. Ayrıca o, konuyu 

AJJah'ın ilim, hikmet ve yara.tma sı:fu.tlarıyla ilişkilendirerek de nübüvvetirı mümkün 

olduğunu ortaya koymuştur. Buna göre, Allalı'ın, kendisini ilah olarak kabul etmeyip 

buyruklarına itaat etmeyeceklerini bildiği insanları yaratması gibi, gönderdiğinde 

karşı çıkacaklarını bildiği ins:ınlara peygamber göndermesi de mümkündür. Allalı 'ın 

itaat etmeyeceklerini bildiği insanlara peygamber göndermesi ilahlhikmetirıe aykırı 

olur, denilemez. Zira itaat etmeyeceklerini bildiği için kullarına peygamber gönder

memesi gerekirse, itaat edeceklerini bildiği kullarına da peygamber göndermesi yine 

hikıneti gereği lüzumlu olur. Binaenaleyh Allalı'ın peygamber göndermesi de gön

dermemesi de zatına nisbetk mümkündür.32 Ona göre Allalı'ın peygamber gönder

mesinin sıhhat ve imldnına clelilet eden hususlardan biri de şudur: Allalı'ın peygam

ber göndermesinde insanın sorumlu tutulmasını/teklifi ifsad eden, bazı akü delil

lerinin ters yüz edilmesini gerektiren, Allalı'ın kadim zatını kıdeminden uzaldaştıraiı, 

O'na bazı noksan sıfatların ilişmesine yol açan herhangi bir clwrum mevcut değilse, 

bu takdirde Allah'ın peygamberler göndermesinde herhangi bir imkansızlık söz 

konusu değildir. Aksine bunda mükellefkulları büyük sevaplara ulaştırma bulunduğu 

için hikmet ve adlaletirıe uygundur. 33 

Bakillam, nübüvveti inkar ederıleri temsil eden grup olarak muhatab aldığı 

Bedlıime'nin değişik itiraz noktalarına cevap verirken orijinal bir yaklaşımda buluna

rak konuyu insanlarm eşitsiz:liğine de oturtmuştur. O, peygamberlerin gönderildikle

ri insanlarla aynı cinsten varlıklar olmaları sebebiyle aynı öze sahip, birbirine eşit iki 

varlıktan birinin diğerine üstün tutulmasının haksızlık ve hikmetsizlik olacağı 

gerekçesiyle Allah'ın peygamber göndermesini mümkün görmeyenierin çelişki içinde 

bulunduğu söylemiştir. Zira onların bu yaklaşıınına göre, Allah' ın, bazı insanları zeki, 

bazılarını ahmak, bir kısmını sağır' dilsiz, ama., hasta ve sakat, bir kısmını akıllı, 

sağlıklı ve güçlü olarak yaratması, O'nun hikmet ve adaleti bakımından mümkün 

değildir. Çünkü bunda bir kısım insanların diğerlerine karşı üstün tutulması söz 

31 Bakilhhıl, el-İnsaE, s. 61. 
32 bk. B:llill:1ıll, et-Temhid fi'r-reddi 'ale'l-mülhideti'i-Mu'attıleti ve'r-B:ifizeti ve'l-Hav:irici ve'l

Mu'tezileti, nşr. Mahmud Muhammed el-Hudeyri-Muhamıned Abdu!Jıadi Ebu Ride, Kahire, 

1366/1947,s. 105-106. 

33 B:1kill:1ni, et-Temlu(f, s. 112. 
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konusudur. Halbuki bu durum bir vakıadır. Eğer bu gibi farklılık ve eşitsizliklerde, 

kendilerine söz kon\Jlsu nimetler verilenierk bunlardan mahrum bırakılanlar 

açısından bir çok faydallar olduğu için hikmetsizlik ve adaletsizliğin bulunmadığı ileri 

sürülecek olursa, hem peygamberler hem de peygamber gönderilen insanlar için bir 

çok faydalar bulundui;umdan Allah'ın üstün tutup seçtiği bazı kullarını diğer kullarına 

peygamber olarale göndermesi de yadırganamaz.34 Böylece Bakıllani, insanların 

ontolojik eşitsizliklerinin Allah Teala'nın bir tercihi olduğundan hareketle peygam

ber göndermenin de mümkün olduğunu ifade etmiş olmaktadır. Bakillam, peygam

ber göndermenin AIJlalJ. açısından mümkün olduğunu bu tarz delillerle açıklamış 

olmakla birlikte, irısanlar açısından peygamberlerin varlıi;ının zorunlu olduğunu da 

dile getirmiş ve onun bu tutumu kendisirıden sonra bir çok mütekellirn tarafindan 

kullanmıştır. 35 Bu bai;Iamda Bakıllam, faydalı ve zararlı yiyeceklerin, zehir ve 

ilaçların, hastalıklar ve bunların tedavi şekilleri gibi ihtisas ve uzmanlık isteyen husus

ların bilirımesinde irısanoğlunun peygambere muhtaç olduğunu belirtmiştir. Zira bu 

kabil hususlar, zorunlu olarak kendilii;irıden bilinmesi mümkün olmadığı, ya kendi ya 

yalcınları veya başkaları ya da hayvanlar üzerirıde yapılması gereken uzun tecrübe ve 

deneyler istedikleri için irısanlığın başlancıgından itibaren bilinm.esinirı mümkün 

olmadığırıı, bunların ancak peygamberler vasıtasıyla öğretilmiş olmaları gerektiğini 

ileri sürmüştür. Eğer bu konular sadece uzun tecrübe ve deneyiere dayarısaydı, bu 

tecrübe ve deneyleri yapma imkanları bulunmayan irısanlığın ilk nesillerirıin ve diğer 

canlıların yok olmaları gerekirdi. Üstelik Allah, bunları uzun tecrübe ve deneylede 

öğretmeye güç yetirebileceği gibi canlıların yok olmasına meydan vermeden 

doğrudan tevkıfi olarak öğretmeye de kadirdir. 36 

Abdülkahir el-Bağdadi ( ö. 429/1 037) konuyu öncelikle insanın ontolojik 

varlığından hareketle de alınış ve Allah'ın peygamber göndermesinirı mümkün 

olmasırıı, haklı olarak teklifin irnkanıyla (insanın mükellef tutulmasının mümkün 

oluşuyla) irtibatlandırınıştır.37 Onun bu yaktaşuruna göre, irısanlar sorumlu tutula

bileceği gibi diğer bazı varlıklarda görüldüğü üzere sorurnsuz da olabilir. Bunda ne 

irısan ne de Allah açısından herhangi bir olumsuzluk yoktur. Öte yandan Eşari bil-

34 bk. B~kill~ni, a.g.e., s. 97-98. 

35 bk. msl. Gazzali, d-Munkız mine'd-dal:i1, s. 25-26, Mısır, 1309 lı..; a. mlf., el-iktisad fi'l-i'tikad, s. 

121-123 Beyrut, 1403/1983; Fahreddin er-Mzi, el-Mulı.assal, s. 518-519. 

36 Bakıliani, et-Temhid, s. 111-112. 

37 bk. Abdulk:\.hir el-Bağdadi, Usıllu'l-din, s. 153, Beyrut, lll. bask, 1401/1981. 
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ginlerinin meselleyi Allah'ın çeşitli sıi:atları açısından inceleme şeklindeki ulllhiyet 

eksenli metocilarına uygun olarak Bağdam de konuyu ayın tarzda ele almış ve Allah'ın 

yaratma sıfatıyla ilişkilendirerek açıklamıştır. Buna göre Allah'ın kendisini yalarılayıp 

in1.clr edecekleri yaratması mümkün olduğu gibi böyle yapacalklarım bildiği kimselere 

peygamber göndermesi de münıkündür.38 

Ebu Ya'li el-Ferra (ö. 458/1066) Allah TeaJ.a'nın peygamber göndermesinin 

mümkün olduğu kanaatindedir ve bunu tarihl-sosoyolojik bir yaklaşımla açıklamıştır. 

Ona göre, bu irnk.anın delili, yalan söylemeleri irnk:lıısız olan yahudi, hıristiyan ve 

müslüman toplulukların Hz. Musa, İsa ve Muhammed (s.a.v)'in peygamberliklerine 

inanmaları ve arıların öğretilerini nakletmeleridir. Halbuki onların böyle bir ittifakı 

sağlayamamaları gerekirdi. Zira arılar, sayılarının çokluğu, bir çok firaksiyorılara 

ayrıldıkları için arılaşmalan mümkün olmayacak sayıdadırlar. Ayrıca yapıldığında 

insarılara fayda, terk edildiı~de zarar verecek olan şeylerin peygamberler vasıtasıyla 

bildirilmesi iınk~ınsız değildir. Cahil, öğreticiye; akıllı ise bir uyarıcıya muhtaç olduğu 

için peygamberlerin gönderilmesi insanların fuydasınadır. 39 

Cüveyni (ö.478/l08!5) konuyu öncelikle Allah'ın peygamber göndermesinde 

akü bir imkansızlık bulunup bulunmadığı açısından ele alınış, daha sonra meseleyi 

ulllhiyet ekseninde ele alarak Eşari'nin çizgisine uygun şekilde peygamber gönder

menin Allah'ın sırf bir lütfu olduğuna hükmetıniştir. Bu bai~l:amda o şöyle demiştir: 

Allah'ın peygamberler göndermesi karşıtların bir anda bir arada bulunması (içtima' -ı 

zıddeyn) ve türlerin zıddına dönüşmesi (inkılabu'l-ecnas) gibi vukuu bizatihi 

imkansız olan akü imk:lıısızlıklardan değildir. Zira Allah Tdli'nın bir kuluna dini 

hükümleri bildirmesini emretmesinde hüsün-·kubuh açısından akü bir imk:lıısızlık 

yoktur. Bu arılaşıldıktan sonra iki ihtimal söz konusudur. Biirincisi, konunun hüsün

kubuh meselesine da yandırılınasım aklen nefyetmemizdir. Bu takdirde geriye 

peygamber göndermenin aklen mümkün olduğuna kesirt olarak hük.ılletmekten 

başka bir ihtimal kalmaz. :ikincisi ise sırf ce del açısından peygamber göndermede aldi 

bir çifkiriliğin bulunduğunun kabul e dilinesidir. Bu durumda şöyle deriz: 

Peygamberlerirı gönderilmesi zulüm, zarar-ı mahz gibi bizatihi çirkin olan şeylerden 

değildir. Peygamber göndermenin başka bir şeyle alakasından dolayı kabih olduğu da 

kabul edilemez. Çünkü vakıada/malumda peygamber göndermenin sırf lütuf olarak 

vukuu imkansız değildir. Bundan dolayıdır ki akıl salhibi mürninler peygamberlere 

38 Abdullcihlr el-Bağdadi, a.g.e., s. 156. 

39 Ebu Ya'h\. el-Ferr.\., d-Mu'temed f1 usılli'd-dln, nşr. Vedi'Zeydan Haddad, Beyrut, 1974, s. 153. 
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inanmakta ve aklın hü.kümlerine tuturunaktadırlar. Eğer peygamber göndermede aldi 

bir imkansızlık bulunsaydı onlar bwm inkar eder ve karşı çıkarlardı. Bu da peygam

ber göndermenin mümkün olduğuna dair kesin bir delildir.40 O, 11 el-Akıaetü'n

nizamiyye11 adlı eserinde ise nübüvvet tanımından hareketle konunun mümkün 

olduğunu şöyle ifade etmiştir: Nübüvvet, Allah'ın, insanlara peygamberliğini tebliğ 

etmesi için herhangi bir kuluna emrini bildirmesidir. Bu aklın imkansız gördüğü 

şeylerden değildir. 41 Öyleyse peygamberlerin gönderilmesi ald en imkansız değildir. 

