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ÖNSÖZ 

 

Dinlerde fenomenler o dini insanlara izah eden ve diğer dinler ile arasındaki 

benzerlikleri ve farkları ortaya koyan temel yapı taşlarıdır.  Bir dinin fenomenlerini 

anlamadan o dinin dünya tasavvurunu, ahlaki ilkelerini, ahiret hayatına dair prensiplerini 

hatta hukuk doktrinlerini izah etmek mümkün değildir. Bu bağlamda vahiy konusu tüm 

dinlerin temel kavramlarından bir tanesidir. Çünkü vahiy sadece vahyeden ile vahyi alan 

arasında bir iletişimden öte, gerek geldiği toplumun gerekse inananların hayatında 

değişiklikleri de beraberinde getirir. Vahiy, toplum ve insan üzerinde değiştirici ve 

dönüştürücü rolü olan kültür, örf ve adetlerin çok daha üstünde bir güce sahiptir. Bununla 

birlikte vahiy konusunun kutsal kitap ve iman öğretilerinin anlaşılmasından peygamberlik 

ve Tanrı anlayışına kadar birçok konunun izah edilmesinde de merkezi öneme sahip 

olduğu görülmektedir. Bu sebeple insanlık tarihi boyunca vahiy konusu insanların zihnini 

meşgul etmiştir. Yine aynı sebeple birçok ilahiyatçı sadece kendi dinlerinin vahiy 

öğretisini araştırmakla kalmamış başka dinlerdeki vahiy anlayışını da öğrenmeye 

çalışmışlardır. Bu konumu itibariyle vahiy sadece dinler tarihi çalışmalarının değil, din 

bilimleri ile ilgili çalışmaların da temel konusunu teşkil etmektedir. Nitekim çalışmamızı 

bu motivasyon ışığında yapmaya çalıştık. Hiç şüphesiz ki bir fenomeni anlamanın en 

doğru yollarından bir tanesi onu diğer dinlerdeki aynı fenomenle karşılaştırmasını 

yapmaktır. Bundan dolayı vahiy konusunu incelerken onu sadece bir dinin 

perspektifinden değil, Hıristiyanlık ile İslam dinindeki konumu bakımından 

karşılaştırmalı olarak ele almaya gayret gösterdik. Mamafih insanlık tarihinin iki kadim 

dini olan Hıristiyanlık ve İslamiyet aynı gelenekten gelen iki dindir. Bu sebeple bu iki 

dini vahiy bağlamında karşılaştırmanın önemli olduğunu düşünmekteyiz. Bununla 

birlikte Yahudilik’teki ve Hint dinlerindeki vahiy anlayışını da yer yer karşılaştırmalar 
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yaparak ortaya koymaya çalıştık. Zira aşkın bir varlıkla iletişim olan vahyin diğer 

dinlerdeki yerini, benzerliklerini ve farklılıklarını da ortaya koymak konumuz açısından 

çok kıymetlidir.   

Çalışmamızın birinci bölümünde vahiy tasavvurunun Hint dinlerindeki ve 

Yahudilik’teki kullanımını ortaya koymaya gayret gösterdik. Özellikle Yahudilik’teki 

vahiy anlayışına biraz daha fazla yer ayırdık. Zira Yahudilik’teki vahiy anlayışı hem 

Hıristiyanlık hem de İslamiyet için büyük öneme sahiptir. Hıristiyanlık ve İslamiyetle 

aynı geleneğe sahip olan Yahudiliğin vahiy anlayışını da yer yer Hıristiyanlık ve 

İslamiyetle kıyaslamalar yaparak izah etmeye çalıştık. Böylelikle vahiy kavramının 

Hıristiyanlık ve İslamiyet’ten önceki serüvenine de kısaca değinilmiştir.  

İkinci bölümde Hıristiyanlık’taki vahiy anlayışını vahyi ifade eden kelimeler, 

vahyin ilişkili olduğu kavramlar ve tarihi süreç içerisinde oluşan vahiy tasavvurları 

bağlamında ele aldık. Yine bu bölümde Hıristiyanlık’taki genel ve özel vahiy anlayışları 

çerçevesinde vahiy tasavvurunu ve Yahudiliğin Hıristiyanlık içindeki özel konumunun 

altı çizilmeye çalışılmıştır.  

Üçüncü bölümde ise İslamiyet’in vahiy anlayışını vahyin unsurları ve vahiyle 

ilişkili kavramlar, vahyi ifade eden kelimeler, vahyin geliş şekilleri ve vahyin kayıt altına 

alınması çerçevesinde araştırılmaya gayret gösterilmiştir. Tezimizde yeri geldikçe bazı 

başlıklarda karşılaştırmalar yaparak konuyu daha iyi izah etme gayretinde bulunulmuştur. 

“Hıristiyanlık ve İslamiyet’te Vahiy Anlayışı” adını verdiğimiz çalışmamızın 

hazırlanması ve yazım sürecinde katkılarını esirgemeyen kıymetli danışman hocam Prof. 

Dr. Ahmet Hikmet Eroğlu’na, tez konumu belirleme sürecinde bana rehberlik eden Prof. 

