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PEYGAMBERLİK KAVRAMININ TEOLOJİK DEÖERİ

-Hz. Muhammed'in Peygamberli~i Ekseninde Bir İnceleme
Mehmet EVKURAN"

Peygamberlik konusu, gerek İslam ve gerekse diğer büyük kurumsal dinler
temelde bir inanç ve imqj sorunu olarak karşımıza çık
maktadır. Biz de bildirimizde sorunun bu her iki boyutuna değinmeyi ve aralarındaki ilişkiyi aydınlığa kavuşturmayı amaçlamaktayız. Bildirimi sunarken
belirli başlıklar altında konulan ele alnıayı daha uygun buldum.
açısından bakıldığında

1. Peygamberlik İslam teolojisinin ayırt edici ilkesidir.
İslam inancının tarihsel ve teolojik açılardan sağlamlığı, sahici ve dayanıklı
oluşu diğer

dinlerin yapısıyla karşılaştırıldığında daha iyi anlaşılmaktadır. Bu
nedenle İslam ile aynı kategoride yer alıp ineelen Yahudilik ve Hıristiyanlık
gibi diğer iki İbralıinıi din ile karşılaştırma yapmak kaçınılmaz bir hill almış
tır. Bu karşılaştırma hem tarihsel açıdan hem de teolojilc açıdan zorunludur.
Çünkü en azı,ndan İslam vahyine balrtığımızda, Kur'an-ı Kerim'de önceki vahiylere ve kutsal kitaplara yoğun göndermelere rastlarız. Aye_tlerde yer alan
önemli mesajlar Ehl-i Kitap kültürüne ve teolojisine yönelik değerlendirmeler
içerir. Bazen onay ve övgü biçiniinde bazen da eleştiri ve suçlama biçiminde
açıklamalar vardır. Bunları anlayabilmek ve İslam'ın getirdiği öğretinin özgünlüğünü, değerini ve farklılığını anlayabilmek için diğer iki büyük ilahi dine ve
kaynaklan ile karşıla!ı;tırmak kaçınılmazdır.
Peygamberlik konusu da dinler arasında karşılaştırma alanını teşkil eden
merkezi teolojilc konulardan biridir. Nübüwet, İslam inancının en temel ilkeleri arasında ye'r alır. Allah'a imandan sorıra gelir. Bu yüzden İslam bilginleri nübüwet m;selesini tevhid bölümünde ele almışlardır. Özelili:ıe kelamcılar
İslam peygamberinin (Hz. Muhammed'in) peygamberliğinin ispatı üzerinde
durmuşlardır: Kur'an-ı Kerim'de Hz. Muhammed'in peygamberliği konusunda
öne sürülen delillerin varlığı, İslam bilginlerine yeteri kadar ilham ve dayanak
sağlamıştır.

Kur'an'da Hz. Muhammed'in bir türedi olmadığı, gönderilen önceki peygamberler gibi bir Allah elçisi olduğu açıkça dile getirilir. İlgili ayet şu şekil
dedir: "(Ey Muhammed!) De ki, 'Ben diğer peygamberlerden farklı türedi biri
değilim. Bana ve size ne yapılacağını bilmem Ben yalnızca bana vahyedilene
uyarım Ben sadece apaçık biçimde bir uyarıcıyım" (Ahlı:ılf suresi 46/9. ayet)
Doç. Dr.• Hitit Ün. İlahiyat Fak.(Kelrun) Öğretim Üyesi
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Buna göre Hz.· Muhammed'in peygamberliğine itiraz edenler, Allah'ın daha
önce peygamberler gönderınesi keyfiyetim de yanlış bulmalıydılar.
Oysa onlardan pek çoğu kendi atalarına gönderilen peygamberlere, Tann
elçilerine sahip çıkarlar. Kur'an bu hususa dikkat çekerek onların çelişki
ye düştüğünü belirtir. Çoğu yerde de Ehl-i Kitab'ın Hz. Muhammed'i kendi
çocuklanın tamdıklan gibi tanıdıklarını buna rağmen hırs ve inatlarından
dolayı Hz. Muhammed'in nübüvvetini irıkar ettiklerini anlatır. Bu nokta üzerinde duran İslam bilginleri, peygamberlik kurumunu kabul ettikleri halde
Hz. Muhammed'in peygamberliğini reddedenlerin iddialanın ele alınış ve karşı
delillerle bunlan çürütmeye çalışmışlardır.
İslam inanç esaslarını tespit etme ve buna bağlı olarak da akli ve nakli
delillerle bunlan savunma görevini üstlemniş olan, bu açıdan da İslam'da dış
işleri bakanlığı gibi çalışan kelam ilminde, nübüvvet konusu birbiriyle bütünleşmiş iki çerçevede incelenir.

Birincisi: genel anlamda peygamberlik kurumunun inıkan ve isbatıdır.
Burada diğer peygamberli dinlerle, örneğin Yahudilik ve Hıristiyanlık ile yöntemsel açıdan bir yaklaşım ve kader birliği içine girer.
İkincisi ise: Hz. Muhammed'in peygamberliğinin ve İslam vahyinin tealojik açıdan ispatlanmasıdır. Bu noktada, İslam peygamberini meşru kabul etmeyen Yahudi ve Hıristiyan teologlann/kelamcıların karşı yöndeki iddialarına
cevap verirler.