Din, sırf akılla bilinemeyen hususlarda kesin yol gösterir, böyle olmalda birlikte o, 

aklın zıddıru hükmedeceği şeyleri de getirmez. Peygamber göndermede herhangi bir 

aldi imkansızlık ve hakılkat dışına çıkış bulunmadığına göre peygamber göndermenin 

mümkün olduğuna hükmetmek gerekir.42 

Gazzali (ö. 505/1111) nübüvvetin mahiyetinin alclın sınırlarını aşan bir konu 

olduğunu, bu yüzden aneale tecrübi bir tarzda ele alınması gerektiğini belirtmiştir. 

Bununla birlikte o, nübüvvetin imkinına, yine ulOhiyet: desenli yaldaşaralc Allah'ın 

mAlikii'l-mülk ve miidd alınasına ilaveten müt:ekellim. ve 1cld.ir alınasını da ilave 

ederek açıklamıştır. Buna göre Allah'ın mütekellinı ve lcadir olduj~u sabit olunca,. 

lafiz, ses, işaret veya herhangi bir delalet şekli yaratarak onu kendi nefsi kelamırun 

varlığına delil kılınak~ın aciz kalmayacağı anlaşılır. Bu da O'nl111, nefsi kelamının 

muhtevalarıru peygarnber göndermeksizin olduğu gibi peygamber göndererek de 

bildirmesinin mümkün olduğl111u gösterir.43 O, 11 el-Munlaz 11 da farklı bir metod 

talcip etmiş ve nübüvvetin imkarn ulOhiyet eksenli açıklamalarla değil, insan eksenli 

bir yaldaşırnla açıldamayı tercih etmiştir. O, burada valcıadan yani nübüvvetin tarihi 

gerçekliğinden hareket etmiştir. Bw1a göre, nübüvvetin mümkün oluşllllun delili, 

yeryüzünde peygamberlerin varoluşudur. Peygamberlerin mevcudiyetinin delili ise 

tıp ve astronoıni gibi sırf akılla elde edilmesi düşünülemeyen bilgilerin varlığıdır. 

Araştırıldığında bu gibi ilirnlerin sırf akılla elde edilmesinin mümkün olamayacağı 

zaruri olarak anlaşılır. Bu kabil bilgilerin tecrübe ile elde edilmesinin inılcaru yoktur. 

Zira yıldızlarla ilgili öyle hadiseler vardır ki bin yılda bir kere vuku bulur. Binaenaleyh 

bu nasıl tecrübeyle elde edilebilir? Keza ilaçların özellilderi de böyledir.44 

40 Cüveyıll, el-İrşM, nşr. Muhammed YusufMusa-AiiAbdülmün'imAbduUıamid, Mısır, 1369/1950, 

s. 306-307. 

41 Cüveyıll, el-Akı'detü'n--Nizfimiyye, nşr. Muhammed Zahid el-Kevserl, Matba'tü']-envar, 1367/ 

1948, s. 48: 
42 Cüveyıll, Luma'u'l-edille, s. 109. 

43 Gazz~li, el-İktisad fi'l-i'tikad, s. 121, Beyrut, 1403/1983. 
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Şehristam (ö. 548/1153) nübüvvetin i.ınlclnını, Allah'ın eınretıne yetkisi bulu

nan/amir, yaratıcı ve mülk sahibi bir varlık oluşıma bağlamış ve: bunu ayetle destek

leıniştir. Buna göre, Allah'ın varlıkların halıkı ve miliki olduğu delille sabittir. 

Emretme gücü, yaramğı malılukatı ve ınülkü bulunan varlığm emretmek ve yasakla

mak şeklinde kulları üzerinde tasarrufu bulunma hakkı kendiliğinden vardır. Keza 

böyle bir varlık emir ve yasaklarım bildirmesi için kulları iç:iııden herhangi birini 

seçmekte de serbesttir. Çünkü yoktan var etme gücü olanın dileıne ve seçme hakkı 

da vardır. Niteldın 11 Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. 11 45 me :ilindeki ayet bunu 

açıkça göstermektedir. Zikredilen bu hususların hiç birinde akli bir imkansızlık 

bulunmadığı gibi, bizzat davanın kendisinde yarıi peygamberlik iddiasında bulunma

da da bir imkansızlık yoktur. Çünkü ne b ilik iddiasında bulunmanın imkansızlığı 

uluhiyet iddiasında bulunmanın imkansızlığına benzeınez. Aksine nübüvvet 

iddiasında bulunmak aklen mümkün olan şeylerdendir.46 ' 

Önde gelen bir Eşari leelamcısı olmasma rağmen Fahreddin er-Razi (ö. 

606/1210) eserlerinde müstakil bir başlık altında nübüvvetin imk:inından açıkça 

bahsetmeıniştir. O, gerek 11 el-Mııhassal11 ve 11 Me'alimu usı'.ilıı'd-din 11 gerekse 11 el

Erba 'in li usılli'd-din 11 adlı eserlerinde nübüvvetle ilgili di~~er balıisiere değindiği 

halde bu konuya yer vermeıniştir. İlginçtir ki Razi, nübüvvete ilişkin 11 en-Nübüvvat 

ve ma yete'allaku bih<1 11 adlı ınüstalcl bir eser telif etmesine rağmen, bu tutumunu 

burada da sürdürmüştür. Böyle olmakla birlikte o, konuya tamamen ilgisiz 

kalmamıştır. Onun bu konuyla ilgili görüşlerini eserlerinde yer yer dağınık olarak bul

mak ınünıkündür. Ayrıca Razi'nin 11 en-Nübüvvat11 adlı eserinde konuya yaklaşım 

tarzı ve işleyiş sıralamasmclan onun nübüvvetin imkanma dair düşüncelerini tesbit 

etmek mümkündür. Burada şunu belirtmek gerekir ki Razi'nin bu tutumu konuyu 

işleyişle alakalıclır. Zira o, daha önce Abdullclhir el-Bağdadi'de açıkça görüldüğü 

üzere47, nübüvvet meselesini doğrudan teklifin inık:inıyla ilgili gördüğü için işe önce

likle teklifin mümkün oluşundan başlamış, daha sonra mucizelerin ve nübüvvetin 

imkanma, oradan da nübüvvetin sübutuna varınıştır. Nitekim o, 11 en-Nübüvvat11 mı 

bu yaklaşımla düzenleyerek nübüvveti inkar edenleri altı ana gruba ayırmıştır. Alemin 

yaratıcısmın faiJ-i ınııhtar değil, m ilcib-i bizzat olduğunu ileri sürdükleri için neticede 

44 Gazzali, el-Munkız mine'd-dala1, s. 25. 

45 el-Kasas 28/68 

46 Şehrist:ln1, Nib<iyetü'l-ikdam, s. 420-421. 

47 bk. Abdu!Hhir ei-Bağd~dt, Usfılu'd-din, s. 153-154:. 

228 



nübüvveti inkar etmiş oldukları hükmüne vardığı İslam fılozoflarından hemen sonra 

ikinci sıraya, tekli:fin imkirısızlığını, dolayısıyla peygamberler de insanları bazı husus

tarla sorumlu tuttuklan için nübüvvetin de imkirısız olduğunu iddia edenleri 

koymuş, bunların itirazlarını detaylı olarale ortaya koymuştur.48 Razi, nübüvvet 

meselesini insanın sorumlu tutulmasının mümkün oluşuyla temellendirme şeklindeki 

tutumunu 11 el-ErM'in f1 usuli'd-din" adlı eserinde de sürdürmüştü.r. O, nübüvvete 

çeşitli itirazlar yöneiten grupları sekiz ana başlık altında incelediği bu eserinde ille iki 

sıraya insanın mükellefiyetiyle ilgili gerekçelerle nübüvveti inıkirısız görenlere 

ayırmıştır.49 Burada şunu belirtmek gerekir ki bu doğrultuda gerek daha önce 

Bllillirıl'nin 11 ct- Terrrhı(i 11 inde gerekse Razi'nin eserlerinde ve daha sorıra el

Amidi'nin 11 Ebkaru 'l-cfldr 11 ında Bcrahime adı altında sembolleşen tekli:fin ve 

nübüvvetirı imkansızlığına dair yapılan itirazlara verilen tüm cevaplar kendiliğinden 

tekli:fin ve nübüvvetin imkirıırıı ortaya koymuş olmaktadır. Bwıdan dolayıdır ki 

Razi'nin ve daha sonıa İbn Teymiyye'nin 11 cn-Nübüvvat" adlı eserinde de görülen 

nübüvvetin imkirıındmı ana başlıklar altında açıkça bahsetmeme tutwnu anlaşılmış 

olmaktadır. 

Teklifle ilgili itirazların temelinde ise şöyle bir istidlaltarzı yürütülmüş olmalıdır: 

Peygamberlerin gönderilmesinden maksat tekliftir. Teklifbatıldır. O halde peygam

ber göndermek de batıldır. Ayrıca teklif mümkün olsa bile mükellefıyet konularını 

bilmede akıl tek başına yeterlidir. Çünkü iyi-faydalı olduklarını bildiklerimizi yapar, 

çirkin-faydasız bildikkrimizi terk ederiz. İyi veya kötü olduklarını bilmediklerimizi ise 

bir ihtiyaçtan dolayı mecbur kalınca gerektiği ka~darıyla yetinerek yapar, ihtiyacımız 

yoksa ondan kaçınırız. Bundan dolayı peygamber aldın bileceklerini getirecekse 

peygambere lüzum yoktur. Getirmeyecekse alcı! bunları tasdik etmeyecektir. Aklın 

makul bulmadığı şeyleri getirmek abestir. Hikmet salıibi olan bir zat ise anlamsız, boş 

iş yapmaktan münezzehtir. O halde teklif de nübüvvet de imkansızdır. 