Dr. Hüseyin Atay’a, Yahudilik’teki ve Hint dinlerindeki vahiy anlayışı konusunda katkı 

veren Doç. Dr. Yasin Meral ve Doç. Dr. Cemil Kutlutürk’e, Ayrıca bu süreçte 
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yardımlarını esirgemeyen Prof. Dr. Halis Albayrak, Prof. Dr. Ali İsra Güngör, Prof. Dr. 

Durmuş Arık, Prof. Dr. İbrahim Maraş ve Prof. Dr. Recep Kılıç hocalarıma da teşekkürü 

borç bilirim. Çalışmamın her safhasında dua ve desteklerini sürekli yanımda hissettiğim 

eşim Fatma Bayraktar Karahan’a, tezimi bitirmemdeki en büyük motivasyon kaynaklarım 

olan kayınvalidem Hakime Bayraktar’a, gözümün aydınlığı kızım Nur ve oğlum 

Muhammed Karahan’a da ayrıca teşekkür ederim. 
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GİRİŞ 

 

A- ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ 

 

Tanrı inancına sahip olan tüm dinlerde yaratıcı insan ilişkisini ifade etmesi 

bakımından vahiy kavramına rastlanmaktadır. Vahiy her dinde farklı anlamlarla ifade 

edilse de Tanrı’nın insanla iletişim kurması, dünyaya ve ahirete ait prensipler koyması 

bakımında dinlerin ortak fenomenidir. Bununla birlikte dinleri birbirinden ayıran temel 

unsur da vahiy konusudur. Bu sebeple vahiy konusu sadece Dinler Tarihi’nin değil diğer 

disiplinlerin de temel tartışma konularının başında gelmektedir.  

Vahiy aynı zamanda varlığını anlamlandırmak isteyen insanın sorularına cevap 

bulabileceği en temel mefhumlardan bir tanesidir.  Bundan dolayı Tanrı’nın bilgisi olarak 

vahiy tarih boyunca insanların ulaşmak istediği bilgilerin zirvesini teşkil etmiştir. Aynı 

zamanda vahiy insanın anlam arayışının ötesinde “kulluk” etmek istediği tanrı ile 

ilişkilerini, yapacağı ibadetleri, uyacağı ahlaki ve hukuki kuralları da belirleyen temel 

inançtır. Bu sebeple vahyi insanın bu dünya, ahiret ve inandığı Tanrı’nın bilgisi için 

başlangıç noktası olarak kabul edebiliriz. Bununla birlikte bir insanın veya toplumun 

olaylar karşısındaki tutumlarını belirleyen temel unsurların başında da vahiy tasavvuru 

yatmaktadır. Özellikle ilahiyat sahasında çalışma yapacakların bir dinin Tanrı, 

peygamberlik, kutsal kitap, melek ve ahiret anlayışı gibi akidelerini anlayabilmesi için o 

dinin öncelikli olarak vahiy anlayışını bilmesi bu sebeple önem arz etmektedir. Mamafih 

vahiy tasavvurları dinlerin akidelerini, temel inançlarını ve yaşayışlarını etkileyen en 

önemli etkenlerin başında gelmektedir.  

Bir mefhumu doğru anlamlandırmak onu başka dindeki karşılığı ile kıyaslamak 

ile mümkündür. Bu sebeple biz de Hıristiyanlık ve İslamiyet’i vahiy bağlamında 
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karşılaştırmanın konumuz açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Zira her iki dinin 

Tanrı, peygamber ve kutsal kitap tasavvurları farklılıklar arz etmektedir. Bu farklılıkların 

ortaya çıkardığı vahiy tasavvuru da bu sebeple değişiklikler göstermektedir. Örneğin 

vahyin devam edip etmediği anlayışı, vahiyle kurtuluş inancı ve kutsal kitaplara yüklenen 

anlamlar gibi bir takım farklılıkların vahiy tasavvurundan bağımsız düşünülmesi 

mümkün gözükmemektedir. Bu ve bunun gibi konular Hıristiyanlık ile İslamiyet’i 

farklılaştırmaktadır. Bu sebeple vahiy konusunun araştırılması ve karşılaştırımalı bir 

şekilde ele alınması önemlidir.     
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B- METOD VE KAYNAKLAR 

 

Araştırmamızın temel amacı, Hıristiyanlık ve İslamiyet’i kendi kutsal kitaplarını 

merkeze alarak bilimsel bir metotla objektif ve karşılaştırmalı olarak incelemektir. Bu 

sebeple araştırmamızda temel olarak dinler tarihinin deskriptif (betimleyici) metodu 

kullanılmıştır. Bu bağlamda vahiyle ilgili olan kavramsal çerçeve ve kavramlar arasındaki 

ilişki ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bunun yanında tezimizin tam anlamıyla ortaya 

konulabilmesi için dinler tarihinin karşılaştırmalı metodunu da kullanarak her iki dinin 

vahiy anlayışını farklılıklar ve benzerlikleri ortaya koyarak izah etmeye gayret gösterdik. 