2. Peygamberlik kurumunu ilkesel olarak
Sümeniyye'nin görüş ve iddialarına cevaplar.

reddedenler/Beriilıiıne

ve

İslam kelamcılan eserlerinde peygamberlik meselesini "Nübüvvetin İmkanı
ve İsbatı" başlığıyla ele aldılar. Kavram tarihçiliOi açısından bakıldığında bu
tanınılama

daha açık ve anlaşılır biçimde ortaya çıkmaktadır. Bu ifade nübüvveti müstahil sayanlar ve onu inkar ederuere karşı geliştirilmiştir. Buna
göre kelamcılar öncelikle peygamberliğin imkanını yani mümkün olduğunu
temellendirmeye çalışmışlardır.
İslam düşünce geleneğinde ortaya atılıp geliştirilen her kavram ve ifadenin

kendine özgü bir tarihsel serüveni ve anlamlı bir gelişim süreci vardır. Özellilde kelam ve felsefe alanındaki kavramlar, İslam dışı inanç ve düşüncelerin
karşıt tezlerine cevap vermek üzere oluşturulmuştur. Bu yüzden bu kavramlan tanımak için hangi düşüneeye karşı öne sürüldüklerini bilmek gerekir.
Allah'ın varlığını kabul etmeyenlerin nübüvveti yani peygamberlik kurumunu da kabul etmemeleri normaldir. Bu yüzden nübüvvet tartışmalarının
asıl yoğunlaştığı nokta, Tann'nın varlığını kabul ettikleri halde peyganıber
liği kabul etmeyenlerin tezleri olmuştur. Kelamcılann attıklan başlıklarda
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bunu gijrmels miimlciindiir. Onlar ldtaplanna "Niibuvvetinirnkfin ve isba
hnad1111 vermiglerdir. Bununla Allah'm insanlara peygamber gondermesini
miimkiin gormeyenlere kargi peygamberligin imk&rum yani miimkiin oldugunu savunurlar.

Hz. Muhammed bir peygamber, bir Allah elqisi olduguna gore dnceliltle peygamberlik lsurumunun onaylanrnasi, temellendirilmesi gerelunigtir. AUah'm
insanlar arasmdan birini seqerek mesajlanru iletmelc ve aqllilamak uzere onu
gorevlendirmesi hiq de imlcanslz degildir.
Dinler tarihqileri Beriihime a d m verdueri bir inanq grubunun varhgmdan
soz ederler.' Ber-e'nin
kendine ozgii goriigii peygamberlilde ilgili olamdir.
Ber8hime grubunun adl, nubiiweti inksimgesi haline gelmigtir. Onlar
Allah'in peygamber gondermesini miistahil goriirler. Biitiin peygarnberleri
reddederler. Dolaylsiyla onlann bildirdigi mesajlardan ltaynaldanan dini telrlifi de ltabul etmezler. Malrdisi, el-Bed'u ue't-Tcrrihadh eserinde BerShime sozunun Hint dinleri haldanda l s u l l d d i w ve bunlann da qok salmda inanqtan
olugtugunu yazar. Bunlann ortalc inanci; tevhide, sevap ve ikgba (odullendirilmeye ve cezalandmlmaya) inamp, risdeti ink;* etmeelridir.2
Maturidi k e l a r n m belirgin isimlerinden olan Nureddin es-Sab-CIni, Ehl-i
halrlm biiytilr qogunlugunun (bununla AUah'a Islam yasasi iizerine inanan
MiisliiTnanlar ile temel inanq illtelerini benimseyen diger dini gruplan kasd
eder.) AUah'm peygamber gondermesini miimkiin bulduldanm, al&n da bunu
lsabul ettigine inandllilanru soyler. Diger ban inanq sahibi gruplann da peygamberligin, hiltmet geregi vgcip olduguna inandllrlanm belirtir. Buna karglhk Siimeniyye ile BerZihime'nin peygamberligi muhal (&a ve hilunete aylun)
buldulrlanru a n l a t ~ r . ~
Unlu Egari Itelamcllan SehristW, Bagdiidi ve Ciiveylv-'nin eserlerinde
Beriihime grubunun goriiglerine deginilir-vebunlar qiiriitulrneye (;aliglhr. Bu
eserlerden yola qilsarak BerShirne'ye nispet edilen ve risdeti inltsir nolttasinda
yogunlagan goriigleri goylece ozetlemek miimlciindiir:
Ber8hime der ki;
1. Resfil ile miirsel aylv cinsten olamaz. Yani Allah begeri baqlta begere elqi
olaralc gondermig olamaz.
2. Allah hilanet sahibi haltirn bir varhktu:. Dolaylsiyla hilunete aylun bir ig
yapmalr ona yalagrnaz. Iqlerinden birini el@ seqip ona ayncahlt tammasi insanlar arasmdaki egitligi bozmais: anlamma gelir. Oysa Tann boylesi hilunetsiz
igler yapmaz.
1
2