Razi, 11 cl-Erba 'in" de nübüvvetin irrılean ve sübutunu, yaklaşım olarale Gazz:lli'ye 

benzer tarzda vakıadan yani peygamberlerin tarihi gerçekliğinden hareketle Hz. Pey

gamber'in (s.a.v) peygamberliğinin isibatına bağlamıştır. Buna göre, Hz. 

Peygamber'in Allah elçisi olduğu isbatlandığında nübüvvetin temeli/aslı da ispat 

edilmiş olur.so Daha önce Abdiilkahir el-Bağdad1'de açıkca görüldüğü üzere Razide, 

48 bk. Fahreddin er-Ra:ıi, en-Nübüvvat ve ma yete'allaku bilıa, ıışr. Ahmed Hid.zi es-SaH, Beyrnt, 

1406/1986, s. 79-99. 

49 bk. Fahreddin er-Razi, el-Erba'in fiusılli'd-din, s. 75-76, 108-111, Kahire, 1406/1986. 
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telilif ile nübüvvet arasındaki ilişkiyi görerek tekiitin imld.nından nübüvvetin 

imkfu:ıına ulaşmıştır. Bmada şöyle düşünülmüş olmalıdır: Teklif, bir takım emir ve 

yasaklara sorumlu tutulmaktır. Allah'ın insana teklifi mümkündür. Zira bitki ve hay

vanlar gibi bazı yaratıldannı sorumlu tutmamasında olduğu gıibi insanlan da sorum

lu tutmaması mümkündür. Çünkü o fuil-i muhtardır. Ayrıca Allah'ın sorumlu tut

mayı dilediği irı.sana, buyruldarırıı herhangi bir şekilde birdirmesi de mümkündür. O 

halde bu bildirme, diğer muhtemel irnlclı:ılardan biri veya birkaçıyla olabileceği gibi 

insanlar içinden seçtiği peygamberlerle olması da mümkündür. 

Bütün bunlara ilaveten Razi, Eş'arilerin ulılhiyet eksenh yaklaşımıarına uygun 

olarale nübüvvetin irnlcan ve isbatırıı, Allah Teila'nın :ai.l-i nıuhtar ve kidir-i mutlak 
olmasına dayandırmış ve konunun Allah'ın fiil-i muhtar ve kidir-i mutlalc olması 

meselesinin bir uzantısı./fer'i olduğunu belirtmiştir.Sl O, bunu şöyle açıklamıştır: 

Mümkün olduğ;u bilinen bir şeyin olması irnlcinsız değildir. Böyle olmalda birlikte o 

şeyin olmayacağ;ına dair kesin bir hüküm hasıl olursa o şey meydana gelmez. Mesela, 

ben Zeyd diye birini görürüm, sonra gözümü yumup açar ve tekrar o kişiyi görürüm. 

Burada her ne kadar ikinci kez gördüğüm kişinin ilk kez gördüğümden farklı biri 

olması haddizatında mümkün olsa bile, ilcinci defa gördüğümele ikinci kez gördüğüm 

kişinin ilk gördüğüm kişi olduğunu kesin olarak anlarım. Bundan şu anlaşılır: Hadis 

olan bir şey ya bir müessire muhtaç ya da değildir. İkincisi batıldır. Alemin bir mües

siri olduğu eleilille sabittir. Alemin müessiri ise ya ilil-i muhtar ya da zorunlu 

yaratıcıdır./mılcib-i bizzattır. Mı'Lcib-i bizzat olması delille batıldır. O halde ilemirı 

müessiri ilil-i muhtardır. Öyleyse Allah'ın ilk gördüğüm şahsı gözümü yumduğum 

anda yok edip tamamen onun aynı başka bir şahsı yaratması ve benim ilcinci kez 

gördüğüm kişinin bu şalus olması muhtemeldir. Bununla kesin olarak şu sabit olur ki 

örnekteki bu rnürnkün durum bütün mukadderat hakkında geçerlidir.52 Burada 

Razi'nin şöyle bir alul yürüttüğü anlaşılmaktadır. Allah Teila fail-i muhtar olduğu 

için istediğini diler. Mümkünat üzerinde mutlalc kidir olduğuna göre de her dile

diğini yapar. Bütün malcdmat irnlcandan varlık./vücud sahasına çıktığına göre O, 

bütün münılcünatı yapmaya kadirdir. Öyleyse mümkün şeylerden biri olan peygam

ber göndermek de mümkündür. 

50 Fahreddin er-Razi, el-Erb.ı in, s. 76. 

51 Fahreddin er-Razi, en-Nübüvvat, s. 161-162. 

52 Fahreddin er-lUzi, en-Nübüvvat, s. 166-167. 
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Razi, "el-Muhass2J" da yine nübüvvetin imldlnından açıkça bahsetmemekle bir

likte konuya u.lıll:ıiyet eksenli değil, insan eksenli bir yaklaşımda bulunmuştur. Burada 

insanın acziyerini temel alarak değerlendirdiği nübüvvetin faydalarından bahsederken 

kullandığı argümanlardan Razi'nin insanlar açısından peygamberlerin vazgeçilmez 

bir ihtiyaç/zorunlu olduğu kanaatine sahip bulunduğu anlaşılmaktadır. Nitekim o, 

Allah'ın semi', basir, mütekellim gibi bazı sıfatlarının bilinmesinde, Allal:ı'ın razı 

olacağı ibadetlerin nder olduğu, nasıl, nerede, ne zamarı ifa edileceğinde, günah ve 

sevap işlemenin ahirette ne gibi karşılıkları olacağında, pratik hayatın devamı için 

gerekli olan hastalıkların tedavilerinin ve ilaçların bilinmesinde, astronomi ve gök bil

imleri gibi bazı teknik ve ihtisas isteyen, uzun araştırmalar ve tecrübdere dayanan bil

gilerin ve maharetlerin kazanılmasında, faydalı sanat ve mesleklerin öğrenilmesinde, 

al:ıliki olgunluk yollarının öğretilerek insanların olgunlaşmalarına yol göstermede, 

siyaset ve yönetim ilminin elde edilmesinde peygamberlerin çok önemli rolünün 

bulunduğunu, bu yüzden insanlara peygamber göndermenin gerekli olduğunu 

belirtrniştir.53 Ancak burada llizi'nin, Mu'tezile gibi bir zorunluluğu kasdetmediği 

daha önce söz konusu edilen yaklaşımıyla birlikte ele alındığında anlaşılacal(tır. 

Çünkü o ve diğer Eşari kelamcıları "Allah'a hiç bir şeyin vacip olmadığı" ve "Allal:ı'ın 

fiil.lerinin hiç bir sebepile illetli/muallel bulurımadığı" 54 şeklindeki temel prensipleri, 

nübüvvetin imkarn meselesinde de temel alınmıştır. 

Seyfeddin el-Amicli (ö. 631/1233) nübüvvetin imld.m konusunda diğer Eşari
lerin değinınediği bir noktaya dikkat çekerek Allah'ın peygamber göndermesinde 

herhangi bir akü imkfuısızlığın ve zorurıluluğw1 bulurımadıj;ıru, bunun hem peygam

berin şahsına hem de onu tercih edip gönderene ruspetlle eşit olan mümkün bir 

durum olduğunu belirtmiştif.55 Ayrıca Amidi, bu imkarn peygamberlerin yeni bir 

şeriat getirip getirmemeleri açısından da değerlendirmiş ve yeni bir şeriat getirse veya 

başka bir peygamberin şeriatine tabi olsa da peygamberllerin gönderilmesinin aklen 

mümkün olduğunu söylemiştir.56 

Yer yer aynilik gösterecek kadar büyük ölçüde Amidlt'nin "EbHru '1-eikar" ından 
taydalanmış olan Adududdin el~id57 ile şarih Cürcaııi (ö. 816/1413) de Eşarilerle 

53 Fahreddin er-Razi, el-Muhassal, nşr. Hüseyin Atay, Kalıire, 1411/1991, s. 512-519. 

54 bk. msl. Fahreddin er-Iuzi, el-Muhassal, s. 481-483; a. mlf., Me'alimu usdli'd-din, s. 49, 97. 

55 Seyfeddin el-Anıidi, Gıyetü'l-meram, nşr. Hasan Mahmud Abdullaltif, Kahire, 1381/1971, s. 318. 

56 Seyfeddin el-Anıidi, EbHru'l-efkar, vr. 510b-5lla, Süleymaniye Ktp. no. 747. 

57 krş. Anıidi, a.g.e, vr. 505a- 5llb; Adududdin el-id, Kitabu'l-Me-v:ü:ı[, nşr. Abdurrahman 'Umeyre, 

Beyrut, 1417/1997, m, 329-358. 
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aynı görüşü paylaşmaktadırlar. Ancak onlar konunun imldnını daha çok vakıadan 

hareketle isbata yönelmiş ve Hz. Muhammed'in (s.a.v) nübüvvetinin sabit oluşundan 

hareket etmişlerdir. Bu yaklaşıma göre Hz. Muhammed'in nübüvveti, peygamber 

göndermenin mümkün olduğuna delildir. Zira mümkün olan bir alemde vakaya 

delalet eden şey yani bir şeyin sonradan vuku bulduğuna delalet eden, o şeyin 

imld.nına delalet eder. 58 

Eşarilerin Allah'ın insanlara peygamber göndermesinin akıl açısından mümkün 

olduğunu "lütuf tıcorisi"yk açıklamalarının temelinde onlarm "Allah'ın, fiilierinde 

hiç bir ilietle muallel olmadığı" ilkeleri yatmaktadır. Bu ilkeye göre, Allah Teala 

yarattığı ve yaptığı bütün ililerde kendi zatını noksanlıktan kurtarıp kemale 

ulaştıracak herhangi bir gaye ve amaçtan münezzehtir. Peygamber göndermek de 

O'nun fiilierinden biridir ve dolayısıyla hiç bir ilietle muallel değildir. Öyleyse 

Allah'ın peygamber göndermesi kullarına yönelik sırfbir lütuf ve ilisandan ibarettir. 59 

