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İbn Sina ve Bakıliani Örneğinde İslam Filozofları ile
Kelamcıların Nübüvvet Anlayışının Kur'ani Perspektifle
Değerlendirilmesi
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Özet
Bu makalenin amacı, •slam filozoflarının ve kelamcıların nübüvvet anlayı•ını, peygambere özgü kıldı•ı temel nitelikleri ortaya koyarak; felasife ve mütekelliın'inin yakla•ımını
kar•ıla•tırmak, sonunda da bu iki farklı ekolün nübüvvet teorilerini, Kur'an'ın nübüvvet
doktrini açısından de•erlendirmektir.
Bu çerçevede makale üç ana bölümden olu•maktadır. Birinci bölümde •bn Sina
örne•inde felasifenin nübüvvet teorisi, nübüvvetin temellendirilmesi, nebiye özgü nitelikler ba•lamında vahiy alı• (yüksek hads gücü ve faal akılla ittisal sorunu) din dili
(lisanü'•-•er') (sembolik dil sorunu), mucize ve peygamberin misyonu gibi konular
incelenmektedir. •kinci bölümde Bakıliani öme•inde kelami nübüvvet anlayı•ı, nübüvvetin temellendirilmesi, nübüvvetin ispatı olarak mucize, peygamberin konumu ve özellikleri ile bu konuyla ba•lantılı problemler ele alınmaktadır. Son olarak üçüncü bölümde
ise Kur'an'ın nübüvvet doktrini açısından felsefi ve kelami bakı• açılarının bir kar•ı
la • tınlması yapılmaktadır.
Anahtar kelime! er: Nübüvvet, •bn Sina, Bakıllan1, Kur' an, kelam.
Abstract
In this article I w ili examine the view of the Islamic Philosophers and that of the M • takalJim •n on prophecy and its basic characteristics. In addition to it I will compare the view of
Islamic Philosophers with that of the M•takallim•n and evaluate their ideasaccording to
prophecy doctrine in the Qur'an.
In doing so, in the first chapter, I will dea! with the philosophical theory of prophecy and
its justification, the fal•sifa's canception of revelation, religious language (the problem of
metaphorical language ), miracle, and mission of prophet. In the second chapter, I will
dea! with the view of the Mutakallimun on prophecy, miraele as a proof of prophecy, mission of prophet. In the third chapter I wül evaluate their approach to the subject according
to the Qur'an.
Key words: Prophecy, Ibn S•n•, Bakill•n•, Qur'an, kal•m.
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A. Giriş
İslam'ın, konunun uzmanlarınca üç temel noktada özedenegelen iman esasından (usul-i-selase) birini olu§turan nübüvvet konusu, kendini bu iman esaslarına bağlı hisseden her dü§ünce adamının ilgi alanı içinde yer almaktadır. Özellikle geli§tirdikleri sistemler İslam'a izafe edilerek anılan filozofların ve bu dinin
savunusunu yapma misyonunu üstlenen kelamcıların, temel felsefeleri içinde
nübüvvete özel bir yer ayırmaları ve bu konuda kendilerine özgü açıklamalarının
bulunması doğaldır. Üstelik ya§adıkları dönemde "Berahime" ba§lığı altında
toplanan nübüvveti inkar eden akımların varlığı kaqısında, entelektüel olma
sorumluluğunu üstlenen her bir aydın gibi, müslüman mütefekkirlerin de çağının
problemlerine kar§ ı kayıtsız kaldığı dü§ünülemez. ı Bu sebeple, nübüvvet meselesi
geçmi§te olduğu gibi günümüzde de İslam dü§ünürlerinin üzerinde fikir ürettikleri konular arasında yer almaya devam etmektedir. Çünkü tarihte görüldüğü gibi
bugün de hayatını a§kın hakikatler ı§ığında sürdürmek isteyen inanan ile ilahi
olanın her türlü yönlendirmesini reddeden arasındaki anla§mazlık, aslında nübüvvet müessesesine bakı§ açılarının farklılığından kaynaklanmaktadır. Bu
biçimiyle konu günümüz açısından da canlılığını korumaktadır.
Bu makalede İslam dü§üncesi içinde birbirinden farklı iki akım §eklinde beliren felasife ve mütekelliminin nübüvvet anlayı§ları, bu iki grubun peygamberlere özgü kıldığı temel nitelikler İbn Sina ve Bakıllani örneğinde incelenmi§,
böylece çağda§ ara§tırmacıların nübüvvet konusunu çok yönlü bir biçimde
değerlendirmesine katkı sağlamak amaçlanmı§tır. Çok geni§ bir literatürün
bulunduğu bu konuda, aynı zamanda bir makale çerçevesi ile sınırlı olma zorunluluğu dolayısıyla böyle bir örnekleme yolu tercih edilmi§tir.
Tercih edilen örneklerden İbn Sina (ö. 428/1037) üzerinde yoğunla§ılması,
onun İslam felsefesi geleneğinde zirve bir isim, Farabi okulu içinde yer alan en
büyük dü§ünür, filozoflar denince akla gelen iki ki§iden biri olması2 yanında;
onun fikri geleneğini Sünni dünyada Fahreddin er-Razi (ö. 606/12 10) Şia'da ise
Nasirüddin-i Tusi (ö. 672/1274) önderliğinde yeniden §ekillenerek modern
döneme kadar çok yönlü bir biçimde etkisini sürdürmesine 3 dayanmaktadır.
Mütekellimin içinde Kadı Ebu Bekir el-Bakıllani'nin (ö. 403/1013) merkeze
ise, onun mütekaddimin kelamının önde gelen isimleri arasmda yer
alması, hatta E§'ariyye kelamını bir doktrin haline getirmesi ve bu sebeple mezalınmasında

kr§. İlhan Kutluer, Akıl ve İtikad Kelam-Felsefe İli§kileri Üzerine Ara§tırmalar, İstanbul 1996,
s. 87.

Ali Durusoy, "İbn Sina Felsefesi", TDV İslam Ansiklopedisi (DİA), XX, 322.
H. Bekir Karlığa, "İbn Sina", DİA, XX, 347. İbn Sina'nın etkileri için bk. Seyyed Hossein
Nasr, Three Muslim Sages, New York 1976, s. 45-51; H. Bekir Karlığa, "İbn Sina", XX,
345-353.

hebin ikinci kurucusu konumunda bulunması yanında, 4 İbn Sina ile çağda§
olmasının da önemli bir rolü vardır. Bakıllanl'nin ilk dönem kelam alimlerinden
biri olu§unun makaleye konu edinilme sebepleri arasında sayılması, müteahhirin
keli'tmı üzerinde açık bir felsefi tesirin varlığı nedeniyledir. Dolayısıyla böyle
kar§ıla§tırmalı bir çalı§mada, her iki ekolün tipik temsilcilerinden birinin seçilmesinin daha uygun olacağı dü§ünülmü§tür.
Bu dü§üncelerle kaleme

alınan

makalede konu üç ana bölümde ele

alına

caktır. Birinci bölümde, İbn Sina'nın nübüvveti temellendiri§ biçimi, onun

nebiye özgü kıldığı nitelikler yanında peygamberin misyonu ile din dili (lisanü'§§er') konuları incelenecektir. İkinci bölümde ise Bakıllanl'nin nübüvvet anlayı§ı
çerçevesinde onun peygamberliği temellendirmesi, bu bağlamda mucizeye atfettiği değer ile nebinin konumu ve özellikleri gibi hususlardaki görü§leri üzerinde
durulacaktır.

Son bölümde ise,

Kur'an'ın sunduğu

nübüvvet doktrini ile felsefi ve kelam1

bakı§ açılarının kar§ıla§tırması yapılacaktır.

B. İbn Sina Örneğinde İslam Filozoflarının Nübüvvet Anlayışı
İslam felsefesinin tarihi süreç boyunca geçirdiği a§amalar ve §ekillenme biçimleri takip edildiğinde görüleceği üzere, bu felsefe içindeki dü§ünürlerin nübüvvet anlayı§larını tek bir ekol altında toplamak mümkün değildir. Pek çok
konuda olduğu gibi peygamberlik müessesesi hakkında da İslam filozofları arasın
da birbirinden farklı eğilim ve yakla§ımlar bulunmaktadır. Bununla birlikte, İslam
filozoflarının nübüvvete yönelik değerlendirmeleri, Me§§al gelenek çerçevesinde
Kind1 (ö. 252/866) ve İbn Sina'ya atfedilen iki ana ekol içinde incelenebilir.