3

3eMst;ini. el-Milel ue'n-Nihal, II. s. 250 vd.
Makdisi. el-Bed'u ve't-Tank N.s. 10 vd.
Ndreddin es-Siibm-. Mclturidfyye Alcciidi ve Terclimesi Ceviren: Bekir Topaloglu. s. 109.
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3. ResUllin iddialannın doğruluğunu anlamanın yegane yoluakıldır. Resülün getirdiği ya akla uygundur, bu durumda ona gerek yoktur. Ya da alda
aykındır, bu durumda da onu reddetmek gerekir. Her iki durumda da resülün
gönderilmesine ihtiyaç yoktur.
·
4. Reslll olduğunu söyleyenler çoğunlulda akla aykın şeyler izin veriyorlar.
Buna da ritüelleri ve hacc, kurban kesmek, oruç tutmak ve naniaz kılmak türünden ibadat-ı ~ersüma adını verdiğimiz uygulamalan örnek gösterirler.
5. Diğer bir delil şöyledir: İnkar edecelderini bile bile insanlara peygamber
.göndermek alda aykın işlerdendir.
6. Son delil aldın yeterliliğiİıe dayarıır. İnsan aldı ona yeter~dir. Peygam~
bere gerek yoktur. 4
İslam kelamcılan tüm

bu iddialan karşı akli ve nakli delillerle çürütmeye ve
dinen ve alken caiz ve mümkün olduğunu göstermeye çalışmış
lardır. Peygamber göndermenin Allah'ın bir lüt.ftı. olduğu söylerler. Yüce Allah
insana iyilik ve kötülüğü, yararlı ve zararlı olanı ayıracak yetenelden vermiştir.
Başta akıl olınak üzere insan bu yetenelderini kullanarak doğru bir hayat yaşayabilir. Ancak tarihin öyle dönenıleri olınuştur ki, insanlar gelenekselleşmiş
ve kurumsallaşmış olduğu için kötülÜlder· karşısında büyük bir acizlik içinde
kalmışlardır. İşte böylesi durunılarda yüce Allah tarihe müdahale etmiş ve gönderdiği vahiylerle iİısarıın elinden tutmuş onu karanlıldardan aydınlığa çıkar
mıştır. Bu nedenle peygamberler göndermesi, Allah'ın insana bir yardınııdır.
peygamberliğin

Kelamcılar,

peygamber göndermenin hikmetli bir iş

olduğu:ı:ıu

söylederken

işte Beriihinıe'nin bu görüşüne karşı durmuşlardır. 5 Maturidi kelamcılannın
geliştirdiği

ve bir formül olarak kitaplarında ortaya koyduldan peygamberlik s~vunusunu şu şekilde ifade edebiliriz. Yüce Allah'tan kullarına ait emir
ve yasakların çıkması, akılların idrak ederneyeceği dünya ve ahiret saadetine
dair hususlan onlara bildirmesi muhal değildir; hatta bu hikmete uygun bir
şeydir. O halde kullarından bir kısmını ya sahih bir ilham ya da apaçık birvamyvasıtasıyla söz konusu edilen ilinıle mümtaz kılması akıldan uzak değildir.
İşte bu mümtaz kişiler Allah'ın emtini başkalanna haber verirler. Yüce Allah
da böyle'bir zat için ilahi illernden haber verişinin doğruluğunu gösteren bir
delil yaratır ki bu da mucizedir. 6
Müslüman bilgirıler, aldıldan eleştirileri de gözeterek Allah'ın peygamber
insanlara gönderdiği bilginin mantıksal statüsünü ve degerirıi belirlemeye çalışmışlardır. Onlara göre, peygamber, aklın kendi inıkanlanyla bilmekten aciz kaldığı şeyleri getirebilir. Aldın bir bilgi hakkında vereceği yargılar
· ise üç türlüdür. Bunlar: Vacip (zorunlu). mümterıi' (olamaz, inıkansız) ve ciiiz
aracılığıyla

4
5
6

Bıi.kıllaru, Temhid, s. 104 vd.
Tafiazaru, Şerhu'l-Alciiid. s. 293.
Sabüni, Miitwidiyye Alciiidi ve Tercümesi, s. 109.
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(olabilir de olmayabilir de). İns_(!ll aklı viicip ve mümteni' hakkında kolayca
hüküm verebilir. Ancak üçüncü alana gtren (caiz olanlar) hakkında ise olumlu
ya da olumsuz bir hüküm 'vermede oldukça zorlarur. Bunun için o şeylerin
sonuçlarına bakması ve buna göre bir hüküm vermesi gereldr. Eğer iyi bir
sonuçla karşılaşırsa onun yararlı ve güzel, zararlı b4" sonuçla karş~laştıgın da
ise onun kötü olduğunu anlar.
Yüce Allah caiz alanma giren şeylerden bazılannın sonuçlarını peygambere
bilgilerle doğrudan açıklandığında insan, mutluluğa neden olacalc şey
lerin bilgisine çabucak ulaşır. Burada insan için kolayiıle ve rahmet gizlidir.
Zira insan pek çok şeyin yararını ve zara.•m aneale uzun tecr,übelerden sonra
öğrenecek ve bu arada pek çok zarar da göre bilecektir. Dolayısıyla peygamberin
öğrettiği vahyin varlığı, insanı pek çok meşalekat ve zorlulttan kuıiarmalrtadır.
Nitekim bazı .İslam tealoglan "'Biz seni alemlere rcılımet olcısm diye gönderdik."
(Enbiya suresi 21/107. ayet) ayetini bu dogrultuda yorumlanıışlardır.
verdiği