Bu konuda Eşarilerin dayandıldarı temellerden biri de Allah'ın fiilierinin çirkinlilde 

vasıflanamayacağı illcesidir. Bunu izah sadedinde şöyle denilmiştir: Allah, mutlak 

mllikü'l-mülktür. Malikü'l-mülk olan, tasarrufta bulunduğunda kendi mülkünde 

tasarrufta bulurunuş olur. Kendi mülkünde tasarrufta bulunanın fiilierinin hiç birinde 

kabihlik söz konusu olamaz.60 

Görüldüğü üzere Eşarilerin nübüvvetin mümkün oluşunu, Allah'ın çeşitli sıfut

larına dayanarak yaptıkları uluhiyet eksenli açıklamalarının yanında beşer eksenli 

izahları da bulunmaktadır. insan eksenli bu izahlarında genelde insanın acziyetinden, 

nübüvvetin ne <uılam ifade ettiğinden ve tarihl-sosyal bir realite olan nübüvvet 

vakıasından hareket etmişlerdir. Nübüvvetin hakikati ve ne arılam ifade ettiğinden 

hareketle Allah'ın peygamber göndermesinin imkan dahilinde olmasıru kendisine 

mahsus bir orjinalite içinde Seyfeddin el-Amidi şöyle açıklamıştır: Aslında 
nübüvvetin, Allah'ın seçip tercih ettiği kinıseye "Ben seni resul olarak gönderdim, o 

halde benden aldıldarıru tebliğ et" demesinden başka bir anlamı yoktur.61 Bunun alcıl 

açısından mümkün olmasında anlaşılmaz bir yön bulurunamaktadır. Bu sebeple 

bunun vulcuu veya ademi tasavvur edilecek olsa bundan dolayı meselenin özünden 

kaynaldanan herhangi bir zati imkansızlık oluşmaz. Nübüvvetin caiz oluşunun bun-

58 bk. Seyyid Şerif el-Cürcaru, Şerhu'l-Mev:ikıf, nşr. Abdurrahman 'Umeyre, Beyrut, 1417/1997, ID, 

350, 358. 

59 bk. Fahreddin er-Razi, el-MesW.u'l-hamsıln Jiusıili'd-din, nşr. Ahmed Hbzi es-Salcl, Kahire, 1989, s. 62. 

60 Fahreddin, er-Razi, a.g.e., s. 61. 

61 .Amidi, Ebk:lrrı'l-efkar, vr. Slla. 
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dan başka bir anlamı yoktur. Burada peygamberlik için başka bir şart veya özel bir 

istidadın bulunması şart değildir. Aksine Allah sırf rahmetiyle kullarından dilediğini 

seçip risaleti ona tahsis etmiştir. Zira O, risaletini kime vereceğini en iyi bilendir. Bu 

husus O'nunkadir-i mudak ve muhtar oluşuna dayanmaktadır.62 

3-.Mitürldilere Göre 

Matiliidiler özellilde epistemoloji ile ilgili konularda Mu'tezile'ye yakın tutum-

larıru nisbeten nübüvvet konusunda da sürdürmüşlerdir. Ancak bu konuda onlarm 

genel olarale iki farklı tutum içinde bulundukları görülmüştür. Matüricülerin 

çoğunluğu Eş'arller gibi peygamber göndermenin aklefi mümkün olduğu görüşünü 

benimseınişlerdir.63 Nitekim Nesefi (ö. 508/lll4) peygamber göndermenin aklen 

mümkinat konumunda bulunan (fi hayyizi'l-mümkin:JLt) Allah'ın :fiillerinden biri 

olduğunu belirtmiş ve risaletin imkanını, O'nun h!lik, k!dir ve m1likü'l-mülk 
oluşuna bağlamıştır. Zira mülkünde tasarruf yetkisüıe salllp herkes mülkiyeti 

ölçüsünde tasarrufu bulunur. Yüce Allah ise kainatı yoktan var ettiği için yarattığı her 

varlık üzerinde mudak tasarrufyetkisine sahiptir. Dilediğine dilediğini bahşeder, iste

diğini emreder veya yasaldar. Bu emir ve yasakları herhangi bir şekilde kullarına 

bildirir. isterse yükümlülüğe konu olan hususların bilgisini teferruatıyla akılda yarat

mak veya peygamber göndermek suretiyle gerçekleştirir. Bu peygamberleri insarı 

türünden gönderebileceği gibi başka varlık türlerinde de gönderebilir. Bunların hiç 

birisi O'nun zat-ı ulı1hiyeti halekında irnkansız değildir. Binaenaleyh peygamber gön

derme, kendi içinde aklen dahi imkansız veya zorunlu de:ğil, mürnkündür.64 Öte yan

dan bir kısım Maveraü'n-nehir Matiliidi alimleri ise peygamber göndermenin Allalı 

Teala'nın hikmeti ve insanların risalete olan ihtiyacı gereği vacip olduğunu kabul 

etmişlerdir. 65 Nitekiın N esen "ashabırnızdan bazı mııhakkik kelamcılar risaletirı 

vacibat konumunda (fi hayyizi'l-vacibat) olduğu görüşündedirler" diyerek bu hususu 

açıkça belirtmiştir. 66 

62 Seyyid Şerif cl-Cürdııi, a.g.e., III, 329, 332. 
63 Pezdevi, a.g.e., s. 129; Nesefi, Tebsiretü'l-edille, I, 448; Nureddin es-S:I.buni, el-Bidaye fi usılli'd

din, nşr. BekirTopaloğlu. İst. 1399/1979, s. 45. 

64 Nesefi, a.g.e., I, 448, 452. 
65 Nureddin es-S:I.buni, a.g.e., s. 45; Taftaz:ini, Şerhu'l-Makasıd, V, 7, Beymt, 1409 /1989; Kemal b. 

Ebi b. Ebi Şerif, Kitabu'l-Müsamere, s. 187, 191, Çağrı yay., ist., 1400/1979; Bey~ziz~de, 

İş:lratü'l-meram, nşr. Muhammed Zahid el-Kevseri, İst., 1368/1949, s. 312. 

66 Nesefi, a.g.e., I, 468. 
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Matüridi'niıı (ö. 333/944) "Kitabu't-tevhid" de muhtelif yerlerde özellikle 

insanların nübüvvete olan ihtiyaçları konusunda yaptığı akü, ilıni ve sosyolojik açıkla

malarından onun peygamber göndermeyi vacip gördüğü ve bu zorunluluğu "hik
met" ve "mihnet" felsefesine oturttuğu anlaşılmaktadır.67 Çünkü ona göre Allah, 

hakim, 'alim, kadir, her şeyden mustağni, mülkünde tasarruf salıibi, yaratma ve 

emretme gücü ve yetkisi bulunan yüce bir varlık olduğu için her fiili hikmet üzeredir 

ve O'nun :fiillerirıin hilunet dışına çıkınası mürnkün değildir. Duyulur :Hemde hikmet 

haricinde bir iş yapan kimsenin bu fiili, onun bilgisizliğine veya bir ihtiyaç içinde 

olduğuna deWet eder. Halbuki her iki durum da Allalı'tan nefYedilen niteliklerdir. 

Binaenaleyh O'nun hiç bir fiili hikınetin dışına çıkmaz. Üstelik genel olarak hikmet 

ve adaletin güzel, sefeh ve zulmün ise çirkin olduğu herkesee bilinen bir husustur. 

Allalı'ın yarattığı bütün fiiler ise kerim, 'alim ve hiç bir şeye muhtaç olmayan bir 

varlıktan çıktıkları için en azından hikmet, adalet, fazl ve ilisarıla vasıflandırılmaları 

gerekir. Böylece O'na sefeh ve zulüm nitelikleri ilişmerniş olur.68 Allalı her şeyden 

mustağni ve her fiilinde hikmet salıibi olduğuna göre peygamberleri göndermesinde 

de bir takını hilcmetlerin bulurınıaınası düşünülemez. Ayrıca Allah, canlıları yaşamale 

için yaratmış, onların hayatının devanıını gıdalara bağlamış, her birine yaşama arzusu 

ve hayatını sürdürme içgüdüsü vermiştir. Eğer Allah insanlara bazı yasaklar koy

masaydı, bunda ayrı lezzet ve şehevi arzuları tatmin edici yönler bulunmakla birlikte 

herkes hayatının idamesi için arzu ettiği şeyi elde etmeye çalışıi:dı. Bundan da 

karışıklık ve anarşi doğar, herkes çıkarları doğrultusunda diğerini hertaraf etmeye 

çalışır ve neticede insan türü yok olma tehlikesine maruz kalırdı. Binaenaleyh bir 

takını enıir ve yasakların, helal ve haramların konulması, buna bağlı olarale da Allah'ın 

va'd ve va'idirıin peygamberler kanalıyla bildirilinesi gerekli olmuştur.69 Genel 

itibariyle emir-nehiy, insanın risalete olan ihtiyacıyla alalealıdır ve her iki alemle ilgili 

hususlarda risalete olan ihtiyaç aklın zorunlu gördüğü bir husustur?O Gerçi nimet 

ihsan edeni (mün'irn) bilmenin ve O'na şükretmenin güzelliği ile O'nu tanımayıp 

nimetlerini görmezlikten gelmenin (küfran-ı nimet) çirkinliği insan aklında 

yaratılıştan var olan bir niteliktir. Ancak böyle olsa da akla sonradan ilişen zaaflar, nef

sani arzuların etkisinde kalma, saflık ve tabiiliğin yitirilıııesi ve daha önemlisi akıl, 

67 b~. Matürldi, Kidbü't-Tevltid, s. 177-185. 
68 a.e, s. 216-217. 

69 a.e., s. 177. 

70 a.e., s. 179. 

234 



diğer idrak vasıtaları gibi sınırlı yaratılmış bir kuvve olduğu için insarıırı hakikatleri 

külli olarale iliata edememesi gibi etkenler risalete zorunlu olarak ihtiyaç hissettir·· 
.. 7l 

mıştır. 

Anlaşıldığı üzere Matüridi, nübüvvetin vacip oluşunu bir taraftan Allah'a ve 

O'nun 'alim, kadir, hakim, mllikü'l-mülk ve hiç bir şeye ihtiyaç duymaması (istiğna) 

gibi sıfatıarına nisbet ederek açılciarken diğer taraftan da insan ve aldın genel aczi ile 

sosyal hayatın düzenlenmesi gerekliliğine dayandıraral<. insan psikolojisi ve sosyal 

realitelerden hareketle açıklamaya çalışmıştır. 