Bu iki ana akımdan, Kind1 okulu, kurucusundan sonra Ebu Zeyd el-Belh1 (ö.
322/934) ve Ebü'l-Hasan el-Amiri (ö. 381/992) gibi felsefeciler tarafından temsil
edilmi§ olup ana karakteristikleri açısından kelamcılara yakın bir konumda
bulunmaktadır. Hatta bu sebeple Kind'i ile Mu'tezile arasındaki benzerlikler
üzerinde çalı§malar yapılmakta ve bu filozof kimi ara§tırmacılar tarafından bir
Mu'tezile kelamcısı olarak takdim edilmektedir. 5 Gerçekten nübüvvet hakkında
ilk defa epistemolojik ve teolojik açıklamalar yapan Kindi, felsefeden ziyade
Mu'tezile'nin spekülatif teolojisine yakın bir konumda bulunmakta ise de, 6 onun
kullandığı metot ve terminolojinin kelam usulünden tamamen farklı bir nitelik
Şerafeddin Gölcük, Bô.kıllanf ve İnsanın Filleri, Ankara 1997, s. 39; a. mlf., "Bakıllani",
DİA, IV, 532; Adil Bebek, "Giri§", Bakıllani, Olağanüstü Olaylar ve Aralarındaki Farklar

[Mucize, Keramet, Sihir] (tre. Adil Bebek), İstanbul 1998 içinde, s. 29.
Böyle bir yakla§ım için bk. Richard Walzer, "The Rise of Islamic Philosophy", Oriens,
(Leiden 1950), III, 8.
Seyyed Hossein Nasr, Three Muslim Sages, s. 12.
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ta§ıdığı, neticede Kindi'nin kelamdan felsefeye geçi§i sağlayan ilk İslam filozofu
olduğu bilinmektedir. 7

Bu sebeple İslam filozofları ile kelamcıların görü§lerini kar§ıla§tırmalı olarak
ele alan bir çalı§mada geçi§ dönemini temsil eden Kindi gibi bir dü§ünürün okulu
değil de, Farabi-İbn Sina ekolünün incelenmesi daha uygun bulunmu§tur. Bunu
yaparken İslam felsefesinde sistemli, kapsamlı ve açık bir nübüvvet teorisi ortaya
koyduğu için İbn Sina üzerinde odaklanılmı§tır. Çünkü bu konuda İbn Sina'ya
öncülük ettiği8 bilinen Farabi'nin (ö 339/950) sisteminde ba§ta peygamberliğin
akli ve mucizevi yönleri olmak üzere, nübüvvete ili§kin bütün unsurlar mevcut
değildir. 9

1. Nübüvvetin Temeliendirilmesi
İbn Sina nübüvvet doktrinini aslında Farabi'nin dü§üncesi üzerine bina etmekte ise de, 10 o bu konuyu yeniden §ekillendirerek geli§tirmekte, nübüvveti
temellendirirken de farklı deliller kullanmaktadır.U Nübüvvet konusuna sadece
metafizik yönden yakla§mayan İbn Sina, nübüvvetin gerekliliği fikrini toplumsal
bir ihtiyaca oturtmaktavebu temeli teleolojik bir yakla§ımla izah etmektedirY
Onun dü§üncesine göre, insan sosyal bir varlık olarak tanımlanabilir. Dolainsan tek ba§ına kaldığında, zorunlu ihtiyaçlarını kar§ılama noktasında,
§ayet kendisine yardım edecek ba§ka insanlar bulunmazsa hayatını güzel bir
§ekilde sürdürme konusunda sıkıntı çeker. Hayatını düzgün bir §ekilde devam
ettirebilmek için, insanın diğer insanların desteğine, yani toplumsal i§bölümüne
mutlaka ihtiyacı vardır. İbn Sina'nın ifadeleriyle biri ziraada me§gul olurken,
diğeri ekmek yapar, bir ba§kası diki§ diker vs. Bütün insanlar böylece kendilerine
yeterli hale gelir. Buna göre insanların kemale erebilmeleri için toplumsal bir
hayat sürmeleri ve §ehirle§meleri kaçınılmazdır. Ancak ortakla§a i§ yapmak,
muameleyi yani sosyal ili§kiyi gerektirir. Sosyal ili§kilerin devamı ise ancak kanun

yısıyla

°

1

11

12

Mahmut Kaya, "Kind!", DİA, XXVI, 42; a. mlf., "Mu'tezile ile Olan İli§kisi" Kind!, Felsefi
Risilleler (tre. Mahmut Kaya), İstanbul2002, içinde, s. 12.
Nübü':vet teorisini ilk defa geli§tiren Farabi kabul edilmekle birlikte, onun ortaya koyduğu
teori, Ibn Sina'nın kuramı ile kıyaslandığında, daha çok siyaset ilmine konu olmaktadır.
Nitekim bu dü§ünür, kitaplarında filozo.f ile kanun koyucusunu özde§le§tirınektedir. bk.
Bilal Ku§pııı.ar, Ibn-i Sfna'da Bilgi Teorisi, lstanbul1995, s. 145.
Fazlurrahman, "Ibn Sina", A History of Muslim Philosophy, Pakistan 1983, I, 499; a. mlf.,
Prophecy in Islam, London, 1958, s. 31.
Fazlurrahman, a.g.e., a.y.; Abdülmaksild Abdülgan1, Mevkıfü'l-felilsife ve'l-mütekellimfn min
münkiri'n-nübüvve, Kahire 1993, s. 21.
Necip Taylan, İslam Düşüncesinde Din Felsefeleri, İstanbul 1994, s. 206-207.
bk. İlhan r<;utluer, Akıl ve İtik~, s. 95; .Ömer 1:1ahir Alper, İslam Felsefesinde Akıl- Vahiy
Felsefe Din Ilişkisi-Kindf, Filrilbf, Ibn Sfnil Omeği-, lstanbul2000, s. 190.

ve adaletin varlığı ile sağlanabilir. Bu durumda kanun ve adaleti belirleyen bir
insana yani peygambere ihtiyaç vardırY
İbn Sina'ya göre, §ayet bu kuralları ve temel prensipleri belirleme i§i, insankendisine bırakılırsa hiçbir zaman istikrar sağlanamaz ve insanlar bir kaos
içine dü§er. Zira kanun ve adaleti belirleme ki§ilere bırakıldığında herkes kendi
menfaatine uygun gördüğünün adalet, aksinin ise zulüm olduğunu iddia edecektir.14 Böyle bir durumda ise, anla§maya varılması imkansızdır. Halbuki insanları
birbirleriyle anla~mazlık içinde kendi görü§leriyle ba§ba§a bırakmak doğru değil
dir. Aslında böyle bir durum ilahi inayet ile uyu§maz. Çünkü ilahi inayet, insanoğlunun varlığını sürdürebilmesi için teferruat sayılabilecek detayları dahi,
gözün üzerinde ka§ın olması gibi, insanın faydası bulunan pek çok §eyi gerektirmi§tir. O halde diğer faydalarla kıyaslandığında insanlar için çok daha önemli ve
gerekli olan peygamberin mevcut olmaması imkansızdır. İlk İlke'nin (Tanrı'nın)
ve ondan sonra meleklerin, insanların yarariarına olan her §eyi bilip de bunu
bilmemesi söz konusu değildir. İlk ilke'nin iyilik düzeninin (nizamü'l-hayr) varlığı
için zorunlu olduğunu bildiği bir §eyin, gerçekle§memesi de mümkün değildir.
Üstelik varlığı, kendisinin varlığına (peygamberin) bağlı olanın (nizamü'l-hayr)
mevcut bulunup onıln var olmaması nasıl mümkün olabilir? O halde insan bir
nebinin varlığı ve onun diğer insanlarda bulunmayan bazı özelliklere sahip
bulunması zorunludur. Böylece insanlar, onun durumunun farklı olduğunu
hisseder ve nebi onlar arasında mucizeler ortaya koyarak temayüz eder. Böyle bir
ki§i bulunduğunda onun Allah'ın izni, emri, vahyi ve ona er-Ruhu'l-mukaddes'i
indirmesiyle insanların i§lerinde belirli yasalar koyması gerekir. 15 Bütün bu
açıklamalardan anla§ıldığı üzere İbn Sina'ya göre peygamberlik kurumu, toplumsal hayatın bir gereği olmakta ve ilahi inayet neticesinde gerçekle§mektedir. Bu
açıklamalarıyla İbn Sina, Farabl'yi 16 hatırlatmaktadır.'7

ların

13

İbn Sina, e~-Şifa el-İlahiyyat (1), (n§r. el-Eb Anawati-Said Zayid), yy, ts., s. 441; a. mlf.,

Kitabü'n-Necat (n§r. Macid Fahri), Beyrut 1405/1985; s. 339; kr§. a. mlf., el-İşarat ve'ttenbihat (n§r. Süleyman Dünya), Beyrut 1993, IV, 60; Fazlurrahman, Prophecy in Islam, s.
52-53.
14

15
16

17

İbn Sina'nın kullandığı bu delil getirme tarzı kendisinden önce İmam Matüridi tarafından
da dile getirilmi§tir. Matüridi, insanların kendilerine bir peygamber gelmediği zaman çatı§ma içinde kalacakları dolayısıyla Allah ilmi ve hikmetine bağlı olarak bir din ve o dini
insanlara açıklayacak bir peygamber göndermemesinin dü§ünülemeyeceğini ifade etmektedir. bk. Matüridi, Kitô.bü't-Tevhid (n§r. Bekir Topaloğlu-Muhammed Aruçi), Ankara
2003, s. 6-7; kr§. Matüridi, Kitabü't-Tevhid Tercümesi (tre. Bekir Topaloğlu), Ankara 2002,
s. 4-5.
İbn Sina, el-İlahiyyaı, 44 1-442; a. mlf., en-Necaı, s. 339.
Farabi'nin nübüvvet anlayı§ı hakkında detaylı bilgi için bk. Ya§ar Aydınlı, Farabi'de Tanrı
İnsan İli~kisi, İstanbul2000, s. 129-167.
Bilal Ku§pınar, İbn-i Sina'da Bilgi Teorisi, s. 146.
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İbn Sina nübüvveti temellendirirken bu noktaların dı§ında da bazı aklı delil-

ler getirir. Özellikle nübüvvete ait vahyin zaruretini, Aristo'nun "bazı insanlar
zihinlerinde bir kıyas kurmaksızın orta terimi rastgele bulurlar" §eklindeki i§aretine dayanan bir delille ispatlar. İbn Sina buna dayanarak sezgisel tecrübeye dayalı
bir teori geli§tirirY Peygamberlerin özellikleri konusu incelenirken bu husus
üzerinde daha detaylı bir §ekilde durulacaktır.
Genel olarak nübüvvet kurumunu bu §ekilde izah eden İbn Sina, Hz. Peygamber'in risaletinin doğruluğu konusunda da bazı açıklamalar yapar. Ona göre
Hz. Peygamber'in nübüvvetinin sıdkını ortaya koyan delil, yine bizzat Peygamber'in kendisi olmaktadır. Çünkü akıl sahibi bir ki§i, Hz. Muhammed ile diğer
peygamberlerden biri arasında bir kar§ıla§tırma yaptığı zaman onun davetinin
doğruluğunu görür. 19