7

Ayrıca bir irisariın peygamber olarak gönderilmesi neden insanlar arasın
daki eşitliği bozsun ki? Kanımca bu anlayış: peygamberligine dair abartılmış
bir yanlış anlayışın ürünüdür ve bu kurumun Tannsal bir malcanı olarale
algılanmasından kaynaldanmalctadır. Nitekim peygamberlik: ilahi bir üstünlük, keyif yapma ve bir yan gelip yatma malmını değildir ki! Aksine Kur'an-ı
Kerim'in kullandıgı bir ifadeyle "'oldukça aDırbir yülcWr. ·· Önceden basit, sade
ve problemsiz yaşayan peygamber bir anda içinde yaşadıgı toplumunu. kendini yetiştitip büyüten akrabalarını, güçlü gelenelderi karşısına almış, büyük
sılcıntılan göğüsleme zorunda kalmıştır. Yani bu iş eğer eşitliği bozmuşsa peygamber olarak görevlendirilen insana, taşınması çok zorlu agır bir yük yilldernek suretiyle onu görevlendirmek şeldinde olmuştur.
Ayrıca

insanda potansiyel halde bulunan bazı ilke ve değerlerin bilince tave görünür hale gelinesi açısından, telilife ihtiyaç duyulmuştur. Allah
inancı insanda tevfllcidir. Yani doğuştan gelmektedir. Onun bu halden tevhidi
düzeye çıkanlması için telcliflazımdır. İşt!'! ilahi mesajlar sonucu ortaya çıkan
dinler, insandaki bu teolojik bilincin gelişimini sağlamakta ve insanoğlunun
doğasında belli belirsiz bir potansiyel biçi,minde var olan aşkınlık ye Tann'ya
yönelıne ihtiyacını sisteınli bir anlayışa dönüştünnelctedir. Bu konudalti en
öneınli etldyi de peygamberin yaşamı, talimatlan ve örneldiği oluşturİnalcta
dır. Yani din ve peygamberiilcyoluyla insan, doğal dindarlıktan bilinçli dindarşınması

lığa adım atmış olınalrtadır.

3. İslam dini peygamberlik anlayışını tashih etmiştir.
İslam'ın düzelttiği en öneınli teolojik meselelerden biri nübüvvd illeesi olmuştur.

7

Peygamberlik kurumu

Sabüni, age, s.

ı ı o.

bilindiği

gibi Tann ile insanlar

arasındaki

el-
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cililr anlammda Islam'dan once de bilinen bir in an^ ogesiydi. Bir dini sistem
agsmdan peygamberlilr;kurumunun tag~d~gi
onem cldukga merkezidir.
1slam vahyiyle birlikte peygamberlik gerqek anlamma kavugmugtur. unlu
Musliirnan dugunur ve fiIozof Muhammed 11cbaI'in dedigi gibi, Islam dini peygamberlilrle baglar. 1slam vahyi kendisini once& vahiylerle megrulaghnr. Ancak paradoksal bicimde peygamberligi de ortadan Iraldmr. 1slami ogreti peygamberlik geleneginin sona erdigini aCl1i;c;a dile getirir. 1kbal'e gore I s l a m
dogugu, istila% ddm dogmas1 anlamma gelir. Istilrr5i alul,insarun yeryiizunde daha anlamh ve guvenlk bir hayat surmek icin ~evresiyleyavag yavag
k&ci bir manbksal iligki kurmaya baglamasm ifade eder. Unlu Islam bilgini
Isfah-, bu durumu gu $eIdlde dile getirmigtir: "Yuce Allah insana d o g r ~ y u
gosteren i l c i elci gondemQtir. Birisi clqanda peygarnber, d@eri b e i ~ e r d ealrrldv."
Islam'da peygamberlik lcem&.le ve yetldnlige ulagrmg ve lcendi kendini ortadan Icald~rmmngerew oldugunu kavramgtlr. Zira kemiile ulagan her varlrl~
gorevhi yerine getirmig oldugundan ltendinden daha ustiin bagka bir geye yerini blralmak iizere ortadan kallcar. Bu acldan insan aW1 ve deneyimi yeterli
bir y e t l W k seviyesine ulaghgmdan Islam vahyi ile birlikte peygamberlilr; de
son bulmugtur. 1nsan hayatnu sonsuza h d a r yukandan idare eimek miimlriin degildir. Dugunce ve sorgulama guciinu iyice geligtirip sorumlulugunun
geregini yerine getirebilrnesi iqin insan, sonunda kendi irnlrihlanyla bag baga
kalmahd~r.~
Igte peygamberlim nihailigi ilkesi de bu sorumluluk bilincinin
oniinu acmalr i~indir.
Islam'da peygamberlilr; hayatm donugturii1mesine dair derin bir bilinclenmeyi de ifade eder. Bir 1slam mutasavmfimn goyle dedigi rivayet edilir: "Hz.
Muhcrmrned rniracta golclerin e n yiiksegine ve cennetin e n yucesine ulw y geri
dondu. Allah'n yemin ederirn lci eger ben boyle bir mertebeye u l w m q olsaydun
bir daha nsla geri donrnezdim." Burada bu sozlerin dini degerini tarbgmak
niyetinde degilim. Sadece '1slam'm peygamberlik anlaylgmn i~erdigitoplums a k k ve hayata donulrlulc ilkesini belirginlegtirmelcamac~ylanaklettim.
Peygamberlik, hayah ongoriilen yiiksek a m a ~ l adogrultusunda
r
sorgulama
ve onu donugturme yolundalrl ~ s r a r hbir bilinci ifade eder. Tarihe yon vermek,
hayata yeni amaclar tayin etmek bu bilincin temel hedefidir. Yoksa mistilc
hazlar. n ~ h s aheyecanlar
l
iqinde ltaybolup gitmeIc ve bu arada tarihe ve topluma yabancdagmak, peygamberlik bilincine uygun dugmeyen durumlardlr.
Islam peygamberinin durumunda da aym geyi a p k a gormek mumlcundur. k vahiyler gelene lcadar Hz. Muhammed silr sik Hira Nur magarasma
cel.rilir orda derin tefekkurlere dalardl. Ancak vahiylerden sonra bir daha o
8