Matüridi ve diğer bazı Maveraü'n-riehir ilimleri "peygamber göndermek ilmi 

hikmet gereği vaciptir" sözleriyle, Allah'ın bunu kendi zatına zorunlu kılmasıru veya 

bir başkasının Allah üzerine vacip kılmasını değil, alesine nübüvvetin fiilen tahakkuk 

etmiş bir realite olmasıru kasdetmişlerdir. Bu noktada Allah, ezeli ilmiyle henüz var 

olmayanı/ma'dumu var olacale diye bildiğinde, o şeyin sırf ilmi varlığının yaratılınal( 

suretiyle tekit edilmesinin zorunlu olması gibi, var olacaj~ ezeli ilminde mevcut olan 

ve hilcınet ifade eden bir şeyi Allah'ın yaratmaması düşünülemez. Bunun gibi ilm-i 

ilahide var olacağı bilinen risalet de bizzat yaratılmak suretiyle tekid edilmiştir?2 

Böylece risaletin varlığını hilcınet gereği zorunlu gören bir kısım Ma türidi kelamcıları, 

pratikten yani dünyada risalet realitesinden hareketle bunun daha önceden Allah'ın 

ezeli ilminde sabit bulunduğunu ve O'nun ezeli ilminde olacağıru bildiği hikmetli bir 

şeyin ilmiyle çelişmemesi için zorunlu olarak vuku bulacağıru söylemiş olmaktadırlar .. 

Neticede onlar risaletin gereldiliğiyle, duyulur a!emde fiilen yaratılan şeyin, Allah'ın 

ezeli ilmindeki bilgiyle çelişmeyeceğini, Allah'ın ilm-i ezelisinde olacağı bilinen bir 

şeyin vukuunun zorunluluğunu kasdetmiş olmaktadırlar .. 

4- Mu'tezileye Göre 

Mu'tezile sırf alcı! açısından Allah'ın peygamber göndermek zorunda olduğunu 

genel olarale kabul etmişlerdir. Bununla birlikte onlar, bu zorunluluğun mutlale ya da. 

mulcayyed olması hususunda iki fu.rklı görüşe sahiptirler. Mu'tezile'ye mensup bazi 

bilginiere göre Allah, mutlak anlamda peygamber göndermek zorundadır. Diğerler

ine göre ise peygamber göndermenin Allah'a vacip oluşu, O'nun ezeli ilmiyle 

kayıtlıdır. Buna göre Allah, ancak kendilerine peygamber gönderdiği takdirde iman 

edecelderini bildiği kuUarına peygamber göndermek zorundadır. Çürıkü bu durum 

7l a.e., s. 181-183. 

72 Nesefı:, Tebsiretü'l-edille, I, 453. 
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onların yararınadı1r. Allah'ın iman etmeyecelderini bildiği kimselere peygamber gön

derınesi ise vacip değilse de onların mazeret ileri sürınelerinin önüne geçeceği için 

hüsün/faydalıdılf.73 Öte yandan Mu'tezilenin önde gelen bilginlerinden olan Ebu 

Hişiın, konuya ters açıdan yaklaşarak peygamber gönderıneyi, onların bildirdilderi 

hususlada ilişkilendirerek peygamber göndermenin alden imkansız olacağına dikkat 

çekmiştir. Buna göre, aklın tek başına bileıneyeceği dini konularda, bu hususları 

bildirmeyen bir peygamberin gönderilmesi alden ınüıntenidir?4 Onun, salt akılla 

bilineıneyecek konularda, bu hususlara ilişkin açıklaınalarda bulunmayan peygamber

lerin gönderilmesinin akıl açısından imkansız olduğunu ifade eden görüşünden, 

dolayısıyla bu hususları bildiren peygamberlerin gönderilmesinin alden zorunlu 

olduğunu kabul ettiği anlaşılmaletadıir. 

İleri gelen mu'tezill bilginlerden biri olan Cübbai' (ö. 303/916) nübüvvetin 

mümkün olduğunu kabul etmiş ve peygamberi, öneelci şeriatlere bağlı olup olma

ınasıyla ilişkilendirerek peygamber göndermenin mümkün oldugunu belirtmiştir. 

Buna göre, önceki şeriat tamamen ortadan silinsin veya silinmesin herhangi bir ilave 

ve noksanlıleta bulunmaksızın önceki bir şeriatin hakikatlerini takrir etmek ve sadece 

ak1i vacibatı hatırlatınale için peygamberlerin gönderilmesi ınümkündür?5 Kadi 

Abdülcebbar (ö. 415/1025) da "el-Muhtasar S usuli'd-dln" adlı eserinde "nübüvvet 

hakkında bilmem gerekenleri bana söyleyiniz" şeldindelci bir soruya, "öncelikle 

Allah'ın peygamberler göndermesinin mümkün, bunun güzel/hasen ve 

isabetli/ savap olduğunu bilmen gerekir ... " 76 şeklinde cevap vererek Allah 'ın 

peygamber göndermesinin mümkün olduğunu açıkça ifude etmiştir. Ne var ki daha 

sonra konuyu açılciarken bunun, kulların yararına olması bakımından hüsün, Allah'ın 

ilmi açısından vacip olduğw:ıa hüknıetıniştir. Zatı itibariyle güzel veya çirkin olmayan 

ilileri ve bunların hükümlerini bilmede aldın herhangi bir dalıli yoktur. Aneale 

emaneti geri vermenin, adaletli davraıunarw:ı ve nimet verene şükretmeniıı vacip; zul

ınün, yalarw:ı ve: çirlcin olanı eınretmek gibi hususların çirkin olduğu sırf alclla 

bilinebilir. Bununla birlikte namazın kötülükten ve yasale olan şeylerden 

koruduğunu, içki içmenin düşınanlıle ve lcine yol açtığıru sırf alclla bilmek mümkün 

73 bk. Amidi, Eb.k:aru'l-efk:ir, vr. 5lla; Cürdni, Şerhu'l-Mevakıf, m, 351, 359; Kemal b. Ebi Şerif, 

a.g.e., s. 191. 

74 bk. Amidi, a.g.e., vr. 5lla; Cürdni, a.g.e., m, 351, 359. 

75 . Amid~ a.g.e., vr. 5lla; Cürdni, a.g.e., m, 351, 358-359. 

76 Kadı Abdülcebbar, el-Muhtasar f1 usdli'd-din, Resailu'l- 'adi ve't-tevhid, nşr. Muhammed Ammare, 

bs. yk., 1971, I, 235. 
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değildir. Binaenaleyh bu gibi dinl-ahlikl hususlarda peygamberin yerini tutacak 

bulunmadığı için Allah Teala'nın bunları bize öğretecek kimseleri göndermesi 

gerekir. Bwıdan dolayı peygamberlerin gönderilmesi güzel ve isabetlidir. Öte yandan 

mükelleflerle ilgili bu gibi hususları biz insanlara peygamberlerirı öğretillesinin insan

ların yararına olduğunu bildiğirıde ise Allah Te3.1a'nın peygamber göndennesi vacip olur?? 

Mu 'te zile nübüvvetin zorunluluğunu yani Allah'ın peygamber göndermek 

zorunda olmasını, temelde "adalet" prensibi çerçevesinde ele almış ve onu salalı -as lah 

ile hüsün-kubuh meselesindeki ilkelerirıe dayanarak açıklamıştır .lS 

Mu'tezileye göre risalet, tıpkı Allah Telli'nın, sevap almaları ve yüksek dere

celere nail olmaları için irısanları akıllı yaratması ve mükellef kılmasındaki zorunlu 

lütfu gibi zorunlu bir durwndur.79 Risaletin zorunluluğunun temelde adalet prensi

bine dayandınlarak açıklanması ise Allah'ın ezen ilminin her şeyi kapsayıcı niteliğine 

bağlanmıştır. Bu hususu Kidi Abdülcebbar, "ezen ilmiyle insanların din ve dünya 

saadederinirı ancak peygamberlerin getirdiği şeriaderle mümkün olduğunu bildiğirıe 

göre Allalı'ın bunları biz insanlara bildirmesi gerekir. Çünkü bu durwn kulların 

yararınadır, en hayırlı/aslah olanı yapınale ise Allah'a" gereklidir. Bunun aksini 

düşünmek O'na zulüm nisbet etmek olur ki bu, O'nun adaletine ters düşer. Zira 

kulları için en hayırlı olanı bildiği halde yaratmayan bir tanrı adil olamaz." so tarzında 

ifude etıniştir. Öte yandan nübüvvetin zorunluluğu, Mu'tezile'nin hüsün-kubuha 

dair görüşleri çerçevesinde "fiillerirı kendilerinde zarl olarak güzellik: -çirkirılik nitelik

leri bulunmaktadır ve akıl bazı sem'iyyat balıisieri hariç ilillerdeki bu özellikleri kendi 

başına bilebilecek durumdadır. Peygamber gönderme fiilinde insanların yararına ol

ması baleımından bizatihi bir güzellik bulunduğu ve abes bir yön olmadığı için yeri

ne getirilmesi Allah'a gerekli olur. "81 şeklinde izah edilmiştir. Buna ilaveten insanın 

kendisinden zararı uzaklaştırmak istemesi aklın zorunlu gördüğü hususlardandır. 

Aklın gerekli görerek çirkin olandan uzaklaştığı şeyirı vacip yani hüsün ve gerekli 

olandan uzaklaşıp çirkin olana çağırdığı şeyirı kabih olduğu da akılda sabittir. 

İbadedere ilişkin fiilierde olduğu üzere, bazı fiilierde onları yaptığımız takdirde 

77 Kadı Abdülcebbar, a.g.e., I, 235-236. 
78 bk. Kadı Abdülcebbar, el-Muğni, Kahire, 1965, XV, 20-21; Taftazilni, a.g.e., V, 6-7; Kemal b. Ebi 

Şerif, el-Mes:lmere, s. 191. 
79 bk. el-Mağribi, el-FiraJ'cu'l-keHnıiyyetü'l-İsHnıiyye, s. 241-242. 

80 KadıAbdülcebbar, a.g.e., XV, 20-21; a.ınlf., Şerhu Usı'ili'l-hams, nşr. Abdülkerİnı Osman II. baskı, 

Kahire, 1408/1988, s. 563. 
81 KadıAbdülcebbar, el-Muğni, XV, 19. 
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çirkinliklerden kaçınmaya (dolayısıyla güzelliklere) daha yakın olacağımız bir takım 

özellikler bulunduğu gibi, onları işiediğimizde bunun aksi duruma düşeceğimiz nite

likler de mevcuttur. Ancak ibadetlere ilişkin hususlardaki güzellik ve çirkirıliği akıl tek 

başına bilemeyeceği için Allah'ın bu gibi fiilierin gerçek durumunu insanlara 

bildirmesi gerekir. Bu ise aneale peygamberlerin gönderllerele bunları açıldaması ile 

gerçekleşeceğille ve Allah da bunu bildiğine göre peygamber gönderme fiilini yerine 

getirmesi kendi ilahi zatına gerekli olur. Bundan dolayı bazı Mu'tezile ileri gelenleri 

"peygamber göndermek hüsün olduğu zaman vacip olur" deırıişlerdir ki bu aym 

zamanda "peygamber göndermek vacip olmadığı zaman kabih olur" demektir. 82 

Burada Mu'tezile'nin "vacip"le kasdettiği "hilcmetirı gerektirdiği şey" dir. 