2. Peygambere Özgü Nitelikler
Öncelikle belirtmek gerekir ki İbn Sina'ya göre ahirette gerçek mutluluğu
elde edecek olanlar sadece "insan" ismini hak edenlerdir. Bunlar arasında da
farklı dereceler bulunup bu mertebelerin en üstündeki ki§iler nübüvvet gücüne
sahip olan peygamberlerdir. 20 Dolayısıyla İbn Sina'ya göre peygamber, insanlığın
en üst kemal mertebesinde bulunan ki§idir. Böyle bir ki§i her zaman mevcut
olamaz. Çünkü insanı meydana getiren cisimsel mizacın nebiyi olu§turacak
§ekilde bir kemale ermesi, daha açık bir ifade ile nübüvvet kemalini kabul edecek
bir bile§im olu§turması nadiren gerçekle§ir. Bu sebeple insanoğlunun en üst
kemal mertebesi olan nübüvvet, her zaman görülmemektedir.2'
İbn Sina nübüvvet gücünün bulunduğu insanda üç temel özelliğin bulunduğunu

kaydetmektedir. (1) Peygamberin çok yüksek seviyede bir sezgi (hads)
gücüne sahip olmasıdır. Bu görü§ünü aklı olarak temellendirmek için İbn Sina,
öncelikle insanların güç'lerinin farklı olduğunu ortaya koyar. Ona göre insan,
kıyastaki orta terimin herhangi bir öğretim olmaksızın bir anda zihin tarafından

18

19

20

21

Fazlurrahman, "İbn Sina", I, 499.
İbn Sina, er-Risale f! isbati'n-nübüvvat ve te'vfli rumuzihim ve emsalihim, Tis'u Resilil içinde
Kostantiniyye 1298, s. 85; kr§. İbn Sina, "Nübüvvetin İspatı, ve (Nebilerin) Sembol ve
Benzetmelerinin Te'vi'li Üzerine" (tre. Hüseyin Aydın-Enver Uysal-Hidayet Peker), Uludağ
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, VII/7 (Bursa 1998), s. 568.
İbn Sina, el-Mebde' ve'l-mead (n§r. Mehdi' Muhakkık), Tahran 1363/1984, s. 115-116; bk.
a. mlf., el-İlahiyyat, 435; a. mlf., en-Necat 334; Ömer Mahir Alper, İslam Felsefesinde Akıl
Vahiy Felsefe Din İli§kisi, s. 193.
İbn Sina, el-İlahiyyat, s. 443; kq. Ömer Mahir Alper, İslam Felsefesinde Akıl-Vahiy Felsefe
Din İli§kisi, s. 193.

kavramlması anlamına gelen sezgi yoluyla ilim elde edebilirY Ancak ilim elde

etme derecesi ki§ideki sezgi gücüne göre deği§ir. Diğer taraftan sezgi kısa veya
uzun süreli olarak gerçekle§ebilir. Dolayısıyla bazı insanların bütün akledilirleri
veya onların çoğunu kısa bir zamanda sezgi yoluyla kavraması ve birinci
akledilirlerden (dü§üncenin temel kavram ve ilkeleri) ikinci akledilidere (temel
önermelerle ula§ılan sonuç ve önermeler) terkipler kurarak geçmesi mümkün.. 23
dur.
Çok güçlü bir sezgi (hads) gücüne sahip olan peygamber faal

akıl

ile (Cebra-

il) mükemmel bir §ekilde ittisal ederek, her hangi bir öğrenim görmediği halde,
kısa

zamanda birinci akledilirlerden ikinci akledilidere ula§ır. Diğer taraftan
böyle bir ki§i §ehvani ve gazabi güçlere değil de akla boyun eğip onun doğrultu
sunda hareket ettiğinde, peygamberlerin en §ereflisi ve en üstünü konumunda
bulunur. İbn Sina böyle bir insanın akıl gücünü bir kibrit, faal aklı ise onu bir
anda yakan ve kendi cevherine dönü§türen ate§e benzetir. Kur'an-ı Kerim'de
ifade edildiği gibi bu nefis tıpkı bir kandilin yağı gibidir. 24 "Neredeyse ate§ değ
mese yağı ı§ık verir." 25
İbn Sina sadece peygamberlerde bulunan bu yüksek derecedeki sezgi gücüne
ya da akıl gücüne "kudsi güç" (el-kuvvetü'l-kudsiyye) "mukaddes ruh" (ruhun
mukaddesün) "kudsi ruh" (er-ruhu'l-kudsiyye), bazen de kudsi nefs gücü ( elkuvvetü'n-nefsü'l-kudsiyye) adını vermektedir. Ona göre, bi'l-meleke akıl cinsinden olan bu güç, insani güç mertebelerinin en üstünüdür. 26

İbn Sina, A'la suresinin tefsirinde "Sana okutacağız; artık Allah'ın dilemesi
hariç sen hiç unutmayacaksın" 27 mealincieki ayeti Allah'ın, peygamberin ruhunun cevherini güçlendirmesi ve onu kudsi nefs olacak biçimde kemale erdirmesi
§eklinde açıklar. Öyle ki bu kemal onu gerçek ilimleri ve ilahi bilgileri bilen ve
bundan sonra da asla unutmayan bir kimse yapmaktadır. Ancak İbn Sina söz
konusu ayetteki "Allah'ın dilemesi hariç" ifadesini, insani nefs cevherinin tabiatının (burada peygamberin nefsinin) mutlak bir kudrette olamayacağının delili

22

23

24

25
26

27

İbn Sina, el-Mebde' ve'l-mead, s. ı ı6; a. mlf., en-Nefs(6) ( n§r. O. C. Anawati-Said Zayid),
Kahire 1395Jı975, s. 219; a. mlf., el-İşardt ve't-tenbfhilt, Il, 395; Ömer Mahir Alper, İslam
Felsefesinde Akıl- Vahiy Felsefe Din İlişkisi, s. 194;
İbn Sina, Risale fi'n-nefs ve bekailıô. ve meadilıô., Resô.ilu İbn Sına (n§r.Hilmi Ziya Ülken)
içerisinde II, İstanbul1953, s. ı45-146.
İbn Sina, el-Mebde' ve'l-medd, s. 116- ı 17; Ömer Mahir Alper, İslam Felsefesinde Akıl-Vahiy
Felsefe Din İlişkisi, s. 195.
en-Nur 24/35.
~bn Sina, en-Nefs, s. 219-22Q; Ömer Mahir Alper, İslam Felsefesinde Akıl-Valıiy Felsefe Din
Ili§kisi, s.195; Necip TaY,_lan, Islam DWjüncesinde Din Felsefeleri, s. 213; Ali Durusoy, Ibn Sina Felsefesinde Insan ve Alemdeki Yeri, Istanbul1993, s. 135.
el-A'la 87/6.
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olarak değerlendirir. Dolayısıyla buna göre peygamberlerde bazen unutma ve
hata yapma gibi haller görülebilir. 28
Ona göre kendisindeki kudsi güçle teorik kemale sahip olan peygamber, aynı zamanda pratik kemale de sahiptir. Bu dü§üncesini açıklarken İbn Sina insanlarm yaratılı§ları gereği iyiyi ve kötüyü idrake kabiliyedi olduğunu, ancak bazı
insanların bu konuda çok ileri bir seviyede bulunduklarını belirtir. "Hulk" §eklinde isimlendirilen bu nitelik de peygamberin bir özelliği olduğu için, bu sıfatla bir
peygamberin çok yüksek seviyede iyiyi ve kötüyü, güzeli ve çirkini bilebilme gücü
vardır. Nitekim İbn Sina "seni en kolay olana muvaffak edeceğiz" 29 ayetini de Hz.
Peygamber'in pratik aklının yüksekliğine delil olarak sunmu§tur. 30
(2) Peygamberin ikinci temel özelliği ise hayal gücüyle ilgilidir. Peygamber,
sahip olduğu hayal gücüyle olacaklan haber vermekte ve gaybe muttali olabilmektedir. Aslında pek çok insan rüyasında gelecek hakkında bazı bilgiler edinebilir. Ancak peygamber sadece uykuda değil aynı zamanda uyanıklık halinde de
bu tür bilgiler verebilme niteliğiyle diğer insanlardan ayrılmaktadır. 3 ı
İbn Sina'ya göre peygamberin hayal gücü diğer bir kısım insanlardan farklı
olarak tahayyüllerini kainatm ilkeleri (gök nefisleri) ile ittisal durumunda gerçekle§tirmemekte, aksine faal aklın kendisine yönelerek, onun nefsini akledilirlerle
aydınlarması (i§ rak), yani suretierin ondan akarak (feyezan) peygamberde yerle§mesi yoluyla gerçekle§tirir. Bu durumda peygamberin hayal gücü verilmi§ olan
akledilirleri alarak, onları tahayyül etmekte, duyulardan elde edilmi§ benzerleriyle onların takhclini olu§turmakta ve ortak duyucia (el-hissü'l-mü§terek) onları
tasavvur etmektedir. Artık o, Allah'ın vasfedilemeyecek yücelikteki büyüklüğü
nü ve kudretini görmekte ve hem natık nefsi hem de hayal gücü tam bir olgunluğa ermi§ ki§i olmaktadırY