Zira karşılaştırma metodu, dinlerin diğer dinlerle ilişkisini, farklılık, benzerlik ve ortak 

yönlerini tarafsız biçimde mukayeseli ele alan bir yöntem olmanın yanında dinler 

tarihinin de öne çıkan temel metotlarından birisidir. Bir dindeki her hangi bir fenomenin 

tam manasıyla ortaya çıkması ve doğru anlaşılması ancak onun başka bir dindeki aynı 

fenomen ile karşılaştırılmasıyla mümkün olmaktadır. Hıristiyanlık ve İslamiyet’teki 

vahiy kavramının daha iyi anlaşılması da ancak böyle bir kıyas ile mümkün 

gözükmektedir. Amacımız Hıristiyanlık ve İslamiyet’in temel fenomenlerinden olan 

vahyi hak-batıl, üstünlük ya da daha aşağı ayrımı yapmaksızın objektif bir şekilde ele 

almaktır. Böylelikle vahiy kavramı sadece kendi din mensupları açısından taşıdığı 

anlamın ötesinde daha evrensel bir anlam kazanacaktır.  

Vahiy konusu sadece Dinler Tarihi’nin konusu olmanın ötesinde disiplinlerarası 

olarak çalışılması gereken bir konudur. Zira kavramın bütün yönleri ile açığa çıkarılması 

ve çerçevesinin çizilmesi ancak bu şekilde mümkün olacaktır. Bu konuda farklı alanlarda 

yapılmış birçok araştırmanın olduğu dikkat çekmektedir. Bununla birlikte konunun 

Dinler Tarihi perspektifinden incelenmesi gereken farklı boyutları da olduğu dikkatlerden 

kaçmamıştır. Esasında yaptığımız araştırmadaki her bir başlık ayrı ayrı tez konusu 

olabilecek kadar önemli ve geniştir. Özellikle vahiy konusunun Hıristiyanlık ile İslamiyet 
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bağlamında fazlaca karşılaştırılmadığı ve bu konuda hala bir takım konuların kapalı 

olduğunu düşünmekteyiz. Yaptığımız bu araştırma ile vahiy konusunda kapalı kalan bazı 

noktalara açıklık getirmekle birlikte bizden sonra bu konuyu çalışacak araştırmacılara da 

yol göstermeyi amaçladık. Yapılan hiçbir araştırmanın nihai olamayacağından bahisle 

çalışmamızın nihai ve kusursuz olduğunu iddia etmek bilimsel etik açısından da uygun 

değildir. Bu sebeple amacımız bizden sonra bu konuyu araştıranlar için bir yol açmak ve 

bu alanda bir açığı kapatmaktır. 

Vahiyle ilgili gerek yurtdışında gerekse Türkiye’de yapılmış çok değerli 

araştırmalar söz konusudur. Prof. Dr. Muhammed Tarakçı’nın Yahudilik’te ve 

Hıristiyanlık’ta Vahiy Anlayışı Üzerine Bir Araştırma adlı yüksek lisans tezi, bu alanda 

ülkemizde yapılmış ilk akademik araştırma niteliğindedir. Fakat bu tezde İslamiyet 

başlığının olmaması bizce tamamlanması gereken bir nokta olarak fark edilmiştir. Tefsir 

başta olmak üzere birçok sahada İslamiyet’teki vahiy konusu ele alınmıştır. Fakat dinler 

tarihi alanında konunun ele alınmaması bu konuyu araştırmamızdaki en büyük 

motivasyon olmuştur. Bununla birlikte Prof. Dr. Recep Kılıç’ın Modern Batı 

Düşüncesinde Vahiy adlı çalışması vahiy konusunun modern batı düşüncesindeki tarihi 

seyrine ve batıdaki vahiy tasavvurunun oluşmasına yönelik kapsamlı bilgi vermektedir. 

Ancak bu çalışma, din felsefesi alanında olup dinler tarihi alanında yapılmış bir çalışma 

değildir. Abdulgaffar Aslan’ın Kur’an’da Vahiy adlı doktora çalışması, Muhsin 

Demircinin, Vahiy Gerçeği kitabı ise çalışmamızda bize ilham vermekle birlikte tefsir 

sahasında kaleme alınmış eserlerdir. İslamiyet’te vahiy anlayışı ile ilgili olarak başta tefsir 

olmak üzere kelam, felsefe ve diğer alanlarda pek çok eser ve makale dikkatimizi 

çekmiştir. Her biri kendi alanında kıymetli olan bu eserlerin konuyu dinler tarihi 

perspektifi ve metodolojisi ile ele almaları beklenemez.  
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Tezimizde bizlere ışık tutan kaynaklardan biri de Eugen Biser vakfının 

düzenlemiş olduğu sempozyumun metinlerinin yayınlandığı İslamiyet ve Hıristiyanlık’ta 

Vahiy adlı çalışmadır. Bu çalışma gerek batıdan gerekse Türkiye’den ilahiyat sahasında 

birçok akademisyenin katkıları ile ortaya konmuştur. Çalışmada Hint dinlerinde, 

Yahudilik ve Hıristiyanlık’ta vahiy konusu ele alınmıştır. Malum olduğu üzere bu tür 

çalışmalardaki başlıklar derinlemesine olmaktan öte sempozyum metinlerinin sınırları ile 

kısıtlıdır. Yine Kur’an Çalışmaları Vakfı’nın ‘Kur’an Vahyi Sempozyumu’ bildirilerini 

yayınladığı ‘Kur’an Vahyi’ adlı çalışma da araştırmamızda bizlere rehberlik etmiştir. 

