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İslam kelamında tartışılan konulardan biri de peygamberlerin cinsiyetidir. Peygam
berlerin erkeklerin ötesinde kadınlardan da olabileceğini söylemenln, kadınların devlet 
başkanı, hakim/yargıç ve imam olup olamayacağı sorunuyla bir ilişkisi var mıdır diye 
düşünmüştük. Gördük 1<1, peygamberlerin cinsiyetiyle söz konusu sorun arasında bir I
lişki bulunmamaktadır. O halde kadınların peygamber olabileceğini söylemek, bugün 
Müslüman kadınların hiçbir sorununu çözmediği gibi, kuru kelami bir tartışmadan öte 
bır anlam ifade etmemektedlr. Olgusal olmayan entelektüel/zihni bir tartışmadan iba
rettir. 

Anahtar Kelimeler: Peygamberlerin nitelikleri, Peygamberlerin cinsiyeti, kelami 
tartışmalar. 

Abstract 

One of the discussions in Islamlc theology is the sexuality of the prophets. Does it 
have a connection If a woman could become the head of country/ presldent, a judge 
and the imam/rellglous leader to say that prophets mlght be among woman apart 
from men? It was understood that the sexuality of the prophets wasn't connected with 
this matter. 

So, to say that wcimen could become a prophet doesn't solve any problem of the 
moslem women taday and it doesn't have a meaning except for consisting a 
theological inappropriate discusslon. This matter isn't phenomenon lssue, but it's 
intelligence discussion. 

Key Words: The attributions of the prophets, the sexuality of the prophets, 
theological discussions. 

Giriş 

Bilindiği gibi nübüvvet meselesi Kelam'ın en önemli ana konuları ara
sında yer alır. Bu bağlamda nübüvvete ilişkin meseleler, Kelam kitapların
da bir bölüm olarak yer aldığı gibi, müstakil çalışmalar da yapılmıştır. Her 
iki durumda da peygamberlerin özelliklerine ayrıntılı bir şekilde değinilmiş
tir. Bunlar genellikle, peygamberin insan oluşu 1 , peygamberin gaybı bil-

Fırat Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Kelam ABD. Öğretim Ü·yesi (sozarslan1@firat.edu.tr). 
"De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım. (Şu var ki) bana ilahınızın bir tek ilah olduğu 
vahyolunuyor ... " (Kehf 18/110; Fussilet 41/6); "Ben, sadece beşer bir elçiyim" (İsra 
17/93); Andolsun ki Allah, mü'minlere kendi içlerinden, onlara ayetlerini okuyan·; onları arı
tıp tertemiz yapan, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle büyük bir 
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mesi 2
, peygamberin günahsız oluşu/ ismet ve peygambf:!rin cinsiyeti3 

şeklinde sıralanır. Peygamberlerin özelliklerinden olup da üzerinde en az 
durulanı ve o ölçüde de malumat /bilgi bulunanı onların dnsiyetihe yönelik 
alanıdır. Kelam kaynaklarının çoğunda bu konuya ya birkaç cümle ile te
mas edilmiş yada bu konuya hiç değinilmemiştir. Peygamberlerin özellikle
rinden bahseden esas kaynak Kur'an-ı Kerim'dir.4 Yüce Allah, emir ve ne
hiylerini insanlara bildirmek için gönderdiği elçilerini birtakım niteliklerle 
donatmıştır. Bu niteliklerin ilki belki de en önemlisi, peygamberin de diğer 
insanlar gibi beşer oluşudur. 

İnsanlık düşünce tarihinde peygamberlik/ nübüvvetle ilgili tartışma
lar olduğu gibi İslam düşüncesinde de peygamberlerin özellikleriyle ilgili 
tartışmalar yapılmıştır. Kelamcıların peygamberlik kurumu ve peygamber
lerin özellikleri üzerinde durmalarının en önemli nedeni nübüvvetin dindeki 
yerini ve peygamberierin Allah ve insanlar karşısındaki konumunu belirle
mektir. Peygamberler insanlar arasında Allah'ın elçileridir ve diğer insanlar 
gibi birer beşerdirler. Müslüman kelamcılannın nübüvvet anlayışına göre, 
bu elçilik görevi diğer bir deyişle peygamber olma, peygamberi beşerlik 
sıfatından uzaklaştırarak onu bir takım ilahi sıfatlarla donatmaz. Beşer 
olan peygamberin ilahi vahye mazhar olması, onu insanlar katında seçkin 
bir konuma- ki bu konum peygamberlik makamıdır- getirse de hiçbir su
rette tanrılık /uluhiyet makamına çıkarmaz. Peygamberlerde Yahudilerin 
Hz. Uzeyr, Hıristiyanların Hz. İsa için ileri sürdükleri uluhiyetten bir cüz 
yada parça bulunmaz. 5 Ontolojik manada tanrılıkla bir bağlantılan söz 
konusu değildir. Onların beşer olarak diğer insaniardarı vahiy almaları 
dışında bir farkları yoktur. Dolayısıyla tanrılık niteliklerinden hiçbirine sahip 

lütufta bulunmuştur. Oysa onlar, daha önce apaçık bir sapıklık içinde idiler.(AI-i İmran 
3/164). 
"De ki: Göklerde ve yerde, Allah'tan başka kimse gaybı bilmez ... " (Nemi, 27/65); "Gayb 
ancak Allah'ındır"( Yunus, 10/20) ayetleri gereğince mutlak gaybı yalnızca Allah bilmektedir. 
Peygamberler ise Allah'ın kendilerine bildirdikleri kadarıyla gaybtıin haber verebillrler. Onun 
haricinde peygamberlerin gaybı bilmesi söz konusu değildir. "Gaybı bilen Allah, gaybına (sır
larına) kimseyi muttali kılmaz. Ancak bildirmeyi dilediği peygamberler bunun dışındadır.( 
Cin, 72/26-27) "Allah size gaybı bildirecek de değildir. Ancak Allah elçilerinden dilediğini se-
çer (ve ona gaybı bildirir) "(AH İmran, 3/179.) · 
"Senden önce de, şehirler halkından kendilerine vahly ettiğimiz erkeklerden başkasını gön
dermedik." (Yusuf, 12/109) Ayrıca bkz. Nahl, 16/43; Enbiya, 21/7. 
Peygamberlerin günahsız oluşu şeklinde ifadesini bulan ısmet sıfatı Kur'an-ı Kerim'de açıkça 
geçmediği gibi bazı peygamberlerin bir takım hatalarından (zelle) söz edilmektedir. örnek 
olması açısından Abese Suresi. 1'den 10. ayetlerine bakılabilir. Bununla birlikte Kur'an'da , 
peygamberlerin Allah'ın mükemmel manada murakabesi altında bulundukları belirtilir. "On
ları, emrimiz uyarınca insanlara doğru yolu gösteren önderler yaptık ve kendilerine hayırlı 
işler yapmayı, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar, daima bize ibadet eden klm
selerdi. (Enbiya, 21/73) " İşte onlar, kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz 
kimselerdir. Kafirler onları inkar ederse, inkar etmeyecek bir toplumu onların yerine getiri
riz. İşte o peygamberler Allah'ın doğru yola erlştirdikleridlr, sen de onların yoluna uy. Siz
den buna karşılık bir ücret Istemem, bu sadece alemler için bir hatırlatmadır de." (En'am, 6/ 
89-90); "Sen ancak bir uyarıcısın ve her toplumun bir rehberi vardır" (Ra'd, 13/7). 
"Yahudiler, Uzeyr Allah'ın oğludur, dediler. Hıristiyanlar da, Mesih (İsa) Allah'ın oğludur -
dediler. Bu onların ağızlarıyla geveiedlkleri sözlerdir. (Sözlerini) daha önce kafır olmuş kim
selerin sözlerine benzetiyoriar. Allah onları kahretsin!" "(Yahudiler) Allah'ı bırakıp bilginlerini 
(hahamiarını), ( Hıristiyanları da rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i (İsa'yı) rabler edindiler. 
Halbuki onlara ancak tek iiaha kulluk etmeleri emrolundu. O'ndan başka tanrı yoktur. O 
bunların ortak koştukiarı şeylerden uzaktır." Tevbe, 9/30-31; Ayrıca bkz. Maide, 5/72-73 . 