kbal. Muhammed. lslam'da Dini D&iincenin Yeniden Do@.~$u.
s. 174.

Hz. Peygamber"i Anlamak

69

ma~araya gitmemiştir. Çünkü gelen ilahi mesajlar ondan, toplum içinde insanlar arasında etkinlik gös!ermesini istiyordu. İlk inen ayetlerden Müddessir
suresinin başlangıcını hatırlayalım: "Ey örtüye bilrünüp sannan! Kallc ve uyar.
Elbiseni temiz tut... " ~u tablonun sonradan Müslüman kültürü içinde do~up
gelişen ve içe kapanmacı mistik din anlayışından temelde farklılaştı~ı açık bir
gerçektir.

islam vahyiyle birlikte açıklı~a kavuşan önemli bir konulardan biri de peybir elçilik görevi oldu~u gerçe~idir. Burada İslam ile Hıristiyanlık
arasındaki farka de~inmek gerekir. Vahiy anlayışı dinleri karakterize etmektedir. Bugün resmi Hıristiyan görüşüne göre vahiy, İsa'nın kendisidir, yeryüzüne inmesidir. Bu kişi merkezli vahiy anlayışıdır. Oysa İslam'a göre vahiy önerme merkezlidir. 9 Allah'ın mesajlarını peygamberine bildirmesine vahiy denir.
İslam'da vurgu ilahi mesajadır. Buna karşılık Hıristiyanlıkta gördü~ümüz kişi
merkezli vahiy anlayışıneta vurgu ve odak nokta, peygamberin tikel ve tarihsel
kişili~ine do~ru kaymıştr. Bu yüzden Hz. İsa'nın yüceltildi~ini görmekteyiz.
Oysa ilahi mesajların gönderiliş amacı, tam da bu yanlış ve sapkın e~ilimleri
ve punların ürünleri olan kültleri yılınıale olmuştur.
gamberli~in

Yeri gelmişken peygamberiilde ilgili olarale yapılan tartışmalarda İslam düngörülen bazı sorunlu benzetmelere de işaret etmek gerekir. Kur'an-ı
Kerim'in ortaya koydu~u :yalın ve açılc risalet kavranunı yeterli bulmayan bazı
Müslüman gruplar, tarihte de kendileri gibi düşünen bcizı. referansları da arkalarına alarale ilmi üslubun sıriırlarını zorlayan kimi retoriklere başvurduk
ları görülmektedir. Kullandildan bazı kavramlarla rakiplerinin görüş ve iddialarını oldu~undan farklı gösterme gayreti içine giren bu yaklaşım sahipleri
genellikle selefi bir akıl yürütme çerçevesinde düşünmektedirler.
yasında

Peygamberli~, Kur'an'ın sınırlarını çizdi~i elçilikten daha fazla yetlillerle

popüler söylemi "Ne yani, peygamber sadece bir postacı
mıydı?" şeklinde bir formülle itirazlarını etkinleştirmeye çalışmalctadırlar. Bu
kaviamı ve kavianun konuyla olan ilgisini tartışmak isterim. Öncelilde postacılık işlevinin zaten peygamberiilc makamınırı temelini oluşturdu~ı.mu belirtmek gerekir. Di~er yandan Yüce Allah'ın mesajını emanet edecek derecede
güvendi~i bir elçi· olmalc, bir insan için en büyük onurlardan biridir. Dolayı
sıyla Allah'ın mesajını aktaran bir postacı olmak, yerilecek ve küçümsenecek
bir makam olmasa gerektir.
donatan bu

anlayışın

Kavramın illiazaaçık zayıf yönü,

analojiyi yarılış kurmasında yatmaktadır.
ne oldu~unu irdeledi~imizde belirgin
bir ayrınıla karşı karşıya kalınz. Şöyle ki; postacı taşunış oldu~u mesajın/
mektubun içeri~ini bilmı:ımektedir. Bilmesi de gerekmez. Hatta taşıdı~ı şeyin
Postacı