Hikmet ise kulların hayrına olduğu için Allah'ın kulları yaratmasını ve yarattıktan 

sonra da mükellefkılmasını gerektiriniştir ki bu hikmetli işi yapmak O'na vaciptir. Bu 

vacibi ise başkası değil, bizzat Allah kendi zatına gerekli kılmıştır.83 Mu'tezile'nin 

nübüvvetirı zorunluluğuna dair görüşlerinin temel mantığı, onların "kıyasu'l-giib 

'ale'ş-şiid" şeklinde if.ıdesini bulmuş olan duyulur alemden bilinmeyen aleme istid

lalin değişmezliğ;i ilkesidir. Zira onlara göre "vacip" halcikatte :fuillerin değişmesiyle 

değişmeyen şeydir. Hakikatler ise şahidde de gaibte de ayrııdır, yani vacibin hakikati 

değişmez. Binaenaleyh insan fiilerinde hikmetirı gerektirdi~~i şey, i13hi ililerde de 

gereklidir. 84 

5-Kcra.miyyc:ye Göre 

Kerraırıiyye de Mu'tezile, İslam illozofları, bazı Şii gruplar gibi Allah'ın akıl 

açısından peygamber göndermek zorunda olduğu görüşündedirler.85 Kerriırıiyye, 

risalet ile nübüvvetirı, Allah'ın resul göndermesi, resulün masum olması, mucizesi 

gibi özelliklerden ayrı bizzat resul ve nebiyle var olan ilci müstakil mani/sıfat olduğu 

kanaatindedir. Bu itibar la onlara göre resili ile mürsel arasında furk vardır. Çürıleü 

resı1l, kendisinde bizatihi bu mina varolan kimsedir. Bu yüzden kendisinde söz 

konusu sıfat bulunan kimseyi peygamber olarak göndermek Allah'a vaciptir. Mürsel 

82 Kadı Abdi.ücebbar, el-Muğni, XV, 19. 

83 el-Mağribi, a.g.e., s. 237. 

84 bk. KadıAbdülcebbar, el-Muğni, XIV, 13,57; el-Mağribi, a.g.e., s. 237. 
85 bk. Abdulk.ahir el-Bağdadi., Usıllu'd-din, s. 154; Beyrut, 1401/1981; Gazzali, el-İktisad fi'l-i 

i'tika.d, s. 121; Taftaz:iıll, Şerhu'l-Makasıd, V, 6; Ali Abdülfettah el-Mağribi, İm:illıu ehli's-sünne 

ve'cem;i'a Ebu Mansur el-Matürıldi, s. 351, Kahire, 1405/1985. 
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ise mürsilin peygamber olarak gönderdiği kimsedir.86 Abdüllcahir el-Bağdadi'nin (ö. 

429/1037) naklettiği Kerrimiyye ait bu ifadelerden onların, peygamber gönder

menin bir zaviyeden Allah'a vacip, diğercihetten mümkün olduğllllu kabul ettikleri 

anlaşılmaktadır. Zira Kerramiyye, peygamberliğin zati bir siliLt olup olmaması 

açısından resul ile mürsel arasında ayırım yapmış ve peygamber göndermenin Allah'a 

vacip oluşunu, peygamber gönderilecek kimsede peygarnberlik sitLtının bulunması 

şartına bağlamıştır. Bu şarta göre kimde bu vasıf mevcutsa Allah onu peygamber 

olarale göndermek zorundadır. Öte yandan Kerrimiyye, herhangi bir şart ileri 

sürmeksizin sadece mürsilin tercihine bağlı olarak seçilip gönderilen peygamberlerin 

varlığını da kabul etmekle, kendisinde peygamberlik sıfatıtll11 bulunup bulunmaması

na bakılmaksızın bir kimsenin sırf Allah'ın tercihine binaen peygamber gönderilme

sinin mümkün olduğunu, bunun Allah'ın ıneşiet ve dilemesine ba;ğlı bir tercih mese

lesi olduğunu kabul etmiş olmaktadırlar. 

Burada belirtmek gerekir ki ehl-i sürınet kelamcıları, Mu'tezile, İslam filozoflan 

ve Şia'nın Allah'ın peygamber göndermek zorunda olduğunu kabul ettiklerirıi 

söylerken bir genelierne yapmışlardır. Halbulci bu gruplar arasında temel yaldaşırnlar

da ve bazı detaylarda farklılıklar bulunmaktadır. Mesela Kadı Eb(r Ya'la el-Ferra (ö. 

4581066), "Allah, insanlara peygamber göndermek zorunda de~~ildir. Mu'tezile ve 

Kerramiyye ise bunun zıddını savunmaktadırlar. Zira onlara göre, mükellefler için 

faydalı olacağını bildiği zaman peygamber göndermek Allah'a vaciptir."87 demiştir. 

Böylece o, Mu'tezile ile Kerrimiyye'yi aynı katogoride göstermiş ve her ikisinin de 

bu kanaata aynı delilleri kullanarak ulaştıldarını varsaymış olmalcta.dır. Halbulci onun 

gerekçe olarak gösterdiği salah-aslah meselesi, Kerranıiyye'ye değil, Mu'tezile'ye ait 

bir görüştür. Yukarda açılclandığı gibi Kerramiyye'nin gerekçesi ise çok farklıdır. Keza 

Seyfeddin el-Amidi, Mu'tezile ile filozofları aym katogoride değerlendirerek onların 

Allah'ın peygamber göndermek zorunda olduğuna ilişlkin görü:şlerirıirL temelirıde 

hüsün-kubhun akliliği ile salah-aslah prensiplerinin bulunduğunu belirtmiştir. 88 

Halbuki salah-aslah ile hüsün-kubhun akliliği meselesi özellilde Mu'tezilenin kabul 

ettiği ilkelerdir. Üstelik Teftazaru haklı olarak bu konuda Mu'tezile ile filozoflar 

arasında ayırım yapmış ve Mu'tezile'nin peygamber göndermenin Allah'a vacip 

86 Abdulk:ihir el-Bağdadi, a.g.e., s. 154. 

87 Ebıl Ya'la el-Ferrl, el-Mu'temed li usuli'd-din, nşr. Yedi' Zeydarı Haddad, Beyrut, 1974, s. 154. 

88 bk. Seyfeddin el-Amldi, G:1yetü'l-medm, s. 318-320; krş. a. rrılf., EbHru'J.efHr, vr. 5llb. 
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olduğunu ileri sürdüklerini, filozofların ise bunun lüzuma kail olduklarına dikkat 

çek.miştir.89 Birincilerin sırf akü gerekliliğe, il<incilerin ise alemin düzeninin korun

ması açısından insani-sosyal1 gerekliliğe dayandıkları için bu ikisi arasındaki farklılık 

açıktır. Bu genelleme tavrı ,şehristani'de de görülmektedir. Nitekim o, Mu'tezile ve 

bazı şii gruplaırın nübüvvetin aklen vacip oluşunu, ilihl lütuf prensibine 

dayandırdıldarıru belirtmiş, fakat bu kadarla yetinerek başka açıklamada bulun

mamıştır.90 

6-Şia'ya Göre 

Tarihi seyir içinde aşırı gruplar hariç genel olarak Zeydiyye ve İmamiyye gibi Şii 

gruplar ak.Ud konularında Mu'tezile'ye uymuş9l, bu tutumunu nübüvvet konusunda 

da sürdürmüştür .. Bir farkla ki Şia'da nübüvvet meselesi imarnet düşüncesiyle birlikte 

ele alınmış, bu doğrultuda imarnet de peygamberlik gibi zonınlu kabul edilmiştir.92 

Şia'ya göre peyg~unber göndermek Allah'ın fiilierinden biridir ve bunda insanlar için 

bir çok faydalar bulunduğu için hüsündür. Allah kullarının yararına olan şeyleri 

yapacağı için de peygamber göndermek zorundadır.93 Ünlü Şii İsmaill düşünür Ebu 

Hatim er-Razi ılse peygamber göndermenin Allah açısından mümkün, insanlar 

açısından ise zorıuılu olduğuna inanmaktadır. O, bu kanaatini temelde Allah'ın rah

met ve hikmetiyle dilediğini seçebileceğine ve insanların ontolojik eşitsizliğine dayan

dırmıştır. Bunu yaparken vakıadan hareket etmiştir. Buna göre, yeryüzünde insanlar 

akıl, zeki, güç ve kabiliyeder bakımından farklı seviyededirler, bu farklılıklar 

doğuştandır. Bu :fitri farklıJıklar insanları birbirine muhtaç bırakmış, din ve dünya 

işlerinde birbirleriyle yardımlaşma ve dayarıışma içinde olmalarıru, karşılıklı bilgi alış

verişinde bulumnalarıru zorunlu kılmıştır. Bundan dolayıdır ki insanlar arasında 

öğreten ve öğrenenler, imanılar ve tabi olarılar bulunmaktadır. Bu vakıa, Allah'ın hik

met ve rahmetinin böyle tecelli ettiğini ortaya koymaktadır. Bu itibarla Allah'ın hik

met ve rahmeti, kimsenin başkasına muhtaç olmaması için bütün insanların antola

jik eşitliğe sahip olmalarını gerektirrirdi, denilemez. Zira böyle bir şey reel alemde 

bulumrıamakdır ve dolayısıyla bu, sırf ütopik bir düşünce olmaletan başka bir şey 

89 bk. Tafdz:ini, Şerhu'l-M~tkasıd, V, 6. 

90 bk. Şehristani, Nihayetü'l-ikd:lm., s. 417. 

9l bk. Naslruddin. et-TUsi, Ris:lletü Kava'idi'l-atk:lid, nşr. Ali Hasan Hazım, Lübnan, 1413/1992, s. 
14; Bekir Topa.loğlu, Ke1.1m ilmi "Giriş", s. 193, İst. 1981. 

92 bk. Salih Sabri Yavuz, İslam Düşüncesinde Nübüvvet, s. 97, İst., ts. 