(3) Peygamber nefsinin üçüncü özelliği ise onun mucize gösterebilmesi, yani
tabiatı deği§tirebilmesidir. 33 İbn Sina'ya göre, peygamber herhangi bir vasıta
olmaksızın kendi gücüyle tabiat olaylarını etkileyip deği§tirebilir. Bu tıpkı vehim
gücünün, bazı §eyleri vehmetmesi sonucu insanda korku ve deh§etin ortaya
çıkması, dolayısıyla bedenin erkilenmesine benzer. Aynı §ekilde bu nebevi güçle
peygamber herhangi bir vasıtaya ihtiyaç duymadan tabiat olaylarını etkileyebilir.
28

29

30
31

32

33

İbn Sina el-A'la, et-Tefsirü'l-Kur'anf ve'l-lugatü's-sufiyye fi felsefeti İbn Sina (n§r. Hasan Ası)
içeri~inde, Beyrut 1403/1983, s. 98; Ömer Mahir Alper, İslam Felsefesinde Akıl-Vahiy Felsefe
Din Ilişkisi, s. 198.
el-A'la 87/8.
İbn Sina, el-A'la, et-Tefsirü'l-Kur'anf ve'l-lugatü's-sufiyye fi felsefeti İbn Sina, s. 98-99.
İbn Sina, el-Mebde' ve'l-mead, s. 117.
İbn Sina, a.g.e., s. 119; kr§ .. a. mlf., en-Nefs, s. 219-220; Ömer Mahir Alper, İslam Felsefesinde Akıl-Vahiy Felsefe Din Ilişkisi, s. 197.
İbn Sina, el-Mebde' ve'l-mead, s. 120; a. mlf., el-İşarat ve't-tenbfhat, IV, 156.

Çünkü İbn Sina'ya göre, bedene külll olarak kapılmayan güçlü nefisler, ba§ka
bedeniere tesir edebilir ve onların sahip oldukları özellikler, çe§itli olaylar üzerinde bazı etkiler doğurabilir. Öyle ki bu nefisler, hastaları iyile§tirebilir, kötüleri de
hasta edebilir; bu §ekilde tabiatı bozabilir veya güçlendirebilir. Onun dilemesiyle
deprem ve veba gibi felaketler olabileceği gibi, yağmur yağabilir, toprak verimli
hale gelebilir. Bu §ekilde peygamber ile vellde görülen olağanüstü olaylar ortaya
çıkabilir. 34

İbn Sina, bütün bu özelliklere sahip, yani "teorik gücü, sezgi yeteneğinde
herhangi bir insanın öğretmesine ihtiyaç duymayacak kadar kemale ermi§; pratik
gücü, hayal gücünün iyi bir §ekilde görevini yerine getirmesi nedeniyle §imdi ve
gelecekte olacakları bilebilecek ve onları özel bir biçimde idrak edebilecek yetkinliğe ula§mı§ ve nefsani gücü sayesinde fizik dünyasına tesir edebilecek kudreti
elde etmi§" 35 ki§iler olarak gördüğü peygamberleri insanlar içinde en üst mertebeye yerle§tirmektedir.

3. Peygamberin Misyonu
Peygamber, vahiy denen ilahi bilgi akı§ından (feyezandan) elde ettiğini siyaset yoluyla hissi dünyayı, bilgi yoluyla da akll dünyayı mamOr etmek amacıyla
uygun bir anlatırola insanlara aktaran ki§idir. 36
İbn Sina'ya göre teorik ve pratik kemal sahibi peygamberin, bu konumuna
bağlı

olarak kemal noktasında eksiklikleri bulunan insanları kemale erdirmeye
yönelik bir çaba içinde olması gerekir. Ona göre "Eğer öğüt fayda verirse öğüt
ver'm mealincieki ayet peygamberin bu görevine i§aret etmektedir. 38 Peygamberin
bu misyonu, onun filozof ve veli:den ayrıldığı diğer bir yönünü gösterir. 39 Çünkü

34

35

36

37
38
39

İbn Sina, el-Mebde' ve'l-mead, s. ı20- ı2 ı; a. mlf., en-Nefs, s. ı 77; a. mlf., el-Keramat ve'lmu'cizat ve'l-eacfb, et-Tefsfrü'l-Kur'anf ve'l-lugatü's-sufiyye fi felsefeti İbn Sina (n§r. Hasan
Asi), Beyrut ı403/ı983, s. 237, 238; a. mlf., Risale fi'n-nefs s. ı46; Fazlurrahman, Prophecy
in Islam, s. 5 ı; Ali Durusoy, a.g.e., s. ı60.
İbn Sina, Risale fi'n-nefs, s. ı46-ı47; kr§. Ömer Mahir Alper, İslam Felsefesinde Akıl-Vahiy
Felsefe Din İli§kisi, s. ı97.
İbn Sina, er-Risale fi isbati'n-nübüvvat, s. 85; kr§. İbn Sina, "Nübüvvetin İspatı, ve (Nebile-

rin) Sembol ve Benzetmelerinin Te'vlli Üzerine" (tre. Hüseyin Aydın-Enver Uysal-Hidayet
Peker), Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, VII/7 (Bursa 1998), s. 568.
el-A'la 87/9.
İbn Sina, el-A'la, et-Tefsfrü'l-Kur'anf ve'l-lugatü's-sufıyye fi felsefeti İbn Sina, s. 99- ıoo.
Filozof ve veli parça parça bilgi edinirken peygamber ilah! akıldan bilgiyi tam ve eksiksiz bir
biçimde alması ve bu dünyaya yönelik kanunlar getirmesi, insanların ve toplumların hayatına yön verınesi gibi noktalarda farklılık gösterir. bk. Seyyed Hossein Nasr, Three Muslim

Sages, s. 43.
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teorik ve pratik kemal sahibi olan ki§i §ayet ba§kalarını kemale erdirmeye güç
yetiremiyorsa o filozof ve velidir. Eğer böyle bir gücü varsa peygamberdir.40
Peygamber sadece

insanların

bu dünya hayatlannda adalet ve uyum içinde
koyan bir lider konumunda değildir. O aynı
zamanda insanların ahiretteki gerçek mutluluk ve kurtulu§unu temin eden, o
dünya hakkında bilgi veren, insanlara rablerini tanıtan, hem ferdi hem de toplumu ahiret hayatına hazırlama i§levi gören, kurallar koyup yöneten ki§idir. Bunu
yaparken de insanlara öncelikle kendilerini yaratan kudretli tek bir yaratıcının
olduğunu ve O'nun gizli a§ikar her §eyi bildiğini, O'nun emrine itaat etmenin
gerekliliğini bildirmelidir. Yine yaratıcının kendisine itaat edenlere saadet, isyan
edenlere ise bedbahtlık veren bir son hazırladığını da haber vermelidirY

ya§amalarını sağlayacak yasaları

Bu sebepledir ki Hz. Peygamber bu hususları sadece teorik olarak bildirmekle yetinmeyerek, kendisinden sonra da insanların, Yaratanı ve ahireti bilmeleri
konusunda devamlılığı sağlayacak kaideler vazetmi§tir. Aslında bu kaideler de
ibadetlerle gerçekle§ir. Hz. Peygamber'in bir görevi de, hatırlatma ve uyarma
(tenbih) niteliği ta§ıyan bu ibadetleri insanlara bildirmektir. Bu, aynı zamanda
onun pratik yönünü de gösterirY
İbn Sina, ibadetlerin yararına özel bir vurgu yapmaktadır. Hatta ona göre,
ibadetler, peygamberlerin insanlara öğrettiği prensipierin zihinlerde yer etmesi,
bir meleke haline gelmesi, kendileri vefat ettikten sonra öğretilerinin unutulmaması, ayrıca insanlarda Allah ve ahiret hayatına yönelik duyguların canlılığını
kaybetmemesi i§levini görmektedirY Bu ibadetler olmadığı takdirde, peygamberin vefatından sonra onun öğretisi unutulabilir. İbn Sina, Hz. Peygamber ve onun
getirdiği §eriatın bu hususta gerekli olan bütün bu özelliklere sahip bulunduğu
kanaa rindedir. 44

Neticede peygamber, dinin hem Allah'ın varlığı ve ahiret konulan gibi temel
iman ilkelerini insanlara öğretmekte, hem de uygulamalı kısımlarını göstermektedir. Bu iki farklı boyut, peygamberlik misyonunun "kuramcı" ve "uygulamacı"
§eklinde iki farklı yönünü olu§turmaktadır. 45

40

41
42

43

44
45

İbn S!na, el-A'la, et-Tefs!rü'l-Kur'anf ve'l-lugatü's-sufiyye fi felsefeti İbn Sına, s. 99; Seyyed
Hossein Nasr, Three Muslim Sages, a.y.; Fatma Zehra Pattabanoğlu, İbn Sfna'da Nübüvvet
Problemi, (M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, basılmamı§ yüksek lisans tezi, 1999), s. 37
İbn Sina, el- İldhiyydt, s. 442.
a.g.e., s. 444; Fazlurrahman, Prophecy in Islam, s. 54.
İbn S!na, el-İşarat ve't-tenbihat, IV, 64.
Necip Taylan, İslam Düşüncesinde Din Felsefeleri, s. 210-211.
Bülent Sönmez, Peygamber ve Filozof, Ankara 2002, s. 125.