9

ile peygamber

Önerme merkezli ve

arasındaki farkın

kişi

merkezli vahty anlayışlannın karşılaştırmalı bir değ;erlend!rmest !çin
Recep, Modem Batı Düşüncesinde Vahiy. s. 159 vd.

şu çalışmaya bakılab!lir: Kılıç.
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içeriğini

ögremneye çalışma?ı onun güvenirliliğini azaltan yanlış bir davranış
O. sadece maddi olarali:. bir nesneyi bir yerden alıp adresine teslim eder.
Bunu yaptığında görevini yapmış sayılır.
tır.

Buna lmrşılıli:. peygamber, taşıdığı mesajın içeriğini bilmek durumundadır.
Herkesten daha iyi biçimde mesajın arılamını kavranıış olmak durumundadır. Kur'an'ın peyganıberlik makanıına, görev aianına ve onun sırurlarına dair
olarak belirttiğ;i önenıli şey, sadece alctarmak değil arılatmak, açıklamak, öğ
retmek ve uygulamali:.tır. Dolayısıyla peygamber sadece pasif bir aktancı değil
aym zan1anda mesaj karşısında sorumlu bir kişidir. Burada peygamberin de
akıl salıibi her insan gibi bildirdiği ilalll valliy karşısında sorumlu olduğu gerçeğini göz ardı etmemek gerekir.
Peygamberlik ile postacılık arasında bir bağlantı kurarılar, peygamberi
daha fazla yüceltmek ve ona kutsal nitelikler yüklemek için böylesi bir kış
kırtıcı analojiye "!Jaşvunnaktadırlar. Ancak Kur'an-ı Kerim'in mesajı ?ldukça
açılı.: ve nettir. Yüce Allah, peyganıbere değil mesaja dikkat çekmektedir. Buna
karşılık mesajın saflığını gölgede bırakacak düzeyde bir peygamber idealizasyonu, önceki din mensuplanmil içine düştükleri temel bir yarıılgı olmuŞtur.
Biz Hz. Muhammed'i önce bir insan sonra da ilahi mesajlan insarılara alctaran, arılatarı, öğreten ve yaşayan bir Allah elçisi olaralı: gördüğümüzde vahyin
öğretisiyle u:yumlu bir teolojilı: arılayış geliştirmiş oluruz.
Peyganıber, dirı içinde yer alan bağımsız bir otorite değildir. Aksille meşru..:
iyetini Allah'tan alan ve yine yetkileri onun tarafından açıkça ortaya konmuş
olan bir görev insarudır. Bunu böyle belirlemek peygamberin değerini ortadan
kaldınnalt arılanıma gelmez. Sadece vahyin hangi anıaç içih gönderilcliğinin
göz ardı edilmemesi sağlarımış olac<':lJı.:tır.

4. İnsamn Kutsalla ilişkisinin düzenlenmesi açısından peygamberlik
kurumu temel bir öneme sahiptir.
Bir dini sistemde Tanrı ve peyganıber kavramlan arasındaki ilişkirıin .doğ
ru biçimde kurulması büyük önem taşır. Yarata.rl (Allah) ile yaratılmış olan
(peyganıber) arasındaki farkın birbirlerinden ayırt edilecek biçimde belirginleştirilmesi gerekir. Bu ilişkirlin net olarak ortaya konmaması, teolojik sistemde bir yetki ve alan karmaşasına yol açar. Kur'an'ın önceki kitabi dinleri
eleştirirken dilı.:kat çektiği husus tanı olarak budur. Önceki din mensuplannın
içine düştükleri şaşkınlıkların temelinde Taıın-peyganıber ilişkisinin gereği
gibi doğru anlaşılamaması yatar.
Bazı dinlerde Tann inancı yer almakla birlikte, Tanrı'nın varlıgı, eylemleri
ve nitelikleri öylesine belirlisizdir ki, burada vahim ve tehlilı:eli bir belirsizlik
ortaya çıkar. İnsanlar bu tuhaf durumun yol açtığı gerilimi telafi etmek amacıyla peygamberlerini ya da bilginlerini Tannlaştınnaya yönelmişlerdir.
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Buna karşılık bazı dinlerde de peygamber algılanması zayıf ve onun çehresi
çok silik, ·belirsiz oldugundan sistemde bir otorite boşlugu ortaya çıkar. Bazı
insanlar hiç de hak ve yetkileri olmadıgı halde peygamber rolüne soyunurlar.
Hatta onun da yetkilerini aşarak sanki bir din kurucusu gibi davranmaya
başlarlar.