93 Muhammed Mekkl el-Amill, el-İlamyyat, I, 244-248; Kum, 1411 h. 
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değildir. Bu realite göstermektedir ki, Allah'ın rahmet ve hikmetiyk dilediği toplum 

içinden dilediklerini seçmesi, onları peygamber olarak görevlendirip diğer insanlara 

üstün kılması, insanların kendi başlarına bilemeyeceği hususları seçip üstün faziletli 

kıldığı bu kimselere öğretmesi, böylelikle onların da din ve dünya işleriyle alakah 

işlerde insanların yararına olan şeyleri insanlara öğretip rehber olması ve vazettikleri 

dini kurallarla toplumu herkesin razı olabileceği şekilde adaletle yönetip ilemin 

düzenini sağlaması için belli kimselere peygamberliği tahsis etmesi mümkündür.94 

Öte yandan Ebu Hatim er-Rizi, astronomi ve gök bilimleri, tabiat ilimleri, tıp ve 

eczacılılc gibi bütün ilimierin kökenierinin peygamberler tarafindan öğretildiğirıi ve 

daha sonra uzman insanlar tarafından geliştirildiğini ve bütün bunların peygamberler 

vasıtasıyla neticede tek bir kaynağa yani halcim olan Allah'a dayandığıın ifade 

etmiştir.95 Görüldüğü üzere onun bu yaklaşımdan peygamberlerin gönderilmesini 

Allah açısından mümkün, insanlar cihetinden ise zorunlu kabul ettiğ;i anlaşılmaktadır. 

7-İsllin Filozoflar:ına Göre 

İslam filozofları iliemin nizam111ll1 korunrnası açısından peygamber gönder

menin zorunlu olduğunu genelde kabul etmişlerdir. Bu genel kanaata göre dünya ve 

ahirette insan türünün hayrına olan alemin nizam111ll1 korunınası lazımdır. Bu, aneale 

peygamberlerin gönderilmesiyle gerçekleşebilir. Binaenaleyh il:1hl hilcınet ve inayet 

açısından terk edilmesi imkansız olan umumi bir hayra sebep olduğu için Allah'ın 

peygamber göndermesi zorunludur .96 İslam filozofları nübüvveti bir vakıa olarak 

kabul edip, risaletin evrensel nizamın korurıınası için zorunlu olduğunu kabul 

etmelerine rağmen, peygamberliğin kesbi olduğunu iddia etmişler ve bu yüzden 

eleştirilmişlerdir.97 İlk müslüman filozofiZindi (ö. 252/866) bazı felsefi konularla 

ilgilenmişse de nübüvvet konusuna değinmemiş, bunu kendisinden sonra ilk defa 

Farabi (ö. 339/950) ele almıştır.98 Bununla birlikte Farabi de daha ziyade vahiy, 

peygamberin nitelikleri, kesbi olup olmaması gibi konular üzerinde durmuş, 

nübüvvetin imkanından açıkça bahsetmemiştir. Ancak vahiy ve peygamberlik 

94 bk. Ebu Hatim er-lUzi, A'liınü'n-nübüvve, nşr. Salalı es-Savi, Tahran, 1977,. s. 3-5. 

95 bk. Ebıl Hatinı er-lUılı, a.g.e., s. 273-318 

96 bk. Seyyid Şerif ei-Cürd.ni, Şerhu'l-Mev:ilaf, ID, 351, 359; Taftazaill, ŞerJ'ıu'l-Mak.:isıd, V, 6-7; 

Kemal b. Ebi Şerif, el-Müs:imere, s. 190. 

97 bk. Kemal b. Ebi Şerif, a.g.e., s. 190; Muhammed Ebu'n-nur el-Hadidi, lınıetü'l-enbiy:i, s. 31, 

Kahire, 1979. 

98 İbrahim Medkılr, Fi'l··felsefeti'l-isl:imiyye, I, 69, Kahire, 1983. 
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hakkında yapuğı psikolojik izahlar ve üstün yaraulışlı insanların kendi özel gayret ve 

çabalarıyla faal akılla temasa geçebileceği tarzındalci açıklarnalarından99 onun 

nübüvvetin imldmnı benimsediği sonucuna ulaşılabilir. Zira onun vahiy ve peygam

berlil< konusuna ilişicin açıklamalarından şöyle bir mantık yürüttüğü anlaşılmal<tadır: 

Yeryüzünde üstün yaraulışlı insanlar vardır. Bu insanların varlıj~ının irnlcinı tecrübeyle 

sabittir. Onların kendi çabaları ve şahsi kemllatlarıyla fual akılla irtibat kurmaları 

mümkündür. O halde peygamber olmak mümkündür. 

İbn Sina (ö. 428/1037) peygamberliği selefi Farabi gibi psikolojik açıdan 

açıklamaya çalışmış, yine böyle bir yoldan hareketle insanın psikolojik ve sosyal 

ihtiyaçlarını gerekçe göstererek nübüvvetin zorunlu olduğu kanaatine varmıştır. Bu 

yaldaşıma göre, insan sosyal bir varlıktır. Hayaun idamesi iç:in insanlar birbirlerine 

muhtaçtır ve ihtiyaç duydukları şeyleri ancak yardımlaşma ve dayanışma içinde 

gerçekleştirebilirler. Ayrıca toplumsal hayaun düzenli şekilde yürümesi için adalet 

kurallarına ihtiyaç vardır. İnsanların ise kendilllderinden neyin adalet, neyin zulüm 

olduğu konusunda anlaşmaları mümkün değildir. Çünkü birinin adalet kabul ettiğini 

diğerleri haksızlık ve zullüm sayabilir. Binaenaleyh sosyal hayatı düzenieyecek ve 

adaleti sağlayacak kişiler ve kurallar bulunmalıdır. Bu kuraliarı insanların kendileri 

koyması isabetli değildir. Zira bir şeyin kefili yine kendisi olamaz. Bu yüzden bu gibi 

sosyal ve siyasi beşeri ihtiyaçların karşılanması, dünya ve ukba nizarnının sağlanması 

için ilahi kanunlar ve peygamberlerin varlığı zorunludur. Peygamberler bu nizamın 

temininin sebebidir. Bu yüzden ilahi inayet açısından peygamberlerin varlığı zorun

ludur.ıoo İbn Sina "İsbatü ~rı -nübüvvat" adlı risalesinde de pek net olmamakla birlik

te aynı zorunluluğu belirtmiştir. O burada naş:ir Michael Marmura'nın haklı olarak 

belirttiği üzerelOl nübüvvetin irnkinını değil, zorunlu olduğunu oldul<ça muğlak 

ifadeler ve karmaşıl< metodla ortaya koymaya çalışmıştır. Yine de onun burada yapmış 

olduğu tanımdan nübüvveti alemin düzeninin sağlanması için zorunlu gördüğü 

çıkarılabilir. Buna göre risalet, ilmen ve siyaseten beka ve fl~sad aleminin düzenini 

sağlama!< için onaylanmış ibare ollmal< üzere vahiy olarak isimlendirilen feyezandan 

alınan şey; resul ise duyulur alemi siyasetle, makulat alemini. ilirnle ıslah etmek için 

99 bk. Far:lbJ:, el-Medinetü'l-Fıidıla, s. 134-135, Beyıut, 1985; Salih Sabri Yavuz, İslam Düşüncesinde 

Nübüvvet, s. 110-112; İst. ts. 

100 İbn SJ:na, eş-Şifi, el-İlahiyyilt, II, 441-443, BirleşikArap Curn., ts.; bk . .AnıidJ:, Gayetü'l-meram, s. 

318-319; a. mlf. Ebkaıu'l-efk.ar, vr. 5llb; Seyyid Şerif el-CürdnJ:, a.g.e., ID, 331, 337. 

101 bk. İbn SJ:na, isbatü'n-niibiivvat, nşr. Michael Mammra, Beyıut, 1968, s. 30-31. 
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onaylanmış ifadeler olmak üzere vahiy olarak isimlendirilen feyezarıdarı aldıldarını 

tebliğ eden kiınsedir.J02 

İbn Rüşd, Farabi gibi nübüvvetirı imkanından açılcça bahsetmemişse de 

nübüvvetirı diğer konularıyla ilgilenıniştir. O, nübüvvetirı kesbit veya vehbi olup 

olmadığı meselesirlde Farabi ve İbn Sina'nın metodunu talcip etmemiş, onlarlll 

peygamberin ald-ı faal ile ıttısalı görüşlerirıi temelden reddetmiştir.l03 Keza İbn 

Rüşd, nübüvvetirı alden mümkün olduğunu savunan Eş'ari kelaıncılarını ve onlarlll 

bu hususta temeli "kıyasu'l-gaib ale'ş-şarud" metoduna dayanan, "Allah'ın ınütekel

liın, ınürid ve ınllikü:'l-ınülk olduğu sabittir. Böyle olartın kendi kullarllla bir elçi 

gönderınesi dünyada ınünılcündür. O halde bu keyfiyetin gaib'te de ınünılcün olması 

gerekir" tarzınciald kıyaslarını öncüllerinde zayıflık bulunduğu gerekçesiyle 

eleştirmiştir. Bununla birlikte onlarlll bu metodunun ınukni ve halkı tatmin edici 

nitelikte bulunduğunu da itiraf etıniştir.l 04 O, nübüvvetin inıldnına ilişkin 

kelamcıların görüşünıli eleştirirken şöyle demektedir: Biri çılup da peygamberlerin 

varlığı alden mümkün olduğu için akıl, peygamberlerin varlığllla delalet eder, diye

mez. Çünkü burada söz konusu oları "irnkfuı", ınesella "yağmurun yağınası da 

yağınaması da mümkündür" sözünde olduğu gibi ınevcudun tabiatınciald bir irnkfuıı 

değil, var olup olamayacağının bilirıeıneyeceğirıi ifade: eden tanı bilgisiılikle ilgili 

eelıli bir imkandan ibarettir. Şöyle ki: yağmurun yağıp yağınaması örneğirıde olduğu 

gibi, ınevcudun tabiatında bulunarı inılcan, bir şeyin bazan ınevcud bazan 

olmadığının tecrübeyle bilinmesi, hissedilmesidir. Bir şeyin bazarı var olduğu bazarı 

olmadığı bir kere hissedilince artık akıl, bu özelliğin değişıneyeceğirıe hükmeder. 

Hasım peygamberin varlığını tecrübeyle bilip kabul etmiş olsaydı, peygamberin 

varlığının da mümkünartarı olduğu ortaya çılcardı. Halbukj o, peygamberin varlığının 

henüz arılaşılınadığını ileri sürmektedir. Şu halde iddia edilen imkan, ild ilıtiınali, yani 

irnkan ile irnkarısızlığının bilirlerneyeceği demek olur ... " ı os İbn Rüşd peygamberlerin 

sübutunu ve mümkün oluşunun alden kıyasla bilinmesinirı ınünılcün olmadığım, 

bunun arıcak tecrübe ve ınütevatiı- haberle bilirıebilece,ğirıi belirtmiştir. Aneale o, 

kelamcılarlll nübüvvetirı ınünılcün olduğuna ilişldn kıyas metodunu ve mucizenin 

102 İbn Sln:l., a.g.e., s. 47. 