Türkiye Diyanet Vakfının hazırlamış olduğu İslam Ansiklopedisi konumuzda 

kullandığımız birçok başlık ve kavramlar için temel başvuru kaynaklarımızdan birisi 

olmuştur. Bütün bu eserlerin yanında temel başvuru kaynaklarımız Yahudilik, 

Hıristiyanlık ve İslamiyet’in kutsal kitapları olmuştur. Özel olarak Hıristiyan 

mezheplerinin konumuzla ilgili görüşlerini daha iyi ve objektif bir şekilde ortaya 

koyabilmek için mezheplerin temel kaynaklarına da bakmaya çalıştık. Katolik Kilisesi 

Kateşizmi,  Martin Luther’in Kısa İlmihali, I. Bartholomeos, Sırla Yüz Yüze adlı kitabı 

bunlardan sadece birkaç tanesidir. Yahudilikle ilgili olarak da Tora ve Aftara ve Jewish 

Encyclopedia’ ya bakılmıştır. İslamiyet’le ilgili olarak ise Kur’an’ın dışında temel hadis 

kaynaklarından yararlanılmıştır. Ayrıca tezimizin İslamiyet’le ilgili kısmında 

kullandığımız kelime ve kavramları daha iyi ortaya koyabilmek için Rağıb el- 

İsfahani’nin Müfredat, İbn Manzur’un Lisanü’l Arab, batılı ve Türk birçok ilahiyat 

alanındaki akademisyenin katkıları ile hazırlanmış olan İslamiyet-Hıristiyanlık 

Kavramlar Sözlüğü’ne de müracaat edilmiştir. Kullanılan ayetleri daha iyi anlayabilmek 

için ise klasik tefsirlerimizden Fahreddin er- Razi’nin et- Tefsirü’l Kebir’i, Ebu’l Kasım 

Muhammed b. Ahmed Ez. Zemahşeri’nin, el-keşşaf an hakaiki t-tenzil’i kullandık. Ayrıca 

son dönem müfessirlerimizden Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın Hak Dini Kur’an 
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Dili ve Süleyman Ateş’in Yüce Kur’an’ın Çağdaş Tefsiri adlı eserlerinden de istifade 

ettik. Tezimizde bu kaynakların dışında konumuzu ilgilendiren pek çok yabancı ve 

Türkçe birçok eser ve makaleye de müracaat edilmiştir. 
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 BİRİNCİ BÖLÜM  

 

HİNT KÖKENLİ DİNLERDE VE YAHUDİLİK’TE VAHİY ANLAYIŞI 

 

  Aynı gelenekten olan dinlerdeki vahiy anlayışı birbirine benzerken farklı 

geleneklerdeki dinlerin vahiy anlayışında derin farklılıklar vardır. Bizim tez konusu 

olarak seçtiğimiz Hristiyanlık ile İslamiyet aynı gelenekten gelmektedir. Bu yüzden vahiy 

anlayışları birbirine yakın olması gerekir. Bununla beraber Hıristiyanlık’taki inkarnasyon 

anlayışı, farklı bir zaman anlayışına sahip olan ve farklı bir geleneği temsil eden 

Hinduizm’de hulul anlayışı ile benzerlik göstermektedir. Kavramları incelerken 

karşılaştırma yapabilmek ve daha derinlemesine konuyu izah edebilmek için Hint kökenli 

dinlerdeki vahiy anlayışlarına da kısaca bir göz atmak gerekir. 

A. HİNT KÖKENLİ DİNLERDE VAHİY ANLAYIŞI 

Vahiy Tanrı‘nın insanla iletişim kurması, hem bu dünyaya, hem de ahirete yönelik 

prensipler koyması bakımında dinlerde ortak bir fenomendir. Buna karşın vahiy anlayışı 

her dinde aynı değildir.   

1. Hinduizm’de Vahiy Anlayışı 

“Bütün dinlerin ansiklopedisi” olarak da vasfedilen Hinduizm tarihi süreç 

içerisinde göç ve istilalarla şekillenerek günümüze kadar varlığını koruyabilmiştir.1 

Hinduizm kavramı ilk defa batılılar tarafından 17.yy’dan sonra kullanılmıştır. Hindular 

kendi inançlarını Hinduizm olarak adlandırmaktan ziyade Sanatana Dharma (ezeli, ebedi 

 
1Ekrem Sarıkçıoğlu, Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi, İstanbul 1983, 41-42. 
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yasa) ya da yalnızca Dharma olarak isimlendirmişlerdir.2 Günümüzde ise Hindu terimi 

Hindistan’ın Kuzeyinden İndus nehrine kadar bir bölgeyi kapsayan sahada yaşayan 

topluluklar için kullanılan bir kavramdır.3 

Hinduizm’in bir inanç sistemi olarak şekillenmesinde milattan önce iki binlerde 

bölgeyi istila eden Ârîlerin büyük etkisi vardır. Herkes tarafından kabul edilmese de 

Hinduizm’in kutsal metinlerinden olan Vedalar’ın Ârîler tarafından oluşturulduğuna 

inanılmaktadır.4 Ârî istilasının gerçekleştiği dönem aynı zamanda farklı kültürlerle yerli 

Dravidyen5 dünya görüşlerinin de etkileşime geçtiği bir dönemdir.6 Kısaca Hinduizm, Ârî 

inanç ve gelenekleriyle yerel Dravidyen dünya görüşünün etkileşimi sonucu ortaya 

çıkmış bir inançtır. 