.:u___-~-----~-=---'---------------ıı 
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değildirler. 6 Kelamcılar, son din mensuplarının kendilerinden önceki din 
sahiplerinin peygamberlerine ilahi nitelikler atfetme hususunda düştükleri 
yanılgılara düşmemeleri için peygamberlerin nitelikleri konusuna özellikle 
değin m işlerdir. 

İslam Kelam tarihinde peygamberlerin özellikleriyle ilgili olarak yapı
lan tartışmalardan birisi de onların cinsiyetleriyle ilişkilidir. Bu konuda iki 
görüş vardır: 

1- Peygamberlerin Sadece Erkeklerden Olduğunu İleri Süren
ler 

Peygamberlerin cinsiyeti konusunda Matüridilerle Eş'ariler arasında 
anlaşmazlık vardır. Her iki kelam okulu da gelmiş geçmiş bütün peygam
berlerin erkek olduğunu hususunda hem fikir olmalarına rağmen, Eş'ariler 
kadınların da peygamber olabileceklerini ileri sürerler.7 Yani peygamberle
rin erkeklerden oluşu bir vakıadır. Buradaki uzlaşmazlık ya da ihtilaf, erkek 
olmalarının peygamberlik için zorunlu olup olmadığı hususundadır. Hanefi
f'vlatüridi çizgiyi takip eden kelam bilginleri, peygamberlerin erkek olması 
gerektiğini özellikle vurgulamışlardır. 8 Kadınların da peygamber olabilece
ğini ileri süren Eş'ari ve Zahiri91erin aksine Matüridiler, kadın olmanın pey
gamber olarak gönderilmeye engel olduğunu, çünkü peygamberliğin hak 
dine davet için ortaya atılmayı gerektirdiğini, halbuki kadınlığın tesettürü/ 
örtünmeyi gerektirdiğinden 10 buna aykırı olduğunu söylemişlerdir.U 

Bkz. İsra, 17/90-95. 
Şeyhzade, Abdurrahim b. Ali, Nazmu'I-Feraid, Mısır, 1317/1899, 49-50 
Sabun!, Nureddin, Ahmed b. Mahmud Ebi Bekr, ei-Bidfıye fi usuli'd-din, thk. Bekir 
Topaloğlu, Ankara, 1995, 46; İbn Hümam, Kemal, Kitab ei-Müsfıyere, (Kemaleddin İbn Ebu 
Şerif'in ei-Müsamere'si ve İbn Kutluboğa'nın Haşiyesi ile birlikte) Bulak, ı317/1899, 194; 
özarslan, Selim, Ma türidi KelamcJSJ İbn Hümfım'm Kelami Görüşleri, Ankara, 2003, 74. 
Kitab ve sünnetin lafzi anlamlarına göre hüküm vermeyi mezhep ve metot edinen kimsele-
rin oluşturduğu tarihi bir mezhebe verilen addır. · 

1° Kur'an, kadınların tanınıp bilinmeleri ve dolayısıyla da toplum hayatında her hangi bir eziyet 
ve kötü davranışa muhatap olmamaları için örtünmelerini emir ve telkin ediyor. Bu konuya 
temas eden Kur'an ayetleri şu mealdedir: "Ey peygamber! Hanımiarına kıziarına ve mümin
lerin kadıniarına (bir ihtiyaç için dışarı çıktıkları zaman) dış örtülerini üstlerine almalarını 
söyle. Onların tanınması ve incitilmemesi için en elverişli olan budur. Allah bağışlayandır, e
sirgeyendir." (Ahzab, 33/59); "(Resulüm!) Mürnin kadınlara da söyle: Gözlerini harama 
bakmaktan) korusunlar; namus ve iffetlerini esirgesinler. Görünen kısımları hariç olma.k ü
zere, zinetlerini teşhir etmesinler. Başörtü lerini, yakalarının üzerine (kadar) .örtsün ler. Koca
ları, babaları, kocalarının ·babaları, kendi oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, er
kek kardeşlerinın oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kendi kadınları (mümin kadınlar), elle
rinin altında bulunanlar (köleleri), erkeklerden ailenin kadınına şehvet duymayan hizmetçi 
vb. tabi kimseler, yahut henüz kadınların gizli kadınlık hususiyetlerinin farkında olmayan ço
cuklardan başkasına zinetlerini göstermesinJer. Gizlemekfe oldukları zinetleri anlaşılsın diye 
ayaklarını yere vurmasınlar (Dikkatleri üzerlerine çekecek tarzda yürümesinler) ... " (Nur, 
24/31). Bir fıkıh tabiri olan tesettür kelimesi, kadının yabancılardan kendini sakınması ve 
namahrem (beraberliği, birlikteliği ve ünsiyetl haram olan) olanlarla temas zaruretinde kal
dığı surette bir örtü örtünmesl manasına gelir. Tesettür meselesi dini ve Içtimal bir konu o
larak bütün zamanlarda gündemde yer almıştır. Bkz .. Pakalın, Mehmet Zeki, Osmanli Tarih 
Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul, 1993, III, 474. 