Kutsalla baş etme problemi her dindar toplumun ya da tarihinde dinle sıkı
bir ilişkiye geçmiş her toplumun temel problemi olmuştur. Bu konu önceki
peygamberlere indirtlmiş ~lan eski vahiylerin dejenerasyonu/tahrif ile de yakından ilgilidir. Bir toplumda kutsala dair yakın ilgi uyandıgında aslında bütün teolojik sorunlar çözülmüş sayılmaz. Aksine her süreç gibi bu ilişki sürecinin de uygun biçimde insarıın ve toplumun hayrına uygun düşecek biçimde
yönetilmesi zorunlulugu açıga çıkar. Yoksa insarıın kutsalla olan ilişkisi tarihe
bakıldıgında çogu zamaİı telafisi güç problemierin ortaya çıktıgı görülür. Bu
itibarla insanın ve toplumun dindarlıgım kabul edilebilir ve saglıklı bir kıvama
kavuşturmak ve dengede götürebUrnek için yine din tarafından kurulan bir
rnekanizmaya ihtiyaç vardır. Bu mekanizma peygamberlik kurumudur. Vahyin alıcısı ve aktancısıolan peygamberin varlıgı, sözleri, eylemleri, yaşantısı,
ömekligi kutsalın ve dini heyecarıın kontrol edilınesini sağlamaktadır.
Kutsalla olan ilişkinin gerilinıden uzak, sakin ve üretici bir çizgide iledememesi halinde bundan kutsal zarar görmez. Aksine insanla iletişim kurmayı
ve onu yüceitmeyi murad eden, kutsal karşısındaki insan görür.

5. Peygamberlerin idealizasyonu sorunu.
Tarihe mal olmuş ve kitleler: tarafından çok sevilen, ögretileri benimsenip
uygulanan her büyük insan ve liderin başına öldükten sonra gelen idealizaş
yon süreci İslam'ın peygamberi Hz. Muhammed'in de başına gelmiştir. Bunun
nedenleri oldukça farklı kaynaklardan beslenir.
Bir kez bir toplumun zihninde kutsala dair bir kapı açıldıgırtda bunu yönetmek ustalık ister. Çünkü insanın kutsala olan yönelimi kontrolsüz bir
dünyarım kapılarını da aralayabilmektedir. Batıile Dogu arasındaki farldanndan biri de işte bu ayrım noktasında yatmaktadır. İslam'ın oraya çıktıgı coğ
rafya, kutsal ile din-dışı dünya görüşlerinin kesiştiği yerdir. Doğu'da yer alan
ve Dogu;ya daha da gidildikçe artan bir şekilde göze çarpan mistilc kültürler,
dini bir sistem olmaktan çok evrene yayılmış bir yaşam enerjisi biçiminde
görürler. Batı'da ise tüm dünya ötesi vurgusunarağmen sontma kadar dünyevileşmiş, kurumsallaşmış, siyasal güce entegre olmuş bir dinsel paradigma
bizi karşılar.
İslam

hem.ögretisel anlamda hem de cogra:fi anlamda bu iki kıtarıın, anlabiçiniinin ortasında yer alır. O; inanç, düşünce ve davranış açısından da
itidali temsil eder.

yış
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Soruna bu açıdan bakan ünlü Müslüman düşün ür ve filozofu Muhammed ikbal. islam peygamberinin eski dünya ile yeni modem dünya arasında
durduğu değerlendirmesini yapar. Hz. Muhammed bildirmiş olduğu vahyin
kaynağı göz önünde tutulduğunda eski dünyaya ve önceki peygamberler çağı
na mensuptur. Ancak kurmayı amaçladığı dünya açısından İslam vahyi eski
dünyadan sıyrılmayı ve onu aşma iradesini temsil eder.
Peygamberler arasındalı diğer yandan da onun peygamberliğini kabul etmeyenler açısından dünyaya yön veren büyük liderlerden, çehresi en tanıdık
olanı, siması en net olanı Hz. Muhammed'dir. Onun hayatı tüm detaylarıyla
tarih kitaplannda ve siyer literatüründe kayıtlıdır. Ayrıca Batılı bilim adamlan
ve İslamiyatçılann bile itiraf ettiği gibi insarılığın elinde bulunan en muteber
ve mevsük ilahi kitap olan Kur'an-ı Kerim, Hz. Muhammed'in hayatına açık ya
da dolaylı göndermelerle doludur. Onun hayatım Kur'an ile birlikte okumak,
onun ne için mücadele verdiğini ve nasıl yaşadığım tüm çıplaklığıyla gözler
önüne serecektir.
İslam dini teolojik bakınıdan bütüncül ve öğeleri bütünleşmiş güçlü bir
yapıya