Kaynağı aşkın bir varlık olan vahiy, sadece tek tanrılı dinlerde mevcut değildir. 

Hinduizm’de vahiy iki şekilde gerçekleşmektedir. Birincisi Rişi denilen kişilere 

bildirilenlerdir. Buna Şruti denilir.7 İkincisi de Tanrı’nın bedenleşmesi ve insan olarak 

yaşayarak yol göstermesidir. Bu türden oluşan metinlere de Smriti denilmektedir. 

Hinduizm’de insanın kurtuluşu için gerekli olan vahiy, insanlığın başlangıcından 

itibaren Rişiler tarafından duyulmuştur (Şruti).  Rişiler vahiy alabilecek bu noktaya pek 

 
2 W. J. Johnson, Oxford Dictionary of Hinduism, Oxford Universt Press, New York 2010, 102. 

3 Mahmut Aydın, Anahatlarıyla Dinler Tarihi: Tarih, inanç ve ibadet, Ensar Neşriyat, İstanbul 2013, 93- 

94. 

4 Cemil Kutlutürk, Hindu Kutsal Metinleri Upanişadlar, Dergâh Yayınları, İstanbul 2014,  36. 

5 Dravidler ve dünya görüşleri ile ilgili detaylı bilgi için bkz. Elif Arslan, Doğu Dinlerinde Dharma 

(Hinduizm Örneği), Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (basılmamış yüksek lisans tezi), 

Kayseri 2018, 10-12. 

6 Ali İhsan Yitik, Doğu Dinleri, İsam Yayınları, İstanbul 2014, 22.  

7 Şruti, Sanskritçe’de “işitmek”, “işitilen şey” anlamlarına gelmektedir. Teknik bir terim olarak Şruti, yüce, 

tartışılmaz bir otorite ve en yüksek teolojik değere sahip kutsal metinleri ifade eder. (K. Klostermaier, 

“Introduction” Hinduism A Short History, One World Publications, Boston USA, 2000, 11.) 
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çok doğum ölüm döngüsünden geçtikten sonra ermişlerdir. Yani Rişiler, Sâmî dinlerdeki 

gibi Tanrı’nın seçmesiyle değil, kendi gayretleri ile bu makama erişmiş kişilerdir. Rişilik 

kazanılan bir makamdır.8 Vedalar, Brahma’dan bir nefes olarak Rişiler’e vahyedilmiş 

sonra yazıya geçirilmiştir.9 Yani Vedalar’ın “Rişi” denilen kimselere vahyedildiğine ve 

Rişiler’in de vahyin aracısı olduğuna inanılır. Bununla birlikte Rişiler’in tecrübeleri, 

deneyimleri de Tanrı’nın vahyi olarak kabul edilir. Şruti külliyatını oluşturan kitaplar 

Hinduizm’de tartışılmaz bir otoriteye sahiptir. Bu nedenle Vedalar, Brahmanalar, 

Aranyakalar ve Upanişadlar’ın hakikati sorgulanamaz.10 Vedalar’ın, ezelden beri var 

olduğuna inanılır.11 Rişiler Vedalar’ın kendileri tarafından keşfedilmediğini ve 

kendilerine bu bilgilerin nakledildiğini söylemektedirler.12  Bu metinler yıllar sonra sözlü 

bir şekilde aktarılıp sonra yazıya geçirilmiştir.13  

Hinduizm’deki ikinci tür vahiy anlayışını kavrayabilmek için vahyin kaynağı 

olan Tanrı inancı hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Hinduizm politeist, yani çok tanrılı 

bir inanç sistemidir. Bu inanç sistemi içinde ‘trimutri’14 kavramı ile de ifade edilen Tanrı, 

 
8 Kutlutürk, 38. 

9 Ali İhsan Yitik, “Hint Dinleri”, Dinler Tarihi, Ed. Ali İhsan Yitik, Dokuz Eylül Üniversitesi Uzaktan 

Eğitim Yayınları, İzmir 2013, 83. Bazı Hindu aydınları, yalnız Rig-Veda’nın vahiy mahsulü olduğunu, 

diğer metinlerin ise, bu metinlerden ilham alınarak yazılan şiirler olarak kabul ederler. (Yitik, 83.) 

10 Kutlutürk, 38-43. 

11 Cemil Kutlutürk, “Hinduizme Göre Tanrı Vişnu’nun Yeryüzünde Bedenlenmesinin (Avatara/Hulül) 

Temel Nedenleri”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi,  55, 1, Ankara 2015, 136. 