11 Bkz. Sabuni,. age, 46; Harputi, Abdullatif, Tenkihu'I-Kelam fi Akaidi Ehli'I-İsfam, Dersaade!:, 
İstanbul, 1330, 281. 
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Risalet ve nübüvvet başka bir deyişle peygamberlik görevi doğası 
gereği kadınlardan çok erkeklere daha uygundur. Allah tarafından bu gö
reve erkeklerin seçilmesinin bir çok hikmetinden söz edilebilir. Davet göre
vini yerine getirmek için insanlarla bir arada bulunmak, onlarla açık ve 
gizli şekilde görüşmek, uzak yerlere tebliği ulaştırmak için seyahat etmek, 
inkarcıların kötü muameleleriyle karşılaşmak, ordular hazırlayıp idare ve 
komuta etmek, savaşın zorluklarına katlanmak ve buna benzer bir çok 
sıkıntı ve problemlere göğüs germek kadınlardan ziyade erkekler için daha 
elverişlidir. Çünkü kadın ruhi ve fiziki açıdan erkeklere nazaran daha nazik · 
bir yapıya sahiptir. Bütün bunlara ilaveten peygamberlerin savaş duru
munda askerlerine komutanlık yapması, ona uyanlara emir ve riehiylerde 
bulunması, aralarında meydana gelecek anlaşmazlık durumunda hüküm 
vermesi yani hakimlik/yargıçlık yapması gereği de ortadadır. Buna rağmen 
bu görevi bir kadın üstlenmiş olsaydı, bir çok kavim onun liderliğine tabi 
olmak istemeyebilirlerdi. Yine kadınlar, yaratılışları gereği hayız, gebelik, 
doğum, nifas gibi bir takım özel hallere maruz kalarak acı ve ağrılar çek
mek durumundadırlar. Bütün bu hallerin dışında çocuklarıyla ilgilenmesi 
gereği de kadınların risalt;!t ve nübüvvet görevini tam olarak yapabilmesini 
zorlaştı ra n12 faktörlerden sayılabilir. 

Bu bağlamda Ebu'I-Berekat en-Nesefı (ö.710/1310) de peygamberle
rin erkeklerden olması gerektiğini ileri sürerken e/-Umde isimli eserinde 
kadınlığın tebliğe davet ve yayılmaya ters düştüğünü, e/-İ'timad'ın da ise 
buna ilaveten kadınların evlerinde oturmakla emrolundukları.nı belirterek13 

söz konusu görüşünü desteklemeye çalışır. Fakat son görüşünü neye da
yandırdığı hususunda bir bilgi vermemekteyse de Ahzab suresi 33. ayete 
refere ettiği düşünülebilir. Bu ayet ve öncesinde Yüce Allah, Peygamber 
hanımiarına hitap ederek onların diğer kadınlardan herhangi biri gibi ol
madıklarını, Allah'tan korkarak yabancı erkeklere karşı çekici bir· eda ile 
konuşmamalarını, evlerinde oturarak eski cahiliye adetinde olduğu gibi 
açılıp saçılmamalarını, zira kalplerinde hastalık bulunan kimselerin ümide 
kapılacağını bildirmektedir. 14 Ancak biz Ebu'I-Berekat en-Nesefı'nin kadın
lara yönelik bu değerlendirmesini ayet ve hadislerin yorumlarından ziyade 
yaşadıkları zamandaki toplumun kadınlara yönelik değer yargılarını yansıt
tığını düşünüyoruz. Görüldüğü gibi burada Peygamber hanımlarının bazı 
davranışiarına yönelik bir takım düzenlemeler söz konusudur. "Evlerinizde 
vakarınızla durun, oturun" emri, "siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsi
niz" diye nitelenen peygamber hanımiarına hitaben gelmiştir. Son dönem 
İslam bilgin ve yorumcularından Elmalılı Muhammed Harndi Yazır (1878- -
1942) bu ayetlerin peygamber hanımiarına tesettürle birlikte, yabancı 

erkeklere hiç görünmemelerini/ muhaddereliği vacip kıldığını, ancak diğer 

12 Aşkar, Ömer, er-Resul ve'r-Risa/at, Beyrut, 1985, 85. 
'
3 Nesefi, Ebu'I-Berekat, et-Umde fi'I-Akaid, Thk. Temel Yeşilyurt, Malatya, 2000, 30; ei

İtimad fi'I-Akaid, Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih Bölümü, No: 3085, vr. 44a. 
14 "Ey Peygamber hanımları! Siz, kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Eğer (Ailah'tan) 

korkuyorsanız,(yabancı erkeklere karşı) çekici bir eda ile konuşmayın; Sonra kalbinde has
talık bulunan kimse ümide kapılır. Güzel söz söyleyin." "Evlerinizde oturun, eski cahiliye a
detinde olduğu gibi açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat e
din. Ey EhH Beyt! Allal::ı sizden, sadece günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor." 
(Ahzab, 33/32-33) 
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Müslür:nan kadınlar için Nur sOresinde de geçtiği üzere15
, tesettür vacip ise 

de yabancı erkeğe görünmemelerinin vacip değil, müstehab olduğunu 
belirtmektedir. 16 O halde bu ayet kadınların tebliğ için ortaya atılmalarına 
engel teşkil etmemektedir kanaatindeyiz. Kadınlarin sosyal statülerine ·ve 
toplum içerisindeki konumlarına yönelik bu tür yargılar zamana, ülkeye ve 
çağa göre değişiklikler arz etmektedir. Kadının evde oturmaya zorlanması 
yada mecbur bırakılması, günümüz insanının sosyokültürel değer yargıla
rıyla örtüşmemekte hatta çelişmektedir. Zira günümüzde kadınların zihin 
ve beden gücü birikimlerini üretime dönüştürmenin toplumların ve ülkele
rin gelişmesinde önemli bir etkiye sahip olduğu· kanıtlanmış bulunmakta
dır. Diğer taraftan kadınların evde oturmalarını emredici bir hadise rast
lanmamakla birlikte kadınların akıl ve fiziki bünye bakımından yetersizlik- · 
lerden· söz eden bir hadis de sahih bir kayn13kta yer almaktadırP Kadının 
fiziki bünyesinin yetersizliği peygamberlik görevinin ağır şartları gerektir
mesiyle bağdaşmamakta, dolayısıyla kadınlardan peygamber olamayaca
ğını söyleyenierin elini güçlendirmektedir. Hem fakih hem de .Matürldl ke
lamcısı olan Ebu Yusr Muhammed Pezdevl (ö.493/1099) de Usu/u'd-din 
isimli eserinde Hz. Adem'in peygamberfiği konusunu işlerken peygamber
lerin cinsiyeti konusuna sadece bir cümle ile değinmiş "Gerçekte Allah 

·.kadınlardan peygamber göndermemiştir" diyerek gönderilen bütün pey
gamberlerin erkeklerden olduğunu, kadınlardan hiç kimsenin peygamber 
olarak gönderilmediğini belirtmiştir.18 Yine başka bir Matüridl kelamcısı 
Ferganalı Ali b. Osman el-Oş! (ö. 575/1179) de nazım olarak kaleme aldığı 
Emali isimli eserinde "Kadınlardan asla peygamber olmamıştır; köle ve 
basit hareketli kimselerden de peygamber çıkmamıştır" diyerek peygam
berlerin yalnızca erkeklerden olduğunu vurgulamıştır. 19 Onları bu düşün
eeye iten asıl neden, Hz. Peygamber'den önce de erkeklerden başkasının 
peygamber gönderilmediğini bildiren ayettir/0 kanaatindeyiz. 