4. Din Dili
Modern din felsefesinde çok çe§itli zeminlerde tartı§ılan bu sebeple de yeni
anlamlar kazanan "din dili" kavramı, 46 İbn Sina'nın terminolojisinde "lisa.nu'§§er'' ifadesiyle kar§ılanmakta olup, bu, filozofun sistemi içinde oldukça önemli bir
yere sahiptir. Farabi gibi47 İbn Sina da, dinin bütün bir topluma yönelik olduğunu
dü§ündüğünden, bu alanda hakikatıerin herkesin anlayacağı bir dille ifade
edilmesini zorunlu görmektedir. Böyle bir zorunluluk, din dilini, yani bizzat onun
kendi ifadesiyle "lisanü'§-§er"i gerekli kılmaktadır. Ona göre, din dilinin asli
özelliği, bu dilin sembolik ve mecazi bir karakter ta§ımasıdır. Böylece insanların
idrak ederneyeceği bazı hakikatler birtakım benzetme ve sembolle§tirmeler (ette§bih ve't-temsil) yoluyla onların anlayabileceği bir §ekle büründürülmü§ olmakta, dolayısıyla bu hakikatler insanın kavramasına uygun hale getirilmi§ bulunmaktadır.48 İ§te peygamberler, görevlerini yerine getirebilmek için yüce hakikatleri sembollere dönü§türmekte; kendilerine vahiy yoluyla gelen bilgileri içinde
bulundukları toplumun §artlarına uygun olarak insanlara aktarmakta, yani
vahiyle edindiklerini İbranice ya da Arapça gibi ya§adıkları toplumun diline,
kural ve ifade özelliklerine mutabık olarak ortaya koymaktadırlar. 49
Neticede İbn Sina'ya göre hakikatierin bilgisine sahip olup bunları halkın
anlayabileceği sembollere dönü§türme yetenekleri ve kendilerine has nitelikleriyle peygamberler, filozoflardan üstün bir konumda bulunurken, din dili açık seçik
hakikati ifade etmemesi sebebiyle felsefi dilden daha a§ağı bir konumda görülebilir.so
Bu durumda her konuda dini ifadenin zahirini delil olarak kabul etmek
mümkün değildir. Çünkü böyle bir kabul muhal görülen ve çirkin bulunan bazı
46
47

48
49

50

Bu tartı§malar için bk. Turan Koç, Din Dili, Kayseri ts., s. 1-20.
Hirabi'ye göre din, felsefeden elde edilen torik ve pratik hakikatierin topluma, onların
anlayacağı §ekilde hayali veya iknai bir §ekilde öğretilmesi demektir. (bk. Farabi, Kitabü'lHuruf (n§r. Muhsin Mehdi), Beyrut 1990, s. 131-133.)
İbn Sina, el-Adhaviyye fi'l-mead (n§r. Hasan Asi), Lübnan 1407/1987, s. 103.
Ömer Mahir Alper, İslam Felsefesinde Akıl-Vahiy Felsefe Din İlişkisi, 201 vd.
Bu husus İbn Sina'nın Kindi ekolünden farklıla§tığı noktadır. Felsefi ve ilahi bilginin
hakikati ifade ettiğini dü§ünen Kindi, İbn Sina'dan farklı olarak vahyi bilginin veciz, açık
seçik, kapsamlı ve kestirme olması bakımından be§eri bilgiden üstün olduğunu dü§ünmektedir. Amir! de, dini bilgiyi felsefi bilgiden üstün tutmaktadır. (Bu konuda Amiri'nin dü§Üı1Cesi için bk. Kasım Turhan, Din-Felsefe Uzlaştırıcı Bir Di4ünür: Amirf ve Felsefesi, İstan
bul 1992, s. 266). Kindi'ye göre bu bilgi istemeden, çaba harcamadan, ara§tırma yapmadan, matematik ve mantık! yollara ba§vurmadan, zamansız meydana gelen bir bilgi olup
peygamberlere özgüdür. Peygamberlerin bilgisi tahsil süresine ve ba§ka herhangi bir §eye
gereksinim duymadan Allah'ın iradesi ile gerçekle§ir. Kindi böyle bir bilginin Allah katın
dan olduğunu, aklın yakinen bileceğini dü§ünmektedir. Dolayısıyla insan tabiatının üzerinde olan bu bilgiye insanlar yaratılı§ı itibariyle teslim olur. bk. Kindi, Felsefi Risaleler (tre.
Mahmut Kaya), s. 268-269.
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esasları da onaylamak demektir. 51 Kendisinden sonra İbn Rü§d'ün Faslu'lmakal'da dile getireceği52 gibi İbn Sina bu sembollerin te'vil edilmesi gerektiğini

dü§ünmektedir. Ona göre aslında filozofun bir görevi de budur.53 Te'vilde temel
iki nokta ise Kur'an dili olan Arapça ile burhanadayalı felsefedir. 54
C. Bakıllani Örneğinde Kelamcıların Nübüvvet Anlayışı
Nübüvvet kurumunun varlığı, Allah'ın emirlerini vahiy yoluyla peygamberlere bildirmesi, vahyin gerçekliği ve ilahi kitapların mevcudiyeti gibi doğrudan
peygamberlik müessesesiyle ilgili konularda kelam alimleri arasmda herhangi bir
görü§ ayrılığı bulunmamaktadır. 55 Aslında temel iman esasları arasmda yer alan
bu meselede aksi bir durum söz konusu olamaz. Sadece, alimierin konuya yakla§ımlarında, esasa ili§kin olmayan bazı deği§ik yorumlardan bahsedilebilir. Dolayı
sıyla bu ba§lık altmda Bakıllani'nin görü§lerini nakletmek, genelde kelam alimlerinin, özelde ise E§'ariyye kelammm nübüvvete bakı§ını ortaya koymak anlamına
gelmektedir.
Bakıllani'nin nübüvvet konusunda yaptığı açıklamalar, İbn Sina'da görüldüüzere sistemli bir nübüvvet teorisi §eklinde olmayıp, onun eserlerinde bu
konu, peygamberlik müessesesini kabul etmeyeniere kar§ı verdiği cevaplar içinde
yer almaktadır. Döneminde nübüvvetin gerçekliği ve imkanma kar§ı çıkan bazı
akımlarm bulunduğu, bu sebeple de onun cedel metodunu uyguladığı dü§ünüldüğünde, Bakıllani'nin bu tür bir anlatım tarzını seçmesi tabii görülebilir. Ancak
bu yöntem, nübüvvet hakkında kapsamlı bir anlatım yerine, daha çok itiraz
noktaları üzerinde yoğunla§an bir açıklama tarzının dağınasma yol açmı§tır.
Dolayısıyla Kadi EbU Bekir el-Bakıllani'nin eserlerinde peygamberlerin özellikleri
ve görevleri gibi konular üzerinde pek fazla durulmamı§, daha ziyade nübüvvetin
imkanından hareketle, onun varlığı temellendirilmeye çalı§ılmı§tır.
ğü

1. Nübüvvetin Temellendirilmesi
Bakıllani'nin

nübüvvetin gerçekliğini ispatlama konusunda temel hareket
insanlara kendi içlerinden elçiler göndermesinin akıl açısından
muhal görülmeyip mümkün olduğudur. 56 Bunun akli imkan sınırı içinde kabul
noktası, Allah'ın
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İbn Sina, el-Adhaviyye fi'l-mead, s. 105.
İbn Rü§d halkın nassın zahiri ile yetinmesini, havassın ise te'vil yapmasını zorunlu görmektedir. bk. İbn Rü§d, Faslu'l-makal (n§r. Muhammed Umare), Kahire ts., s. 57.
Ali Durusoy, İbn Sina Felsefesinde İnsan ve Alemdeki Yeri, s. 200-201.
Ömer Mahir Alper, İslam Felsefesinde Akıl-Vahiy Felsefe Din İli§kisi, s. 204.
Salih Sabri Yavuz, İslam D~üncesinde Nübüvvet, İstanbul ts., s. 60.
Matüridiler arasında peygamber göndermenin akıl açısından mümkün olduğu görü§ü
yaygın olmakla birlikte, bunun Allah Teala'nın hikmeti gereği vacip olduğunu dü§ünenler
de bulunmaktadır (Bu konuda detaylı bilgi için bk. Mustafa Akçay, "Bir Kelam Problemi
Olarak Nübüvvetin İmkanı" Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi III

edilmesi ise, yaratıcının mülkün yegane sahibi (malikü'l-mülk) olu§u dolayısıyla
dır. Böyle bir tanrının, mülkünde dilediğini yapma hakkına sahip olduğu asla
reddedilemez. Bu sebeple Bakıllanl'ye göre, akıl açısından yüce yaratıcının
peygamber göndermesi imkansız ve gerçek dı§ı sayılamayacağına göre, mümkün
kabul edilmelidir. 57
Aklen mümkün gördüğü nübüvvetin ilahı hikmet ve adalete de uygun olduğunu dü§ünen Bakıllan1, bu görü§ünü §U §ekilde izah etmi§tir: "Allah'ın peygamber göndermesinde insanın sorumlu kılınması (tekllf) ile çeli§en, imtihanı ortadan kaldıran, bazı delilleri ters yüz eden, Allah'ı kadim olmaktan çıkaran, bazı
gerçekleri deği§tiren, elçiyi gönderen tanrıya birtakım eksiklik sıfatlarının izafe
edilmesine sebep olan bir durum söz konusu bulunmayıp, aksine burada insanların büyük sevaba ula§ma imkanı vardır. O halde peygamber göndermek Allah'ın
hikmeti açısından doğru olup O'nun adaletine de uygundur." 58
Bakıllan1,