sahiptir; Öyle ki bu öğelerden yalmzca birini doğru ve öğretiye uygun
biçimde tanımak bile kişiyi sahlh ve sağlıklı bir dini bilince ulaştırabilir. Hz.
Muhammed'in peygamberliğinin doğru biçimde tamnınası da bunun gibidir.
Onun hayatım, yaptıldarını, yapmak istedilderini ve getirdiği mesajı kavramak
bizi İslam vahyinin sağlam bir algılamasına götürür.
Kabul etmek gerekir ki, diğer dirılere karşı kendi sistenılerini savunma
ya da ona karşı ölçüsüz aşın sevgi gösterisinde bulunma gibi nedenlerden
dolayı Müslümanlar İslam peygamberi haldnnda abartılı ve hatta mitolojik
bazı algılamalar ve efsanevi imajlar ortaya koyınuşlardır. Bunun eleştirilmesi
ve düzeltilmesi bilim adamlarının sorunıluluğundadır. Ancak diğer dirılerden
farklı olarak İslam'in taşıdığı en büyük avantaj şudur: temel kaynaklara inerek tarihsel süreçte oluşan hatalı inanç ve motifleri ayıklamak mümkündür.
Hz. Muhammed Allah elçisi bir insandır. Üstün karakterli, erdemli, güzel
kendisini en az Hz. İsa kadar davasına ve insarılığa adamış fedakar
bir liderdi. Onu anlamak demek getirdiği mesaja sahip çıkmak, bu mesajın
. günümüzdeki anlamını ve karşılığım belirgirıleştinnek ve hepsinden önemlisi
de inançlı ve ahialdı bir hayat sürmeyi dünyadaki her şeyden üstün tutmakla
mümkündür.
ahlaklı,

Kültürüroüzde derin yer tutmuş olan Salavtit getinnenin anlamı da kanaatilnce bundan ibarettir. Ayette buyrulur ki "Allah ve melekleri peygambere
saltit getirirler. (yani. ona destek olurlar. Onu kanıyup gözetirler.) O halde ey
iman edenler! Siz de peygambere destek olun ve onun davasına .sahip çıkın."
Allah'ın varlığına,

anlamı

iradesine ve kudretine inanan bir insan açısından bu sözün
oldukça açılctır. Eğer Yüce Allah, bir insanı ve onun, davasını destekli-
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yorsa yapılacak en akılıca ve dindarca davranış, o kişinin yanında yer almak
değil midir? Dolayısıyla peygambere saygı ve tazinı göstermek, onun davasına
ve getirdiği ilahi mesaja sıihip çıkmak, onun geliştirmek ve yaygınlaştırmaya
çalışmak olmalıdır. Yoksa salavat olayını sadece dille bazı sözlerin söylenmesine indirgemek doğru değildir. Yapılacak itirazlara karşı şunu öne sürmek
istiyorum: acaba bu ayet indiğinde sahabe bizim yaptığımız gibi "salavat getirmek" eylemini mi anladı ve uyguladı? Hiç de böyle olmadığını kaynaklardan
öğreniyoruz. Bununla birlikte peygambere saygının biçinisel olarak da korunmasından sakınca yoktur. Ancak dirlin gönderilmesindeki temel amacın göz
ardı edilmesi halinde bu kabil biçimsel uygulamalar da eleştiriden nasibini
alır ve zorunlu ·olarak sorgulama konusu olur.
Bizim değerlendirmemiz Müslüman kültürde peygamberlik konusunda yarılış bir anlayışın geliştiği ve gelenekselleştiği yolundadır. Mehmet Akif
Ersoy'un şiirlerindeki derin bir hassasiyeti ve bazen de Müslümanlan uyarınayı hedefleyen özeleştirilerini biliriz. Akif. "yedi yüz yıllık eserlerle avarelilc
yapmakta" olduğumuzu bir açıdan yan gelip yattığımızı söyler. Artık peygamberlik bitliğine göre insanların kendi akıllanyla ve vahyin yol göstericiliğiyle yol
almaktan başka izleyebilecekleri bir yol bulunmamaktadır. Risa.Ietin nihailiği
fikri, bize bu gerçeği açıkça ifade etınektedir.
Sözlerimi .Akirin dizeleriyle bitirmek istiyorum:
Bir de inmez göleten bir şey bütün yerden

taşar

Kendi ahlala ile bir miUet ölür yahut yaşar.
GerÇ~kten de Allah'ın ilahi mesajını alına lütfuna sahip olmuş bir toplum
bundan böyle artık üstünlüğünden çok sorumluluğundan söz etınek gereke-cektir. Aldığı mesajla dünyada nasıl bir güzellik sergilerneyi başardığı sorgulanacaktır. Zira dindar bir toplumun teolojik başarısı, ona verilen mesajdan
çok mesajın yanına neleri koyduğuyla ölçülecektir. Bu bakımdan peygamberlik konusunu hem genel teolojik sistem açısından hem de Hz. Muhammed'in
risrueti açısından değerlendirdiğimizde konunun, İslam kültürünün en öneınli
ve duyarlı konusu olduğunu söyleyebiliriz. Bu konu biz Müslümanların hem
en zayıf hem de en güçlü yanımızı oluşturur. Bu nedenle Hz. Muhammed'in
doğru tanınması herşeyden daha çok öncelerrmesi gereken bir gündemdir.

Beni sabırla dinleme
rim. Saygılanmla ...

inceliği gösterdiğiniz

için hepinize çok

teşekkür
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