Peygamberlerin sadece erkeklerden olabileceğini ileri sürenler görüş
lerini kanıtlama sadedinde şu ayetlere yer verirler: "Senden önce de, şe
hirler halkından kendilerine vahiy ettiğimiz erkeklerden başkasını gönder
medik." 21 

"Biz, senden önce de, kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden baş
kasını peygamber olarak göndermedik. Eğer bilmiyorsanız, bilenlerden 
sorunuz" 22 

intikal dönemi Müslüman bilginlerinden olan Muhammed Harndi 
Yazır, peygamberlerin erkeklerden gönderildiğini bildiren ayeti yorumlar
ken peygamberliğin ilk şartının insanlık olduğunu, ayırt edici niteliğinin de 
vahy ile Allah'ın kendisini özel öğretime tabi tutması olduğunu belirtir. 

15 Nur, 24/31. 
16 Yazır, Muhammed Hamdi, Hak Dini Kuran Dili, Çelik-Şura, İstanbul, trz. VI, 81-82. 

•17 Buhar!, Sahih, Hayz, 29; Şehadat, 30. 
18 Pezdevi, Ebu Yusr Muhammed, Usulu'd-din (Ehl-i Sünnet Akaidi), çev. Şerafettın Gölcük, 

İstanbul, 1988, 135. 
19 Üşi, Ferganalı Ali b. Osman ei-Üşi, el-Email, (Aiiyyü'I-Kari'nin Şerhu'l- Email'si ile birlikte), 

İstanbul, trs. 21. 
20 Enbiya, 21/7. 
21 Yusuf 12/109. 
22 Nahl 16/43; Enbiya 21/7. 
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Özel bir ilimle verilen bu görev yani peygamberlik görevi, ona göre, hem 
müjdelemeyi, hem de uyarı ve korkutmavı içeren ağır yükümlülükleri ge
rektirdiğinden, kadın olma başka bir ifadeyle kadın yaratılışı, doğrudan 
doğruya bu sorumluluğa· katlanabilecek durumda değildir. Gerçi Allah di
lerse bir kadına da bu görevi üstlenebilecek güç ve kuvveti verebilir. Ancak 
bu onu bir erkeğe ~evirmek olur. Bu sebepten insanlar içerisind~ peygam
berlik görevlerini yüklenebilecek bireylerin en yüksek, en seçkin adamlar
dan olması da yüce hikmetin gereklerindendir. 23 

Bununla birlikte peygamberler akıl, ahlak, zekilik ve basiret gücü 
açısından zamanlarının en mükemmeli olmalıdırlar. Peygamberler aynı 
zamanda kendilerinin kötülenrnesine neden olacak iffetsizlik, kadınlara göz 
kırpma, kalbi öldüren kasvet, cüzzam ve alaca hastalığı gibi nefret ettire
cek ayıplardan, yolda bir şeyler yemek gibi kişilik eksikliğinden, hacame 
(kan alma) gibi basit mesleklerden uzak olmalıdırlar. 24 Hür olmak da pey
gamberliğin şartlarındandır. Çünkü birisine bağlı olmak noksanlık belirtisi
dir.25 

Kadınların peygamber olarak görevlendirilmelerini engelleyen etken
lerden birisi de yaratılışlarından kaynaklanan temizlik ve ibadet konusun
daki özel durLımlarıdır. Peygamberler Allah'tan getirdiklerini ilk önce kendi
leri uygulamak, yaşamak ve rehber olmak zorundadırlar.26 Erkeklik pey
gamberlik görevinin gereksinimlerini yapmaya kadınlıktan daha elverişli 
olduğundan peygamberlerin erkeklerden gönderilmesi daha makul bulun
muştur. 

2- Kadınların Peygamber Olabileceğini İleri Sürenler, Kanıtla-
rı ve Eleştirisi · 

Matüridilere mukabil olarak Ebu'I-Hasen ei-Eş'arl (ö.324/936), 
Matüridilerin de kendi görüşlerini delillendirmek için başvurdukları "Senden 
önce de, şehirler halkından kendilerine vahiy ettiğimiz erkeklerden başka
sını resul göndermedik.'127 ayetine dayanarak kadınlardan nebiler gönderil
diğini, fakat resuller gönderilmediğini ileri sürmüştür. 28 Eş'ari kelamcıları
nın en meşhurlarından olan Fahreddiiı er-Razi (ö.606/1210) ise bu ayetin 
Allah'ın insanlara peygamber olarak kadın göndermediğine delalet ettiği
ni29 söyleyerek ekallerinin kurucusu olan ei-Eş'ari'ye muhalefet etmiş, 
Matüridiler gibi ·düşünerek onlarla aynı fikri paylaşmıştır. · 

Zahiri mezhebinin önde gelen bilginlerinden olan Endülüslü İbn Hazm , 
(ö. 456/1063) da Eş'ari'nin benimsediği görüşü paylaşmakta olup kadınla
rın resul olarak değil, nebi olarak gönderildiklerini belirtir. İbn Hazm, "Al-

23 Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, IV, 529-530. . 
24 İbn Hümam, Müsfıyere, 194-195; İbn Ebu Şerif, Kemaleddin, e/-Müsfımere, (İbn Hüm~m'ın 

Kitab ei-Müsfıyere ve İbn Kutluboğa'nın Haşiyesi ile birlikte) Bulak, 1317/1899, 194-195. 
25 Aliyyü'i-Kari, Şerhu'/-Emfı/1, İstanbul, trs., 21. 
26 Bahçecı, Muhittin, Peygamberlik ve Peygamberler, İstanbul, 1977, 88-89. 
27 Yusuf, 12/109. 
28 İbn Furek, Ebu Bekir Muhammed b. Hasan, Mücerredu Makfılati'ş-Şeyh Ebi'I-Hasan ei-Eş'ar/, 

Beyrut, 1987, 174 
29 Razi, Fahreddin, et-Tefsirü'/-Kebir, (Meffıtihu'I-Gayb), Daru'I-F.ikr, Beyrut, 1415/1995, IX, 