Berahime'nin59 nübüvvete yönelik itirazlarına verdiği cevaplarda,
bu konuda kendi mezhep anlayı§ına dayanan ba§ka deliller de ileri sürmektedir.
Bilindiği gibi nübüvvet müessesesinin varlığını kabul etmeyenlerin öncelikli
iddiası "aklın yeterli olduğu, Allah'ın insana iyiyi ve kötüyü ayırt etme kabiliyeti
olarak aklı verdiği, dolayısıyla peygambere ihtiyaç bulunmadığı" görü§üne dayanmaktadır. Bakıllan'i bu dü§ünceye kökten kar§ıdır. Aslında onun burada
verdiği cevap, mezhebinin temel fikrine, husün ve kubhun akılla bilinemeyeceği;
mubahın mubahlığının, haramın haramlığının, bir §eyin zulüm ve isyan olu§unun
akılla değil, peygamber vasıtasıyla ula§an nasla sabit bulunduğu anlayı§ına60
dayanır. O, aklın iyi ve kötüyü bilmekte yetersiz kaldığını, haram ve helal kılma
nın vahiyle gerçekle§tiğini, bunların belirlenmesinde vahye ihtiyaç olduğunu

57

58
59
60

(2001Adapazarı), s. 233-235. İmam Matürldl'nin bu konu hakkındaki ifadeleri şöyledir:
"Bununla birlikte biz şöyle deriz: Nübüvvet müessesesinin mevcudiyetine akli bir zorunluluk olarak hükmetmek vazgeçilmez bir durum arzeder; bu hem din ve dünya açısından ona
olan ihtiyaç hem de -aklın bundan müstağni kalması söz konusu ise- Allah'ın lütuflzarlığını
kanıtlama bakımından böyledir." bk. Matürld1, Kitabü't-Tevhfd, s. 275; a. mlf., Kitabü'tTevhfd Tercümesi, s. 225.
Bakıllani, el-İnsaf (nşr. İmadüddin Ahmed Haydar), Beyrut 1407/1986, s. 92-93;
Matürldiyye ekolünde de nübüvvetin akıl açısından mümkün olduğu düşüncesi, öncelikle
yaratıcının mülkünde dilediği şekilde tasarruf yetkisine vurgu yapılarak ortaya konulur. b k.
Neset'i, Tebsıratü'l-edille [f usuli'd-dfrı (nşr. Claude Salame), Dımeşk 1993, I, 558.
Bakıllani, Kitabü Temhfdü'l-eva'il ve telhfsü'd-delail (nşr. İmadüddin Ahmed Haydar),
Beyrut 1414/1993, s. 153.
İslam kaynaklarında Brahmanizme verilen ad olan Berahime hakkında geniş bilgi için bk.
Gürray Tümer, "Brahmanizm", DİA, VI, 329-333.
Bakıllani, Kitabü'l-Beyan 'ani'l-fark beyne'l-mu'cizilt ve'l-kerô.mat ve'l-hiyel ve'l-kehane ve'-sihr
ve'n-narencilt (nşr. R. J. McCarthy ), Beyrut 1958, s. 41; krş. Bakıllanl, Olağanüstü Olaylar
ve Aralarındaki Farklar [Mucize, Keramet, Sihir] (tre. Agil Bebek), İstanbul 1998, s. 74.
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ısrarla savunur. 6 ı Zaten bütün akııların bu konularda aynı görü§te sahip olmaması

da aklın burada hakemlik yapamayacağını ortaya koymaktadır. 62

Hatta Bakıllani, peygamberlerin insanlara sadece dinde uyulması ve terk
edilmesi gerekli konularda yol göstericilik görevi üstlenmediklerini, bütün insanlığın devamını sağlayan tıbbın kökeni, insanlara zararlı ve faydalı yiyecekler, zehir
ve ilacın neler olduğu gibi onların bilmeleri gereken tüm konularda kendilerine
rehberlik ettiklerini de ifade etmektedir. 63
Bakıllani, husün ve kubhun nasla belidendiği prensibini konuyla ili§kili diğer
itirazlara verdiği cevaplarda da kullanır. Mesela peygamberlerin hayvanları
kesme k, derilerini yüzrnek gibi canlıya eziyet veren fiilleri emretmesi, yine Safa ve
Merve arasında ko§ma, Beytullah'ı tavaf etme, oruçlu iken aç ve susuz kalma gibi
manasız ve sıkıntı doğuran ibadetlerle insanları yükümlü tutması dolayısıyla, bu
emirlerin hikmet sahibi olan bir yaratıcıdan gelmediğini iddia edenlere, aynı
prensiple cevap verir. Öncelikle o, bunların doğruluğu ve yanlı§lığını belirleme
yetisinin akılda olmadığını savunur. Diğer taraftan böyle bir iddianın nübüvvet
kurumunu kökten red değil de, peygamberliği kabul edip, peygamberin getirdiği
mesajın doğruluğuna yönelik bir itiraz olduğunu belirtir. Ayrıca bu gibi fiillerin
taabbüd ve tevhide çağrı anlamına geldiğini, bunların birer sevap vesilesi olduğunu, dolayısıyla hikmete ters bir durum bulunmadığını da ilave eder. 64

Berahime'nin hikmetten hareketle, Allah'ın gönderdiği zaman kar§ı çıka
caklarını bildiği bir ki§iyi peygamber olarak göndermesinin hikmetsizlik olduğu
§eklindeki iddialarını ise, O'nun kendisine itiraz edip emirlerine kar§ı çıkan
insanları yaratmasına benzeterek cevaplar. Bakıllani'nin açıklamalarına göre,
eğer Allah'ın bunları yaratması hikmete uygun ise, peygamber göndermesi de
mümkündür. Diğer taraftan peygambere isyan edenler olduğu gibi, itaat edenler
de vardır. Şayet isyan edeceklere Allah'ın peygamber göndermemesi O'nun
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62
63

64

Ma türldller husün ve kubhun ölçüsü hakkında E§' ari ile tam mutabakat halinde olmasalar
da emir ve yasaklann ancak Allah'ın vahyi ile belirlenebileceğini ve bunun ilah! hikmetin
gereği olduğunu dü§ünmektedirler. (bk. Matür1d1, Kitdbü't-Tevhid, s. 274; kr§. a.mlf.,
Kitdbü't-Tevhfd Tercümesi, s. 223.) Bir ba§ka husus insanoğlu Allah'ın verdiği nimetiere
kar§! şükrünü ancak yine O'nun yardımı ve kolayla§tırmasıyla yerine getirebilir. Bu noktada da peygamberlerin öğretisine ihtiyaç bulunmaktadır (bk. Nesefi, Tebsıratü'l-edille, I, 460.
Bakıllam, et-Temhfd, s. 145.
Bakıllani, et-Temhfd, s. 153. Nübüvvetin ispatında insanlar için faydalı ve zararlı olan
yiyecek ve içeceklerle ilgii bilgilerin de ilk önce peygamberler tarafından öğretildiği, §ayet
böyle bir bilgilendirme olmasaydı, insanoğlunun kendi aklıyla bu bilgilere ula§masının imkansız olacağı §eklindeki benzer açıklamalar, Matüridiyye mezhebinde de i§lenmektedir.
bk. Matüridi, Kitdbü't-Tevhfd, s. 276; kr§. amlf., Kitdbü't-Tevhfd Tercümesi, s. 225; Nesefi,
Tebsıratü'l-edille, I, 454-455.
Bakıllani, et-Temhfd, s. 137-139.

hikmetinin gereği
gereği olmalıdır. 65

ise, itaat edeceklere peygamber göndermesi de ilahi hikmetin

Bakıllani aynı

cinse mensup insanlar arasında birini diğerlerine üstün kılarak
onu elçi olarak seçmenin bir e§itsizlik olduğu, dolayısıyla hikmete aykırı bulunduğu ve haksızlık anlamına geldiği §eklindeki iddiayı da kar§ı soru sorarak ele
alır. Şayet insanlar arasında e§itsizliğin olması ilahi hikmete aykırı ise; insanların
kiminin zeki, kiminin ahmak, kiminin bedensel özürlü yaratılması gerçeğine ne
diyeceksiniz? Bu husus hikmet ve adalete uygun mudur? Ona göre, bu soruya
"insanlar için pek çok faydalar bulunduğu, bunların hikmetsizlik olmadığı"
§eklinde verilecek cevaplar, peygamber gönderme konusunda da aynen geçerlidir.66
2. Nübüvvetin İspatı Olarak Mucize