12 Kutlutürk, 38-43. 

13 Ali İhsan Yitik, Hammet Arslan, “Vedalar ve Kaynağı Üzerine (On the Vedas and their Origin)”, Milel 

ve Nihal, c. 8. sy:1, İstanbul 2011, 227. 

14 Hinduizm’de Brahma, Şiva ve Vişnu tanrılarına “üç biçim” anlamında “trimutri” denmektedir. (Ahmet 

Hikmet Eroğlu, “Tanrı”, Dinler Tarihi (Ed. Ahmet Hikmet Eroğlu), Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim 

Yay, Ankara 2013, 67.), “Epik dönemdeki en önemli Hindu Tanrıları Brahma (yaratıcı Tanrı), Vişnu 

(koruyucu Tanrı) ve Şiva’dır (yok edici Tanrı). Bu Tanrılara “Trimutri” adı verilmekte olup, ilahilere 

başlarken ya da Yoga sırasında söylenen “Om” (AUM) kelimesi bu Tanrıların isimlerinin zikredilmesidir”, 

(Wendy Doniger, The Hindus: an Alternative History, Penguin Press, New York 2009, 384.) 
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Hint mitolojisi ve Hinduizm’de önemli bir yere sahiptir.15 Hindu panteonunun zirvesinde 

Brahma, Vişnu ve Şiva vardır.16   

Hinduizm’de Tanrı’nın sözünün ifşası şeklinde ortaya çıkan vahiy, 

Brahma’dan17 kaynaklanmaktadır. Vişnu ve Şiva ise Tanrı’nın doğrudan kendini 

vahyetmesi şeklinde vahye konu olmaktadır. Zira tarihin belli dönemlerinde Vişnu ve 

Şiva’nın avataraları, Hıristiyanlık’ta Hz İsa’nın inkarnasyonu gibi doğrudan vahiy olarak 

yeryüzüne inerek kötü gidişata müdahale etmişlerdir.18 Esasında Tanrı’nın yeryüzüne 

insan veya bir canlı şeklinde inmesi bazı dinlerde mevcut olan kadim bir inançtır. Tanrı 

yeryüzüne inerek kötü gidişe müdahale etmek ve olayları bizzat kendi yönlendirmek 

istemektedir. Hıristiyanlık’ta hulül inancı olarak kabul edilen bu durum, animist dinlerden 

günümüzdeki birçok inanç sistemi içerisinde kendisine yer bulmuş bir doktrindir. Bu 

anlamda Hinduizm’de de bu inanç mevcuttur.19 Hindu Tanrıları çoğunlukla 

“antropomorfik” yapıdadır. Tanrı tarihin her devresinde kendini insanlara bir takım 

 
15 Cemil Kutlutürk, “Hindistan’da Din Olgusunun Sosyal Hayata Etkileri: Hinduizm Örneği”, Journal of 

Academic Studies, (2014). Vol. 16, Issue 62, 5; Hindu Tanrıları için ayrıca bkz. Korhan Kaya, Hinduizm, 

Dost Yayınları, Ankara 2001, 11.  

16 Sarıkçıoğlu, 41-42. 

17 Brahma tüm nesnelere nüfuz eden, her şeye kadir olan, bütün varlığın kendinden sudur ettiğine inanılan 

bir varlıktır. Vedalar da tüm çokluğun onda tekliğe erdiği ve herşeyin kendisine dayandığı varlık olarak 

vasfedilmektedir. (Kutlutürk, Hindu Kutsal Metinleri Upanişadlar, 18-19.); Kutsal yazıların tamamının 

kaynağı olan Brahma, İslamiyet’teki anlayışta kişisel sıfatlara sahip zat bir varlık olarak değil, her insani 

vasıftan tamamen yoksun ezeli bir enerji veya ilk madde olarak tasavvur edilir. Bu sebeple kutsal yazılar, 

kutsallığın ve tanrısallığın dışavurumları veya tecellileridir, tanrısallığın bütün vasıflar da onlara 

atfedilebilir (Yitik-Arslan, 227.) 

18 Kutlutürk, 5. 

19 Kutlutürk, “Hinduizme Göre Tanrı Vişnu’nun Yeryüzünde Bedenlenmesinin (Avatara/Hulül) Temel 

Nedenleri”, 143. 
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şahsiyetler şeklinde göstermiştir. Bu şekilde Tanrı’nın kötülüğü yok edeceğine ve 

insanlara bazı kanunları ve görevlerini bildireceğine inanılır.20 

Vişnu ve Şiva avatara şeklinde yeryüzüne inerek kötü gidişata ve insanlara 

müdahale etmişlerdir. Hinduizm’de Smriti kategorisinde değerlendirilen kutsal metinler 

Tanrıların avataralarını anlatan metinlerdir. Smriti külliyatından olan destanlar, Puranalar 

ve kanunnameler vahiy metinleri olarak kabul edilmektedir. 