103 Abdülmaksud Abdülgani, Mevlafu.'l-felasifeti ve'l-mütekelliınin min mü.nıkiri'n-nübüvve, s. 42, 

K:l.hire, 1993. 

104 İbn Rüşd, el-Keşf'.w mihici'l-edille, nşr. Lecnetü ihy:l.i't-tür:l.si'l-arabi, Beynıt, 1402/1982, s. 109-

llO. 

105 İbn Rüşd, a.g.e., s. llO-lll. 
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nübüvvete delil oluşuyla illgili öncüllerini eleştinnekte haklı o.lmakla birlikte, sadece 

bu noktada eleştirmelde kalmış, özellilde nübüvvetin imkarn konusunda görüş ortaya 

koymamış, buna mukabil dünyada peygamber sınıfinın mevcudiyetinin kendiliginden 

bilinen tarihl bir realite olduğunu, bunda filozoflar dahil herkesin ittifak ettiğini, 

dolayısıyla bunun mütevatir haberle sabit bulunduğunu belirtmiştir_l06 Allah'ın 

peygamber gönde:rmesinirl hükmü ile peygamberlerin sübutu ayrı şeylerdir. 

8-Zahiril.e.re IGöre 

Ünlü zahiri bilgin İbn Hazm (ö.456/1064) nübüvveti, iki aşamalı bir realite 

kabul etmiş ve konuyu iki açıdan ele alaral< bunun ulı1hiyet yönünden mümkün, 

insan açısından ise: zorunlu olduğunu kabul etmiştir. Buna göre nübüvvet, Yüce Allah 

bazı insanları seçip peygarnber göndermeden önce mümkün, peygamber gönderme 

gerçeldeştil<ten sonra ise vadp hükınündedir,l07 Burada İbn Hazm "vücub" terimiy

le daha önce mümkün olan lbir şeyin bilalıere Allah açısından zorunluluk kazandığını 

değil, peygamber gönderme gerçeldeştikten sonra nübüvvetin vuku bulmuş bir 

realite olmasını kasdetmektedir. İbn Hazm risaletin, Allah'ın bazı insanları seçip gön

dermesinden önce mümkün oluşunu, Allah'ın f.ıil-i muhtar, Hclir-i mutlak ve fiil

Ierinin hiç bir sebeple illetlendirilemeyeceği prensibinden hareketle O'nun meşietine 

dayandırmıştır. Nitekim o, Allah'ın peygamber göndermek zorunda olmadığını 

söylerken öncelikle Allah'ın hiç bir şeyi bir illetten dolayı yapmadığını, dilediği her 

şeyi yerine getirdiğini, yaptıi~ı her işin adalet ve hikmet olduğunu açıkça belirtmiştir. 

Zira her ne kadar insanlar bir şeyi belli bir sebepten dolayı yapmaktaysalar da Yüce 

Allah bütün ellietlerden yaratıklarından farklı olduğu için yaptığını belli bir sebep ve 

illetten dolayı yapmaz.ıos İbn Hazm daha sonra nübüvvetin mümkünanan olduğunu 

alemin mümkinü'l-vücud yani hadis oluşundan başlayarak neticede imkanlar ale

minde peygamber göndermenin de Allah'ın diğer fıileri gibi mümkün olduğu hük

müne ulaşrruştır. O özetle bunu şöyle ifade etmiştir: Alemdeki herşey sonradan var 

olmuştur. Alemin kendisiyle birlikte başka bir yaratıcı ve müdebbir bulunmayan ezeli 

bir muhdisi vardır. Bu sabi:t olunca, Allah'ın bütün alemi meşal<katsiz, yardımsız, 

desteksiz, örneksiz, kendi:sirli zorlayan hiç bir etken bulunmaksızın yokken var ettiği 

sabit olur. Böyle ölunca O'nun dilemediği zaman yapmayaca;ğı, dilediğinde de dile-

106 bk. İbn Rüşd, ~t.g.e., s. 114-116. 

107 İbn Hazm, el-Paslfi'l-mikt ve'l-ahvati ve'n-nihal, I, 69, Beyrut, 1406,11986. 

108 İbn Hazm, a.g.e., I, 69-70. 
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diği şekilde yapabilecej~i, artırıp eksHtebileceği anlaşılır. Aslll itibariyle bütün varlıklar 

olması ve olmaması noktasında şüphe edilebilecek durumdadır. Bu niteliğe sahip olan 

a.J.emdeki her şey dolayısıyla nübüvvet de Allah Tea.J.a için imld.n dalbilindedir.l09 İbn 

Hazm bu ifadeleriyle bütünüyle mümkün olan bu ilemde ortaya çıkan peygamber 

gönderme fiilinin de ...AJlah'ın diğer fiilieri gibi mümkün olduğunu ifade etmek iste

miştir. Buna ilaveten nübüvvetiıı imkinını bir misaile şöyle açıklamıştır: Mümkün, bu 

ilemde tek başına gerçekleşmez. Onsekiz-yirmi yaşları arasında bir erkeğirı sakalının 

bitmesi mümkün, on-oniki yaşlarında bitmesi mümkün değildir. Keza zor proplem

leri çözmek, kapalı ifadeleri anlamak, yüksek belağata sahip bir şiiri anlamak zeki 

insan için mümkün, aptal ve ahmak bir insan için ise mümkün de~~ildir. Bunun gibi 

bünyesi, yapısı, adeti olmayan ve :fiileri için herhangi bir zorlayıcı etken bulunmayan, 

sınırsız bir varlık. olan Allah'a ait işleri arılamale insan için mümkün değildir. Zira 

böyle bir güç insanda bulunmamaktadır. Bu sabit olunca sonsuz olan Allah'ın 

peygamber göndermesi imkan dahilinde olduğu anlaşılır.UO İbn Hazm, bu 

ifadeleriyle hem Hillatın hem de insan yapısı ve idraleinin sınırlı olduğunu ima ederek 

insan için mümkün görünmeyen veya zorunlu görülen bir şeyin, Allah için 

düşünüldüğünde aynı hükümele olmayacağını ve dolayısıyla mümkün olacağını kas

detmiştir. Çünkü O'nun kudreti sonsuzdur ve dilediğini peygamber olarale göndere

bilir. 

İbn Hazm peygamber gönderme gerçekleştikten sonra nübüvvetiıı zorunlu hale 

geleceğini özetle şöyk açıklamıştır: Şüphesiz tıp, hastahl-Jar ve bunların sebepleri, 

ilaçlar ve tedavi şekilleri gibi ilim ve zanaatleri öğretici olmaksızın insan tek başına 

öğrenemez. Bunlar tamamen tecrübeyle de elde edilmez .. Zira çeşitli hastalıkları ve 

tedavi şekillerini, ilaçların oranlarını, kullanılışiarını deney yoluyla öğrenmek on bin

lerce yıl sürece ği gibi. insanların geçimieriyle meşgul olmaları da gerekmektedir. Keza 

astronomi ve gök bilinıleri, dil bilimleri, tarım, ziraat, hayvancılık, dokumacılıle, terzi

lik, yağ üretimi ve bu gibi sanat ve zanaatlarla ilgili alet ve eelevatın yapılması gibi 

hususlar da böyledir .. O halde zaruri olarak anlaşılır ki bütün bunları Allah'ın kendi

lerine vahiyle öğrettiği bir veya birden fazla insanın bulwmıası gerekir. Bu insanlar da 

peygamberlerdir. Büıaenaleyh bu :Hemde peygamberlerin varlığı gereklidir.l11 İbn 

Hazm'ın nübüvvetirt iinıkan dairesinden çıkarale vuku bulduktan sorıra zorunlu hale 

109 İbn Hazm, a.g.e., I, 71. 

ll O İbn Hazm, a.g.e., I, n. 
lll İbn Hazm, a.g.e., I, ?1-72. 
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dönüşmesi hususunda kullandığı argümanlardan onun bu vücııbu insanın acziyerine 

binaen beşer açısından gerekli gördüğü açıkça anlaşılmaktadır. Böylelikle o, nübüvvet 

meselesinde konuya sadece ulılhiyet ya da beşer açısından tek yönlü bakarale imldn 

veya zorunluluğu kabul edenlerin meselenin sadece belli bir yönüne dikkat ettikleri

ni ima ederek her iki görüş arasında bir uzlaşma sağlamale istemiştir. 

Sonuç 

İlahi menşeli dinlerirL vazgeçilmez temel mısuru olan nübüvvet müessesesi, 

bütün semavi din mensuplan tarafindan ittifalcia kabul edilmiş tarihi, sosyolojik bir 

realitedir. Semavi dinler arasındal<:i ihtilaf daha ziyade peygamberliğin mahiyeti, . 

peygamberlerin nitellideri ile dinler tarihi içinde l<:imlerin gerçek peygamber olduğu 

çerçevesinde toplanmal<:tadır. Genel olarale İslam ilimleri risalet olayına, biri müteal 

alemden insanlığa sunulmuş bir imldn olarak, diğeri ise insan zaafindan hareketle 

peyganıberlere duyulan ihtiyaç olmale üzere il<:i farklı açıdan yaJrJaşarale değerlendir

mişlerdir. Birinci yaldaşırnda peygamber gönderme Allah Teila'nın zatına ve kadir, 

haldm, mütekellim ve mallikü'l-mülk oluşu gibi ililii sıfatıarına nisbetle vacip veya 

mümteni değil, mümkün, hikmetli bir fiil; diğerinde ise insanın zaafindan dolayı 

peygamberlere ol<uı ihtiyaca binaen insanlık için zorunlu kabul edilmiştir. Aneale 

peygamber gönderme olayında asıl alerif amil olan irısan ve zaafi ise de Allah kendi 

dışındal<:i bir etleen tarafından etlcilenip yönlerıdirilmiş olacağı içir1, irısan ne kadar aciz 

ve peygamberlere olan ihtiyacı ne denli hayati de olsa bu zorunluluk, hiç bir zaman 

Allah Teala'yı insanoğluna peygamber göndermek zorunda bırakamaz. Söz konusu 

vücup, Allah'ın bir şeyden etlcilenmesi sebebiyle yapmaya mecbur kaldığı bir zorun

luluk değil, sadece insanın aczirıe, peygamberlere olan şiddetli ihtiyacına ve böyle bir 

ihtiyacın karşılanmasının ne derıli büyük bir lütuf olduğuna yapılan vurguyu ifade 

etse gerektir. 
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