230. 
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lah'tan kesin .bJigi alan" manasma gelen nebi kelimesinin zahiri/sözlük 
anlamından hareketle öncelikle nebi ve resul arasında teknik bit farkın 
olduğuna dikkat çekmiş, daha sonra Allah'tan bilgi aldıkları kabul edileiı 
Hz. Meryem, Hz. Musa'nın annesi, Ümmü İshak olarak bilenen Hz. Sare ve 
Firavun'un karısı Hz. Asiye gibi kadınların resul değil ama nebi olduklarını 
ileri sürmüştür. Yine İbn Hazm, anya isnat edilen vahyin fıtrl ilham oldu
ğunu, cinlere ve şeytaniara isnat edilen vahyin ise vesvese, vehim ve zan 
ifade ettiğini, halbuki yukarıdaki kadınlara bildirilen vahyin ise bu sayılan 
türlerden farklı olduğunu, çünkü onlara melek vasıtasıyla aksi düşünüle
meyecek kesin bilginin verildiğini söylemektedir.30 İbn Hazm her konuda 
olduğu gibi bu konuda da nebi kelimesinin lügat manasından hareket et
miş ve zahirilikten taviz vermemeye çalışmıştır. Öyle görülüyor ki kadınla
rın resul değil de nebi olarak gönderildiğini düşünenler ayette geçen 

· 'ersalna' fiiliyle 'rical' kelimesi arasında bağlantı kurmuşlardır. Buna göre 
onlar ayeti "erkeklerden başka resuller göndermedik fakat nebiler gönder
dik" şeklinde anlamışlardır. Ancak bu doğrultudaki anlayış yani kadınların 
resuller olarak değil de nebiler olarak gönderildiğini söylemek, bir araştır
macının da ifade ettiği gibi31 Bahailerin peygamberliğin sona ermediği hu
susunda "hateme'n-nebiyyln"32 lafzından nübüvvetin sona erdiğini, 
risa'letin ise sona ermediğini iddia etmelerine33 .zemin hazırlamaya ve bu 
noktada onlara rehberlik etmeye yol açabilir. Bu sebeple kesin dayanağı 
olmayan bu tür söylemlerden kaçınılması aklın ve bilimsel düşüncenin bir 
gereği olarak kabul edilmelidir kanaatindeyiz. 

Burada nebi ile resul arasında fark olup olmadığı meselesi önem ta
şımaktadır. Muhakkik alimiere göre nebi ile resul arasında bir fark bulun
mamaktadır. Buna göre Allah'ın kendisine vahyettiklerini insanlara tebliğ 
etmek üzere gönderdiği kişi hem n ebi hem de· resuldür. Ancak kendisine 
bir şeriat ile bir kitap verilen veyahut ôncE;!.ki şeriatı nesh eden kişiye resul 
·dendiği, kendisine bir kitap verilmeyip dafi·a önceki resul ün şeriatıyla amel 
eden kişilere de ne bi dendiği genel kabul görmüştür. 34 

Matüridi kelamcı ve aynı zamanda fakih olan Muhammed Pezdevi ise 
yukarıdakinden biraz daha farklı resul ve· nebi tanımı yapar ve "AIIah'ın 
kendisine Cebrail'i gönderdiği, kendisine şeriat verilen, kavmini İslam'a 
çağırıp onlara ilahi hükümleri öğreten kimseye resul, Allah'ın kendisine 
Cebrail göndermediği, kendisinin şeriatı olmayan, fakat Allah'ın insanları 
İslam'a davet için ilham verdiği ve bunu rüyada gösterdiği kimseye de 
nebi denildiğini belirtir.35 Buna göre kadınların resul değil de nebi oldukla
rını yahut da olabileceklerini söyleyenierin bir açıdan nebi ile resul arasın
daki farkiara daya'ndıkları söylenebilirse de diğ~r yandan onların peygam-

30 İbn Hazm, Ebu Muhammed All b. Ahmed Hazm ez-Zahiri, el-Fas/ fi'l-milel ve'l-ehva ve'n-
nihal, Beyrut, 1986, V, 119-121. · 

31 Bkz. Yavuz, Salih Sabri, İslam Düşüncesinde Nübüvvet, İnsan Yay, İstanbul, trs, 81. 
32 "Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babast değildir. Fakat o, Allah'm resulü ve 

peygamberlerin sonuncusudur ... n Ahzilb, 33/40. 
33 Bkz. Abdulhamid, Muhsin, İslam'a Yönelen Ytktct Hareketler (Babilik ve Babailiğin İçyüzü), 

Çev. S.Yeprem-H. Güleç, Ankara, 1986,81, 131 vd. 
· 

34 Taftazilni, Sa'duddin Mesud b. Ömer, Şerhu'I-Mekastd, thk. Abdurrahman Amira, Alerııü'I
Kütüb, Beyrut, 1409/1989, V, 5; Müsayere, 198; İbn Ebü Şerif, ei-Müsamere, 198. 

35 Pezdevi, Usulu'd-Din (Ehl-i Sünnet Akaidi), 320. 
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beriikieri söz konusu olan kadınlara Cebrail'in gönderildiğini söylemeleri 
böyle bir ayırımın anlamlı olmadığını göstermektedir. 

Diğer taraftan Eş'ariler, Kur'an'da ismi geçen gerek Hz. Musa'nın an
nesine vahyedildiğini bildiren ayetler ve gerekse Hz. Meryem'e Cebrail'in 
eiçi olarak gönderilişini konu edinen ayetlere dayanarak kadınların da pey
gamber olabileceğini belirtmişlerdir: 

"Musa'nın anasına: Onu emzir, kendisine zarar geleceğinden endişe
lendiğinde onu denize (Nil nehrine) bırakıver, hiç korkup kaygılanma, çün
kü biz onu sana geri vereceğiz ve onu peygamberlerden biri yapacağız, 
diye bildirdik/vahyettik."36 

"Bir zaman, vahyedilecek şeyi annene (şöyle) 

vahyetmiştik/bildirmiştik: Musa'yı sandığa koy; sonra onu denize (Nil'e) 
bırak ... "37 · 

"O esnada hanımı ayakta idi ve (bu sözleri duyunca)güldü. O'na 
(Sare) da İshak'ı ve İshak'ın ardından da Yakub'u müjdeledik" (İbrahim'in 
karısı): Olacak şey değil, Ben bir koca karı bu kocam da bir ihtiyar iken 
çocuk mu doğuracağım? Bu gerçekten şaşılacak bir şey! Dedi. (Melekler) 
dediler ki: Allah'ın emrine mi şaşıyorsun? Ey ev halkı! Allah'ın rahmeti ve 
bereketleri sizin üzerinizdedir. Şüphesiz ki O, övülmeye layıktır, iyiliği bol
dur."38 

"Hani melekler demişlerdi: Ey Meryem! Allah seni seçti; seni tertemiz 
yarattı ve seni bütün dünya kadıniarına tercih etti."39 