Nübüvvetin aklen mümkün olması, elbette peygamberlik iddiasında bulunan herkesin davasının kabul edileceği anlamına gelmemektedir. Onun peygamber olduğunu gösteren bir delil olması gerekir. Bakıllan'i, peygamberliğin doğrulu
ğunun yegane delilinin mucize olduğu kanaatindedir. 67 Nitekim o, peygamberlik
iddiasının doğruluğuna mucizeden ba§ka bir delil olmadığı hususunda alimierin
ittifak ettiğini belirtmektedir. 68
islam alimlerinin bu genel kanaatine nübüvveti inkar edenler katılmamı§tır.
Onlar, denizin yarılması, kayadan deve çıkması, asanın yılana dönü§mesi, ölülerin dirilrilmesi gibi olayların gerçekle§mesinin akıl açısından imkansız olduğunu
belirterek, bir ki§inin Allah'ın elçisi olduğunun mucize yoluyla bilinemeyeceğini
ileri sürmektedirler. Bakıllan!, bunun "adet" açısından mı, yoksa Allah'ın kudreti
bakımından mı bulunduğunu sorar. Ona göre, §ayet Allah'ın kudreti bakımından
imkansız derlerse, dinden çıkarlar. Eğer imkansızlığın "adet" açısından olduğunu
söylerlerse, "Allah'ın insanlara akıllarıyla delil getirmesi mümkün ve güzel olduğu
gibi, !man edip sevaba ula§acağını bildiği ki§iler için "adet"i bozarak, elçisinin
elinde mucize ortaya koyması da böyledir" §eklinde cevap verir. 69
Aslında

ayırdetmenin

65
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67

68
69

Bakıllani'ye göre mucıze,
sahte peygamber ile gerçegını
de tek yoludur. Çünkü yüce Allah ancak elçisinin doğruluğuna

a.g.e., s. 142.
Bakıllfın!, a.g.e., s. 129-130.
Nübüvvetin doğruluğunu ortaya koyan bir delil olması sebebiyle Bakıllanl, mucizeye özel
bir önem verir. Onun mikize konusunu incelemek üzere bir eser kaleme alması, yine Hz.
Peygamber'in en büyük mucize olan Kur'an-ı Kerim'in icazını da müstakil bir eserde incelemesi, kendisinin bu konuya verdiği önemle bağlantılı olsa gerektir.
Bakıllan!, el-Beyan, s. 38; kr§. Bakıllan!, Olağanüstü Olaylar ve Aralarındaki Farklar, s. 71.
Bakıllanl, et-Temhfd, s. 136.

68 ..ç,.

delalet etmesi için "adet"i deği§tirir. 70 Zira birisi Allah'ın elçisi olduğu yalanını
söyleyip sözünü doğrulamak üzere mucize göstermeye kalksa, Allah'ın onu
onaylaması söz konusu olamaz.
Görüldüğü gibi, Bakıllani, mucizenin bir ki§inin Allah'ın elçisi olduğunun
kesin delili olduğunu ortaya koymaya çalı§maktadır. Çünkü yukarıdaki ifadelerden de anla§ıldığı üzere, Bakıllani de diğer kelam alimleri gibi 71 mucizeyi Allah'ın
bir fiili olarak kabul etmekte ve O'nun peygamberlerin davalarına uygun olarak
"adet''i bozduğunu ifade etmektedirY

Ayrıca Bakıllani, her ne kadar mucize kelimesinin sözlük anlamı açısından
"aciz bırakan" anlamına gelse de, bunun "insanların böyle bir §eyi yapmalarının
güçleri dahilinde olmaması" §eklinde anla§ılması gerektiğini belirtir. Yani ona
göre mucize, insanların bir §eyi yapmaktan aciz olmaları anlamında değil, onların
böyle bir fiili yapmaya kudretlerinin bulunmaması manasma gelmektedirY

Bakıllani'ye göre her peygamberin Allah'ın elçisi olduğunu doğrulayacak bir
mucizesi olmakla birlikte, onlara verilen mucizeler ya§adıkları dönemin §artlarına
göre deği§im arzetmektedir. Hz. Musa devrinde sihir çok geli§mi§ olduğundan,
ona böyle bir mucize verilmi§tir. Hz. İsa'nın ya§adığı dönemde ise, tıp ve tedavi
metodları büyük önem arz ediyordu. Bu sebeple de ona ölüleri diriltmek, kör ve
alacalıyı iyile§tirmek gibi tıpla ilgili mucizeler verilmi§tir. Hz. Peygamber'in
dönemi ise, güzel konu§ma ve fesahat devriydi. Ona da nazım ve nesirde dönemin normal gördüğünü a§an, "adet"in dı§ına ta§an bir belagat ve fesahat verilmi§tir. 74

Mucize hakkında yazdığı eserinde Bakıllani, konuya dair detaylı bilgiler
vermekte ise de, bu çalı§mada sadece mucizenin nübüvvet müessesesiyle olan
irtibat noktaları üzerinde durulması yüzünden detaylara girilmemi§tir. Yine de
Bakıllani'nin Kur'an'ın mucize olU§UnU çok yönlü bir §ekilde ortaya koyduğunu
belirtmek gerekir. Ancak burada bizim konumuz açısından göz ardı edilmemesi
gereken nokta, Bakıllanl'nin mucizenin Allah'ın kudretiyle gerçekle§tiğini dü§Ünmesidir. Dolayısıyla mucize olan fiil, peygamberin elinde gerçekle§mekle
birlikte, fiili gerçekle§tiren kudret Allah'a aittir. Diğer taraftan mucizenin bu
isimle anıiabilmesi için, peygamberlik iddiasında bulunan ki§inin, bu hususta
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a.g.e., s. 171.

71

msi. bk. Matüridi, Kitabü't-Tevhfd, s. 292; Nesefl, Tebsıratü'l-edille, I, 471; NCıreddin esSabun!, el-Bidaye fi usuli'd-din, s. 46.
Bakıllani, el-İnsaf, s. 93.
Bakıllani, el-Beyan, s. ll; krş. Bakıllani, Olağanüstü Olaylar ve Aralarındaki Farklar, s. 49.
Bakıllani, el-İnsaf, s. 93.
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diğer

insanlara meydan okuduğu (tehadd!) bir
meydana gelmesi gerekir. 75

sırada, olağanüstü

bir §ekilde

3. Peygamberlerin Konumu ve Özellikleri
Bakıliani İslam inançlarının geleneksel anlatımında formüle edildiği biçimde, peygamberlerin zeki ve ahlaklı olu§U, onların isınet sıfatının bulunu§U gibi
nübüvvetin temel özelliklerinden bahsetmez. Ancak bu, onun nübüvvet anlayı
şında peygamberlerin bu tür niteliklere sahip olduklarını düşünmediği anlamına
gelmemektedir. Aksine bu özellikler, Allah'ın insanlar arasında bir kulunu elçi
olarak seçmesi §eklinde ortaya konulan bir nübüvvet anlayışının doğal sonucu
olarak görülmelidir. Nitekim gerek Matüridiyye gerekse Eş'ariyye kelamında bu
niteliklere açıkça yer veren eserler mevcuttur. 76 Hatta peygamberlerin günah
i§lememelerini konu edinen "ismetü'l-enbiya" şeklinde özel bir telif türünün de
geli§tiği bilinmektedir. 77

Bütün kelam alimleri gibi peygamberlere özel bir konum veren Bakıllani, onbu dünyadan ayrılmaları ve ahirete intikal etmeleriyle
geçersiz olmadığı üzerinde ayrıca durmaktadır. Onların bu dünyadan ayrıldıkları
zamanki durumlarını, uykudaki hallerine benzetir. Ona göre bir peygamberin
uyuduğu zaman peygamber oluşu nasıl devam ediyorsa, onların nübüvvetleri
öldükten sonra da devam eder. Bakıliani bu görüşünü, peygamberlerin "Allah
elçileri" olma niteliğinin onlarda sadece risalet görevlerini yerine getirdikleri
zaman değil, bunun kendilerinde her zaman bulunan bir vasıf olmasıyla açıklar.
Risalet şerefinin ve nübüvvetin, onları gönderen Allah tarafından verildiğini,
yaratıcının sözünde asla değişme olamayacağı için, peygamberlerin her zaman
peygamber olma vasıflarını koruduklarını belirtir. Dolayısıyla şeriatları nesh
edilmiş olsa dahi, peygamberlerin konumları, ya§adıkları dönemde olduğu gibidir. 78
ların peygamberliğinin

Hz. Peygamber'in bütün insanlara gönderilmiş bir peygamber olduğunu belirten79 Bakıllani, her ne kadar şu anda insanlara bizzat hitap etmesi mümkün
değilse de, getirdiği dinin hükmünün ve peygamberliğinin doğruluğunu, orada bir
75

Bakıllani,

el-Beyan, s. 45; krş. Bakıllani, Olağanüstü Olaylar ve Aralarındaki Farklar, s. 77-

78.
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78

79

Mesela bk. NCıreddin es-SabUn!, el-Biddye fi usuli'd-din (nşr. Bekir Topaloğlu), Dıma§k
1399/1979, s. 53.
Mesela Fahreddin er-Razi'nin İsmetü'l-enbiyd adlı eseri NCıreddin es-SabCıni'nin el-Münteka
min ismeti'l-enbiyd isimli çalışması bu türün klasik örneklerindendir. Yeni çalışmalar arasın
da ise Ebü'n-NCır el-Hadldl'nin İsmetü'l-enbiya ve'r-red ale'§-§übehi'l-müveccehe ileyhim isimli kitabı örnek verilebilir. (Bu konuda detaylı bilgi için bk. Y. Şevki Yavuz, "İsmetü'l
enbiya" md., DİA, XXIII,l41-142.
Bakıllani, el-İnsaf, s. 95 vd.

a.g.e., s. 94.
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noksanlık bulunmadığını,

kendisi bu dünyadan ayrıldığı için mertebesinin deği§
sona ermediğini, mucizesinin de geçersiz kılınamaclı

mediğini, peygamberliğinin

ğını vurgular. 80
Bakıllani bu açıklamalarıyla Hz. Peygamber'in nübüvvetinin evrensel ve tüm
zamanlar için geçerli bulunduğuna da dikkat çekmekte, dolayısıyla onun bugünün insanının da peygamberi olduğunu ifade etmektedir. Onun peygamberliğinin
devam ettiği vurgusu ise, dini hayatın anla§ılma ve §ekillenmesinde nebevi
prensiplerin, peygamberi algılayı§ biçiminin gözetilmesi §eklinde yorumlanabilir.