Hinduizm’in kutsal metinlerinde önceleri kahraman olan fakat zamanla tanrısal 

özellikler kazanan Rama ve Krişna Tanrı Vişnu’nun en önemli avataraları olarak kabul 

edilirler.21 Tanrı bu sayede insanla diyaloga girerek onun şerefini arttırmakta ve ilahi 

yardımın her an onlarla beraber olacağını göstermektedir. Tanrı’nın avatarasının 

sebeplerinden birisi de insanlara iyi bir örnek olmaktır. Böylelikle Tanrı insanlara 

dinlerini ve hayatlarını nasıl yaşamaları gerektiğini öğretmektedir. Bu anlamda Rama ve 

Krişna hayatları ile Hindular’a örnek teşkil etmektedirler.22 Özellikle Rama, aile kurumu, 

insani ilişkiler bağlamında örnek bir Hindu nasıl olmalıdır onu temsil etmektedir. 

Rama’nın bu örnek yaşantısı Hindu toplumunda onun popülaritesini arttırmıştır.23 

 
20 Cemil Kutlutürk, Hinduizmde Avatara İnancı, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 

2014, 25. 

21 Cemil Kutlutürk, “Hindu Dini Geleneğinde Rama Avatarasının Örnekliği”, A.Ü.İ.F.D., 55:1, 2014. 

22 Kutlutürk, “Hinduizme Göre Tanrı Vişnu’nun Yeryüzünde Bedenlenmesinin (Avatara/Hulül) Temel 

Nedenleri”, 155-156. 

23 Kutlutürk, Kutlutürk, “Hindu Dini Geleneğinde Rama Avatarasının Örnekliği”, 20. 
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Rama’nın Hinduizm’de önemli olmasının bir nedeni de dharmaya24 bağlılık konusundaki 

hassasiyetidir.25 

Tanrı Vişnu’nun bedenleşme süreci henüz son bulmuş değildir. Kalki adıyla 

gelecekte kurtarıcı olarak tekrar dönecektir. Hindu inancında Vişnu’nun on Avatarası 

olacaktır.26 Bazı kaynaklarda bu rakam 22’ye kadar çıkmaktadır.27 

Vişnu’nun avatarasından birisi de Prens bir aileye mensup olan Krişna’dır. 

Çobanların dini yaşantılarıyla ilişkili olan Krişna, kırsal kesimde büyük bir ilgi 

görmektedir.28 Avatara inancına göre, Hinduizm’deki vahyin henüz bitmediğini ve devam 

ettiğini söyleyebiliriz. Zira Tanrı Vişnu’nun beklenen avatarası vardır.  

Hinduizm’in tanrılarından üçüncüsü olan Şiva ise avatara yönünden Vişnu kadar 

büyük öneme sahip değildir. Şiva’nın, çoşkulu ve dans eder şekilde resimleri vardır. 

Düşmanlarını alnının ortasındaki gözünü açıp kapatarak yok etmektedir.29 Bununla 

birlikte Şiva aynı zamanda koruyucu bir Tanrı özelliği de göstermektedir. Hindular, Ganj 

 
24 Türkçede Dharma’ya karşılık gelecek net bir kelime olmamakla birlikte geniş bir anlam dünyasına 

sahiptir. Kısaca Dharma, hak, hukuk, iyi fiiller, bir arada tutan ve davranış kuralları gibi anlamlara 

gelmektedir. Kelime tarihi süreçte hukuk, ahlak ve sosyal anlamları da içeren bir yapıya sahip olmuştur. ( 

Mehmet Masatoğlu, Hinduizm’de Dharma Kavramı, (basılmamış doktora tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Ankara 2019, 13.)    

25 Kutlutürk, 22-24. 

26 Avatarlar için bkz. Kutlutürk, “Hinduizme Göre Tanrı Vişnu’nun Yeryüzünde Bedenlenmesinin 

(Avatara/Hulül) Temel Nedenleri”, 150. 

27 Günay Tümer-Abdurrahman Küçük- Dinler Tarihi, Ocak Yay. Ankara 2002, 178; Kutlutürk, 141-160. 

28 Mehmet Aydın, Ansiklopedik Dinler Sözlüğü, Nüve Kültür Merkezi Yayınları, Konya 2005, 103-104;  

Johnson, 178. 

29 Kaya, Hinduizm, 18. 
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nehrinin sularının Şiva’nın saçlarının üzerinden aktığına inanmaktadırlar.30 Ganjın 

sularını Şiva’nın saçları yavaşlatmakta ve dünyayı büyük bir felaketten korumaktadır.31 

Tanrı’nın avatarası şeklinde gerçekleşen vahyin sonucunda oluşan Smriti 

metinleri, kolay anlaşılabilmesi, ezberlenebilir olması ve kast sınırı bulunmaksızın herkes 

tarafından okunabilmesi sebebiyle Hint toplumunda dinî ve sosyal hayatta çok etkilidir. 

Öyle ki bu metinler Hinduların günlük hayatlarını belirleyici konuları içerdiği için bazen 

Şruti metinlerinin önüne de geçmiştir.32 Bu gruptaki eserler kast sınırlamalarının dışında 

olmaları sebebiyle sosyal hayatta Vedalar’dan daha etkili konumda olup Hinduizm’de 

Şruti’den sonra en yüksek otoriteye sahiptirler.33 Her ne kadar bu metinlerin vahiy olup 

olmadığı tartışılsa da, Hint toplumu tarafından bu metinler vahiy mesabesinde kabul 

görmektedir.  