"(Resulüm!) Kitap'ta Meryem'i de an. Hani o, ailesinden ayrılarak 

doğu tarafında bir yere çekilmişti. Meryem, onlarla kendi arasında bir per
de çekmişti.Derken biz ona ruhumuzu (Cebrail'i) gönderdik de o, kendisine 
tastamam bir insan şeklinde göründü. Meryem dedi ki: Senden çok esirge
yici olan Allah'a sığınırımı Eğer Allah'tan sakınan bir kimse isen (bana do
kunma). Melek: Ben, yalnızca, sana tertemiz bir erkek çocuk bağışiamam 
için Rabbinin bir elçisiyim, dedi. Meryem: Bana bir insan eli değmediği, 
iffetsiz de olmadığım halde benim nasıl çocuğum olabilir dedi. Melek: Öy-: 
ledir, dedi; (zira) Rabbin buyurdu ki: Bu bana kolaydır. Çünkü biz, onu 
insanlara bir delil ve kendimizden bir rahmet kılacağız. Bu, hüküm ve ka
rara bağlanmış (ezelde olup bitmiş) bir iş idi."40 

Fahreddin er-Razi, Hz. Meryem'e Cebrail'in elçi olarak gönderilmesi 
olgusunu yorumlarken bu olayın onun peygamber olduğu şeklinde değer
lendirilemeyeceğini, aksine bunun Hz. Meryem'in bir kerameti veyahut da 

· Hz. İsa için bir irhas (onun peygamber olacağını gösteren bir belirti, ala-

36 Kasas, 28/7. 
37 Ta Ha 20/38. 
38 Hud, 11/71-73. 
39 · Al-i imran, 3/42 ayrıca bkz. 43. 
40 Meryem, 19/16-21. 
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met) olabileceği düşüncesini taşımaktadırY Dolayısıyla Eş'arilerin bu ko-
nudaki görüşüne katılmamaktadır. · 

Matüridi kelamcıları ise kadınlara yapılan vahyi hayvaniara (bal arısı
na) yapılan vahiy gibi telakki ettiklerinden bu tür vahyin nebevi vahiy ola
rak değerlendirilemeyeceğini ancak bunun bir lütuf ve ihsan olabileceğini 
belirtmişlerdirY Bu algılama ve yorumlama biçimi gerçekten doğru bir 
yaklaşım olarak gözükmektedir. Gerçekten de kadınlara vahyedildiği izie
nimi uyandıran yukarıda anılan ayetler kadınların peygamber olabileceğine 
delil teşkil edemezler. Zira söz konusu ayetlerde geçen vahiyden kasıt, 

hakiki vahiy/ vahy-i şer'i olmayıp, içgüdü veya beşeri ilham manasındaki 
vahiydir.43 O halde Kur'an'da isimleri geçen, insanlık ve dinler tarihinde 
meşhur olmuş bazı kadınlara vahyedildiğinden hareket ederek onların da 
peygamber olduğunu veya olabileceğini söylemenin anlamlı ve tutarlı bir 
görüş olduğu kanaatini paylaşamadığımızı belirtmek istiyoruz. 

Müslüman bilginierin çoğunluğu, Hz. Musa'nın annesinin nebi . ve 
peygamber /resul olmadığı hususunda ittifak etmişlerdir. Bunlara göre de. 
ayette geçen vahiy ile peygamberlere gelen vahiy kastedilmemiştir. 

Fahreddin er-Razi, 'kadın, hüküm vermeye yani hakim olmaya, imam yani 
devlet başkanı olmaya44 hatta İmam Muhammed b. İdris eş-Şafii 
(ö.204/819)'ye göre, kendi kendisini evlendirmeye bile yetkili değilken 
nasıl peygamber olabileceği düşünülebilir, bu şekilde yorumlanabilir' diye 
sormaktadır.45 Matüridi kelamcıları46 gibi Eş'ari kelamcıları da imarnın yani 

41 Bkz. Razi, et-Tefsirü'I-Kebir, XI, 199. 
42 Harputi, Tenkihu'I-Kelam, 282; Gölcük-Toprak, Şerafettin, Süleyman, Kelam, Konya, 1991, 

290. 
43 Harputı, Tenkihu'I-Kelam, 282. 
44 Ehl-1 Sünnet bilginleri, İmam Şafii ve Fahreddln er-Razi örneğinde görüldüğü gibi kadınların 

imam yani devlet başkanı olamayacağını ileri sürmelerine rağmen Harici fırkalardan biri olan 
Şebiblyye, kadının Imameti ve hilafetinin/devlet başkanlığının caiz olduğU yolunda görüş be
yan etmişlerdir. Kadının imametini ve hilafetini geçerli/caiz gören fırkanın başkanı Şebib b. 
Yezld eş-Şeybani'nln yerine Gazzale yada Gazala Isimli bir kadinın geçtiği, Küfe'de hutbe 
okuduğu, Camide sabah namazı kıldırdığı ve bu esnada Al-i İmran süresini okuduğu kay
naklarda geçmektedir. Eş'ari kelamcılarından Abdulkaahir Bağdadi'nin bildirdiğine göre, 
Şebibiyye, kadının imametini Işlerini yürütebilniesi ve muhaliflerine karşı ayaklanabilmesi 
şartına bağlamışlardır. Bağdadi, Şebibiyye'yln kendilerinden olan bir kadının Imametini caiz 
gören görüşlerini daha önceki görüşleriyle çeliştiğinden anlamsız bulmaktadır. Zira onlar 
daha önceden Hz. Aişe'nin- müminl~rin annesi olduğu yani her bir askere haram olduğu 
halde- ordusunun başında Basra üzeı'ine sefere çıkmasını tasvlp etmemlşler, bu davranışın
dan dolayı da küfre girdiğini ileri sürmüşler, Hz. Aişe hakkında Yüce Allah'ın "Evlerlnizde o
turun" (Ahzab, 33/33.) ayetini okumuşlardı. Bağdadi, Şebiblyye'ye niçin aynı ayetl Şebib'in 
annesi Gazala için okumadıklarını ve yine niçin Haccac'ın adamlarına karşı savaşmak üzere 
çıktığından onu ve onunla birlikte çıkan Harici kadınları küfürle suçlamadıklarını soruyor, 
bununla kadının Imameti konusundaki görüşlerinde tutarsızlık Içerisinde olduklarını kanıtla
maya çalışıyor. Bkz. ei-Makrizi, Takıyuddln Ebu'I-Abbas Ahmed b. All, ei-Hltat, Kahire, 
1324, IV, 180; Bağdadi, Ebü Mansur Abdulkaahir, el-Fark Beyne'I-Filak, Mezhepler Alasm
daki Farklar, çev. E. Ruhi Fığlalı, Ankara, 1991, 79-81; Taftazani, Ebu'I-Vefa, Ana Konulany-
la Kelam, çev. Şerafeddin Gölcük, Konya, 2000, 46-47. · · 