D. Değerlendirme ve Sonuç
İbn Sina ve Bakıllani örneğinde görüldüğü üzere İslam filozoflan ile kelamcı
lann nübüvvet konusuna yakla§ımları birbirinden oldukça farklı bir karakter arz
etmektedir. Aslında bu farklılık her iki ekole mensup olanların dü§üncelerini
dayandırdıklan temel prensipten kaynaklanmaktadır. Özellikle benimsedikleri
varlık felsefelerine bağlı olarak yaptıkları Allah-alem ili§kisini açıklama tarzlan,
tabii olarak onların nübüvvet anlayı§ına rengini vermektedir. Dolayısıyla
varolanların tanrıdan ta§arak varlık kazandığı dü§üncesini, yani suclur teorisini
benimseyen, alemin mevcudiyetini "ilahi a§k"ın zorunlu sonucu gören İbn Sina
felsefesinde 8 1, bu temel anlayı§la uyumlu bir biçimde insanlar arasından "seçilmi§
ve görevlendirilmi§" bir peygamber anlayı§ından ziyade, ilahi hikmet ve inayetin
gereği olarak "varlık bulan bir peygamber" fikri vardır.
Kelamcılar

ise, her §ey üzerinde yetkin ve güç sahibi, iradesi, kudreti ve ilmi
yaratan bir tanrı anlayı§ına sahip oldukları, alemin O'ndan suclur
etmediği, aksine O'nun sonradan yaratması ile meydana geldiği fikrini benimsedikleri için, Allah'ın peygamber göndermesini aklen mümkün görerek "elçi
olarak görevlendirilmi§" bir peygamber anlayı§ına sahiptirler. Bununla birlikte
her iki ekol de, peygamberlerin mevcudiyeti ve onlara duyulan ihtiyaç üzerinde
birbirine benzer açıklamalar yapmakta, ancak filozoflar ileri sürdükleri delilleri
genellikle nübüvvet müessesesinin ilahi inayet gereği olduğu noktasında kullanırken, kelamcılar bunun aklen "mümkün" veya "zorunlu" görüldüğü yönüne
ağırlık vermektedirler.
ile

varlığı

Nübüvvet hakkında yapılan diğer açıklamalar da onların temel dü§ünceleriyle bağlantılı olarak §ekillenmektedir. Her iki ekol de, peygamberliğin kesbi
(yani ki§inin çalı§ma ve çabalaması) değil vehbi (ilahi belirleme, ıstıfaya bağlı) bir
yönü olduğunu kabul etmekle birlikte, filozoflara göre peygamber, yaratılı§
80

a.g.e., s. 97.

81

"İbn S!na felsefesinde Kendinde Zorunlu Varlığ'ın (Allah'ın) yalnızca var olması değil,
varlık vermesi de zorunludur." İlhan Kutluer, İbn Sina Ontolojisinde Zorunlu Varlık, İstanbul
2002, s. 199.

yetkinliğiyle

ilah! bilgileri elde ederken; kelamcılarda bu konuda tamamen
elçi olarak seçmesi" fikri hakimdir. Kur'an-ı Kerim açısından bakıldı
ğında aslında peygamberin kemal sahibi olu§u, onun peygamber olarak görevlendirilmesinde etkin bir faktör olarak görünmekle birlikte82 , yine de kelamcıların
anladığı gibi Allah'ın bazı kullarını seçerek insanlara elçi olarak görevlendirdiği
çok açık bir biçimde ifade edilmektedir. 83
"Allah'ın

Filozoflar ile kelamcılar arasındaki temel farklardan biri de mucize konusunda ortaya çıkmaktadır. Filozof insanların en üstünü gördükleri peygamberde
tabiatı deği§tirme gücünün olduğunu kabul ederken, kelamcılar, her ne kadar
peygamberin elinde ortaya çıksa da özünde neb!nin bir mucize gerçekle§tirme
yerisinin olmadığını, burada Allah'ın sırf o ki§inin peygamber olduğunu ispatlaması için elçisine mucizeyi verdiğini kabul ederler. Nitekim "Bakıllani'ye göre
mucize ile nübüvvetini ispat eden peygamberin kendisi değil, bizzat Allah'tır.
Dolayısıyla olağanüstü bir §eyin ortaya konulması halinde, burada mucize olan,
peygamberin o §eyi yapması değil, muhataplarının yapamaması ve Allah'ın ona o
i§i yaptırmasıdır." 84 Şu halde kelamcılara göre mucizenin meydana geli§i ilahi
otoriteye ait iken, filozoflarda bu husus, İlk Sebep olması açısından Allah'abağlı
bulunmakla birlikte, yakın sebep peygamberin kendisi görülmekte ve insan
ruhunun tabii kapasitesi §eklinde değerlendirilmektedir. 85
Mucizenin Allah'ın kudreti ve gücüyle gerçekle§tiği §eklindeki kelami yaklaKerim ifadeleriyle uyum arz etmektedir. Nitekim, Peygamber'in
özelikle Mekkeli mü§riklerin mucize taleplerini "De ki: §üphesiz ki Allah, mucize
(ayet) indirmeye güç yetirendir" 86 veya "mucizeler yalnızca Allah katındandır" 87
ifadeleriyle reddeden herhangi bir elçinin Allah'ın izni olmaksızın bir mucize
getiremeyeceğini beyan eden88 naslar bunu açıkça ortaya koymaktadır.
§ım, Kur'an-ı

Nübüvvet konusunun bir devamı olarak bu iki ekol arasında belirtilmesi gereken temel bir fark da peygamberlerin getirdikleri mesajı anlama biçiminde
görülmektedir. Filozoflara göre özellikle metafizik konularda vahiy ve §eriat, yüce
gerçeklerin sembolik bir ifadesi olarak kabul edilmelidir. Halbuki kelamcılar,
Kur'an-ı Kerim'de tev!l edilmesi gereken müte§abih ayetlerin varlığını yine
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Kur'an-ı

Kerim'de huyurulduğu gibi89 kabul etmekle birlikte, vahyin bütününü bu

bakı§ açısıyla değerlendirmemektedirler.

Bütün bu açıklamalardan sonra, bazılarının yaptığı gibi hemen katı bir yorumda bulunarak, "filozofların dü§üncesinin Kur'ani olmadığını, fikirlerinin
Yunan felsefesi ile §ekillendiğini" söylemek mümkündür. Ancak büyük ölçüde
etkisinde kaldıkları felsefi dü§üncede nübüvvet kavramının yeri olmadığı hatırla
mr ve ilk defa bu filozofların sistemlerinde nübüvvet konusuna yer açtıkları
gerçeği göz ardı edilmezse, böyle bir yoruma gitmenin haklılığını sorgulamak
gerekir.
Diğer taraftan Fazlurrahman'ın İbn Sina hakkındaki: "Dindarlığın onun tamamen akli dü§Üncesi üzerinde suni olarak i§lenmi§ bir §ey olduğuna dair en
küçük bir i§aret dahi yoktur; aksine bu, titiz bir muhakeme sürecinden organik
olarak meydan gelmi§ ve onun dü§üncesinin ruhuna i§lemi§tir."90 §eklindeki
açıklamaları dikkate alındığında, bu sorgulamanın sebebi daha net bir §ekilde
görülür. Üstelik bir filozofun nübüvvet konusunu, sistemi içinde bir mesele
edinerek onu ele alması, bu filozofun felsefesini "İslam" ifadesiyle nitelendirmeyi
sağlayan belli ba§lı temalardan biri olarak da değerlendirilebilir. 91

Aslında hem İslam filozoflarının hem de kelamcıların nübüvveti mesele
edinmeleri, anılan tüm gerekçelerden öte dini bir duyarlılığın ürünü olarak
görülebilir. Her iki ekol de ya§adıkları çağda peygamberliği inkar eden akımlara
kar§ı, kendi üsluplarına uygun biçimde cevaplar vermi§tir. Filozoflar bunu,
nübüvveti teorik bir mesele haline getirip kendi sistemleri içinde konuyu inceleyip tartı§malara direkt i§tirak etmeden gerçekle§tirirken, 92 kelamcılar ise sözü
edilen inkarcı gruplara kar§ı bunu açık bir §ekilde reddiyeler yoluyla ortaya
koymu§lardır. Ancak neticede her iki ekolün de nihai amacı bir §ekilde nübüvvet
müessesesini ispat etmektir.

Konuya günümüz açısından bir değerlendirme yaparak son vermek bakı
mından gerek İslam filozoflarının gerekse kelamcıların nübüvveti temellendirirken aklın yeterli olduğu, insanlara yol gösterecek bir peygambere ihtiyaç bulunmadığı iddialarına kar§ı ortaya koydukları tezlerin, bugün de bazı çağda§ deist
akımlarca nübüvvete yönelik ileri sürülen benzer itirazları cevaplarken yeni fikri
açılımların sağlanmasında yardımcı olacağı muhakkaktır. Zira bin yıl öncesinde
peygamberlik kurumuna yöneltilen ele§tirilerin bir kısmının hemen hemen aynısı
bugün de gündeme getirilmekte, günümüz insanındaki dinden kopu§, nübüvvet
müessesesinin değerinin dü§ürülmesi veya anlam kaybına uğratılmasıyla gerçek89
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lqtirilmektedir. Dolayısıyla akla ve felsefi dü§ünceye verdikleri yüksek değere
rağmen, felasifenin ve mütekelliminin sosyal adaletin temininde insanoğlunun
Allah elçilerinin rehberliğine duyduğu ihtiyacı ortaya koyma biçimleri günümüz
insanı için de özel bir önem arz etmektedir.