45 Razi, et-Tefsirü'I-Kebir, XII, 52. 
46 Matüridi kelamcılardan Sabüni ve İbn Hümam, imarnın yada devlet başkanının erkek, hür, 

akılcbaliğ, adalet sahibi, Ilim sahibi ve Kureyş kabilesine mensup olmasını gerekli bulurlar. 
Bkz. SabCıni, ei-Bidaye fi usuli'd-din, 57; İbn Hümam, ei-Müsayere, 273-274; İbn Ebu Şerif, 
ei-Müsamera, 273-274. · 
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devlet başkanının niteliklerini sayarken onların erkek olmaları gerektiğini, 
kadınların devlet başkanı olmalarının caiz olmadığını ifade etmişlerdir.47 

Kelamcılar, özellikle Eş'ari kelamcısı İmamü'I-Haremeyn Ebu'r-Meali ei
Cüveyni (419-478/1028-1085) kadınların imam· yani devlet başkanı ola
mayacağını söylemekle birlikte, kadı yani bugünkü ifadesiyle hakim/ yargıç 
olmaları hususunda uzlaşmaya vanlamadığı kanaatinaedirler. 48 Bu durum
da gösteriyor ki, peygamberlerin kadınlardan da olabileceği söyleminin, 
bugün kadınların devlet başkanı, hakim ve imam olup olamayacakları so- . 
runuyla doğrudan bir ilişkisi bulunmamaktadır. Çünkü isimleri geçen Eş'ari 
kelam bilginleri, kadınların devlet başkanlığı ve hakimlik yapmalarına sıcak 
bakmamakta hatta kabul etmeinektedirler. Öte yandan "Biz, senden önce 
de, kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını peygamber olarak 
göndermedik.49 ayeti de kadınların peygamber olamayacağına delalet et
mektedir. Ayrica Kuran'da vahiy kelimesi, her zaman peygamberiik mana
sını ifade etmemektedir. Şu ayetler buna· delalet etmektedir. 

Kuran'da vahiy şu ma nalarda kullanılmıştır. 50 

Hz. Zekeriyya'nın kavmine yaptığı vahiy; işaret ve ima manasınadır. 

"Zekeriyya, mabetten kavminin karşısına çıkarak, onlara "sabah ak-
şam tesbihte bulunun" diye işaret etti/ vahyetti."51 

2- İns ve cin şeytanların birbirlerine ve kendi dOstlarına yaptıkları 
vahiy; telkin, teşvik, fısıldamak, gizlice söylemek manasına gelir. "Böylece 
biz, her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. (Bunlar), 
aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler fısıldarlar/ vahyederler ... "52 

3- Cansız yeryüzüne/arza ve gökyüzüne (semaya) hitaben vaki olan 
vahiy; bildirmek manasınadır. "İşte o gün (yer) Rabbinin ona bildirmesiy
le/ vahyetmesiyle bütün haberlerini anlatır."53 "Böylece onları, iki günde 
yedi gök olarak yarattı ve her göğe görevini vahyetti/ bildirdi."54 

4- Bal arısına vahy; fıtri ilham, içgüdü, sevk-i tabii manasınadır. 

47 Cüveyni, Ebi Meali Abdülmellk, Kitabü'I-İrşad Kavati'I-Edilleti' fi Usuli'I-İ'tikad, Thk. Esad , 
Temım, 1413/1992, 359; Razi, et-Tefsirü'I-Kebir, XII, 52; ·Taftazani, Sa'duddln Mesud b. 
ömer, Şerhu'/-Akaid, (S. Uludağ; Kelam İ/mi ve İslam Akaic(j Içinde Orijinal metin), İstan
bul, 1991, 72. Eş'ari Kelamı'nın kurucu olan Ebu'I-Hasan ei-Eş'ari, ei-İbane an Usuli'd-

. Diyane, (thk. Beşir Muhammed Uyün, Şam, 1413/1993, 168-179) ve Kitabü'I-Lüma' fi'r-Red 
ala Ehli'z-Zeyğ ve'I-Bida', (thk. Hammude Garabe, Mektebe Ezherlyye ll't-Tün3s, Kahlre, 
trs., 130-134) Isimli eserlerinde Imarnet konusunu ele aldığı halde Imarnın yanı devlet baş
kanının niteliklerine hiç değlnmemlştlr. 

48 Kadınların hakimlik/yargıçlık yapabilmeleri konusundaki uzlaşmazlık, tanık~klarının caiz olup 
olmadığı hususundakl görüş ayrılığından kaynaklanmaktadır. Bkz. Cüveyni, İrşad, 359. 

49 Nahl 16/43; Enbiya 21/7. 
so Cerrahoğlu, İsmail, TelSir Usülü, Ankara, 1985, 37-38; Gölcük-Toprak, Kelam, 299-300. 
sı Meryem, 19/11. 
sı En'ain, 6/112. 
sJ Zllzal, 99/4-5. 
s4 Fussilet, 41/12 
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"Rabbin bal arasına şöyle ilham etti/ vahyetti: Dağlardan, ağaçlar
dan ve insanların yaptıkları çardaklardan (kovanlardan) kendine evler e-
din.''55 . 

.S- Hz. İsa'nın havarileriı:ıe ve Hz. Musa'nın annesine vahiy; ilham 
etmek ve bildirmek manalarma gelmektedir. 

"Hani bir de "Bana ve Peygamberime iman edin" diye havarifere il
ham etmiştim/ vahyetmiştim."56 

Bu ayetlerden de anlaşıldığı gibi vahiy kelimesi Kur'an'da hep pey
gamberlik için kullanılmamıştır. Vahyin sözlük anlamı dikkate alındığında 
onun, ı-Allah tarafından işaret ve bildirmek, 2- Başkaları (Zekeriyya, ins 
ve' cin şeytanları) tarafından işaret ve bildirmek şeklinde kullanıldığı gö
rülmektedir. Gerçekte vahiy, Allah tarafından gizli ve hızlı işaret ve bildir
meye isim olmuştur. Bu sebeple, Allah'tan başkaları hakkında kullanılan 
vahiy, hakiki vahiy olarak anlaşılmamıştır. 

Musa'nın annesine vahyedildiği bildirilen ayette geçen "vahiy" ile ne 
kastedildiği hususunda çeşitli yorumlar yapılmıştır. Bunlardan birincisi, söz 
konusu vahiyden Hz. Musa'nın annesinin gördüğü bir rüya kçıstedilmiştir. 
Bu rüya Musa'nın sandığa konulup, denize bırakılması ve tekrar Allah'ın 
onu annesine kavuşturacağı şeklinde yorumlanmıştır. İkincisi, Hz. Mu
sa'nın annesinin kalbine bir anda düşen kesin bir karar kastedilmiştir. Zira, 
içine düştüğü bir durum hakkında düşünen bireyler için, o şeyden kurtul
maya en uygun fikir ortaya çıkar; işte akla gelen o şeye vahiy denir. ü
çüncüsü, ilham kastedilmiştir. İlham ise, 'akla gelen, kalbe galip alim şey, 
kesin karar' m anasına gelmektedir. 57 

Dördüncüsü, belki de bu husus yani Musa'nın annesinin yapması is
tenen şeyler, o zaman mevcut olan Şuayb (as) ve benzeri peygambere 
vahyedilmişti. O da bunu Musa'nın annesine ya bizzat sözlü olarak, ya da 
haber göndererek bildirmiştir. Allah'ın şu sözünde olduğu gibi: "Hani bir de 
"Bana ve Peygamberime iman edin" diye havarifere ilham etmiştim/ 
vahyetmiştim."58 Beşincisi, belki de Hz. İbrahim, Hz. İshak, Hz. Yakub 
gibi, daha önceki peygamberler bunun böyle olacağını haber vermişlerdi. 
Bu haber de Hz. Musa'nın annesine ulaşmıştı. Altıncısı, belki de Yüce Allah, 
aynen Hz. Meryem'e "O (Cebrail) (Meryem'in) kendisine tam bir insan 
şeklinde görünmüştü"59 ayetinde de belirtildiği gibi, Cebrail'i göndermesi 
şeklinde, peygamberlik söz konusu olmaksızın, Hz~ Musa'nın annesine de 
bir melek göndermiştir. Ayette geçen "ma yuha" "annene vahyedilmesi 
gerekli • olan şeyi vahyettik" demektir. Bu hadise çok büyük ve ön~mli ol
duğu için bildirilmesi/ vahyedilmesi gerekli olmuştur. Bu konudaki doğru 
ve faydalı olanı bilmek sadece vahiy ile mümkündür. Dolayısıyla bu va
hiy/bildirim gerekli olmuştur.60 

ss Nahl, 16/68. 
s6 Maide, 5/111. 
s7 Razi, et-Tefsirü'l-Kebir, XII, 52-53. 
sa Malde, 5/111. 
sg Meryem, 19/17. 
60 Zemahşeri, Muhammed b. ömer, Tefsiru'I-Keşşaf an Hakaiki Gavamidi't-Tenzili ve Uyunu'l- • 

Ekavi/i fi Vucuhi't-Te'vil, thk. Abdurrazzak el-Mehdi, Daru't-Türasl'I-Arabi, Beyrut, 
1417/1997, III, 63-64; Razi, et-Tefsirü'I-Keblr, XII, 53. 



* Selim Özarstan 

Bütün bu yorumların -tamamı Hz. Musa'nın annesinin dolayısıyla ka
dınların peygamber olarak gönderilmediklerini, başka bir ifadeyle peygam
berlere özgü olan vahye mazhar ve muhatap olmadıklarını göstermektedir. 

Eş'arilere göre peygamberlikleri söz konusu olan altı kadın, Hz. A
dem'in eşi Hz. Havva, Hz. İbrahim'in eşleri Hz. Sare ve Hacer, Firavun'un 
eşi Asi ye, Hz. Musa'nın annesi ve Hz. İsa'nın annesi Hz. Meryem'dir. 61 

Değerlendirme ve Sonuç 

İslam kelamında peygamberlik sorunuyla ilintili olarak tartışılan ko
nulardan birisi de peygamberlerin cinsiyeti konusudur. Ehl-i Sünnet kela
mının Matüridi kolu peygamberlerin erkeklerden olması gerektiği üzerinde 
ısrar ederken, Eş'ari ve Zahiriler kadınların da peygamber olabileceklerini 
kabul etmişlerdir. Onları bu düşüneeye sevk eden başlıca amil, bazı kadın
lara vahyedildiğini ve meleklerin hitabına mazhar olduklarını ifade eden 
Kur'an nassları olmuştur. Matüridi keflamcıları ise. kadınlara yapılan vahyi 
hayvaniara (bal arısına) yapılan vahiy gibi telakki ettiklerinden bu-tür vah
yin nebevi vahiy olarak değedendirilemeyeceğini ancak bunun bir lütuf ve 
ihsan olabileceğini belirtmişlerdir. Matüridilerin bu yöndeki görüşlerinin 
dini nasslara ve tarihi tecrübeye daha fazla uyumlu olduğu söylenebilir. · 

Yukarıda da ifade edildiği ·gibi biz bu makalemize başlamadan önce 
peygamberlerin cinsiyeti konusunun yani onların erkeklerin ötesinde ka
dınlardan da olabileceği söyleminin kadınların devlet ,başkanı, hakim/ yar
gıç ve imam olup olamayacağı sorunuyla bir ilişkisinin bulunup bulunmadı
ğını düşünmüştük. Başka bir ifadeyle biz, acaba peygamberlerin kadınlar
dan daolabileceğini söyleyenler, kadınların devlet başkanı, hakim ve Müs
lüman cemaate namazda imam olmaları sorunuyla ilgililer mi, bu meseleye 
müspet yönden mi yaklaşıyorlar diye bu konuya yaklaşmıştık. 

Eş'ari kelamcılarından Fahreddin er-Razi'nin, ameli-fıkhi mezhepler
cten Şafiilik mezhebinin kurucusu İmam Şafii'ye istinaden 'bırakın kadınla
rın peygamber olarak göriderilebileceğini, devlet başkanı, hakim ve hatta 
kendilerini evlendirmeye bile salahiyetli olmadıklarını söylemesi bizim" bu 
yöndeki düşüncemizi desteklemekten uzaktır. Bağdadi (ö. 429/1P37)'nin 
de Harici fırkalardan Şebibiyye'nin bazı şartlarda kadınlardan imam/devlet 
başkanı olabileceği şeklindeki görüşlerini kendilerinin konuyla ilgili daha 
önceki görüşleriyle uyuşmadığı gerekçesiyle anlamlı bi.ılmadığını söyleme
liyiz. O zaman kadınların da peygamber olabileceğini söylemenin, bugün , 
Müslümanların kadınlarla ilişkin hiçbir sorununa çözüm sağlamadığı gibi 
kuru bir kelami tartışmadan öte bir anlam ifade etmeyeceğini söylememiz 
her herhalde yanlı-ş olmayacaktır. Çünkü Müslüman tecrübede ne tarihi ve 
ne de olgusal olarak kadınlardan peygamber geldiği vaki değildir. Bu me
sele, entelektüel bir tartışmadan öte geçmemektedir. 

61 Aliyyü'I-Kari, Ali b. Sultan Muhammed ei-Kari ei-Hanefi, Şerhu'I-Emfıli, İstanbul, trs. 21. 