Özet olarak ifade etmek gerekirse Hinduizm’de vahiy anlayışına baktığımızda 

ikili bir yapının olduğu dikkat çekmektedir. Birincisi Rişiler tarafından duyularak (Şruti) 

aşkın bir varlıkla iletişimi ifade eden vahiy anlayışıdır. Bu kategoride külliyata dönüşen 

kutsal metinler vahiy olarak telakki edilmektedir. İkinci tür vahiy ise Tanrı’nın avatarası 

şeklinde gerçekleşen vahiy anlayışıdır. Avataralar sayesinde Tanrı tarihin akışına belirli 

dönemlerde müdahalelerde bulunmuş ve kötü gidişe engel olmuştur. Tanrı bu sayede 

insanlar arasında bulunarak yaşantısı ile onlara örnek olmuş ve insanları doğruya 

yönlendirmiştir. Tanrı hakikatleri (vahyi) böylelikle doğrudan iletmektedir. Bu şekilde 

 
30 Gökhan Akmaz, Şiva ve Dionysos: Hint ve Yunan Mitolojilerinde Doğa İle Kültür Bütünlüğü, 

(basılmamış yüksek lisans tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doğu Dilleri ve 

Edebiyatları (Hindoloji) Anabilim Dalı, Ankara 2014, 91. 

31 Eroğlu, “Tanrı”, Dinler Tarihi, 49. 

32 Kutlutürk, Hindu Kutsal Metinleri Upanişadlar, 40-41. 

33 Ali İsra Güngör-Cemil Kutlutürk, “Upanişadların Temel Kavramları, Getirdiği Yeni Yaklaşımlar ve Hint 

Dinî ve Felsefî Dünyasına Katkıları.” Dinî Araştırmalar Dergisi, Motif Yayıncılık, Ankara 2009, 12, 35, 

32. 
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gerçekleşen vahiy ise Smriti adı verilen külliyatta kendini göstermektedir. Smriti külliyatı 

her ne kadar Şruti külliyatına göre ikinci planda gelse de geniş halk kitlesinde ki kabulü 

ve sosyal hayata etkisi bakımından daha etkin konumdadır. Smriti külliyatı otorite 

bakımından Hindular tarafından vahiy olarak kabul edilmektedir. Çalışmamızın 

devamında Hinduizme tepki olarak ortaya çıkmış olan ve Hint alt kıtasında milyonlarca 

müntesibi bulunan Budizm’in vahiy anlayışını ortaya koyarak devam etmeye çalışacağız. 

2. Budizm’de Vahiy Anlayışı 

Budizm, M.Ö. 6. asırda Kuzey Hindistan’da yaşadığı varsayılan Siddharta Gautama 

Sakyamuni’nin doktrinlerine ve öğretilerine bağlı olarak neş’et eden ve gelişen inanç 

sistemidir. Budizm, Budda-vacana (Budda’nın sözleri), Budda-dharma (Budda’nın şeriatı), 

veya Budda-sasana (Budda’nın öğretileri ve mesajı) olarak da bilinen bir inanç sistemine 

sahiptir.34 Bu inanç sistemi Batı’da “Budizm” olarak adlandırılmakla birlikte Asya’da 

Budda’nın şakirtliği ya da Budda disiplini olarak bilinir.35 

  Budizm tarihi serüveninde birçok inanç ve kültürden etkilendiği gibi kendisi de 

başka inançları etkilemiştir. Günümüzde farklı Budist ekollerinin ortaya çıkmasında bu 

etkileşimin büyük etkisi vardır. Keşmir ve Pencab bölgelerinde Mahayana Budizmi, 

Çin’de Çin Budizmi ve Zen Budizmi bunlara örnektir. Bu ekollerin aralarında oldukça 

farklılıklar olmasına rağmen en önemli ortak yanları Budda’yı lider olarak görmeleridir.36 

Hinduizm’e tepki hareketi olarak ortaya çıkan Budizm’i vahiy konusu açısından 

incelediğimizde göze ilk çarpan nokta Tanrı inancıdır. Bu açıdan baktığımızda Budizm, 

 
34 Ali İhsan Yitik, “Hinduizm”, Yaşayan Dünya Dinleri, (Ed. Şinasi Gündüz), D.İ.B Yayınları, Ankara 

2007, 307-309, ayrıca bkz. Yitik, Doğu Dinleri, 81. 

35 Günay Tümer “Budizm”, DİA, İstanbul 1992, c. 6, 352. 

36 Yitik, Hinduizm, 307-309. 
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tanrısı olmayan bir dindir.37 Budda sağlığında ne kendisini ne de başka bir varlığı 

tanrılaştırmamıştır.38 Budda öldükten sonra inananları tarafından tanrılaştırılmıştır.39 

Budda tanrıların da insanlar gibi doğum ve ölüm çarkına tabi olduklarına, 

yaşadıkları hayatın bir neticesi olan acı ve ızdırapların sonuçlarına katlanacaklarına 

inanmıştır.40 

Mutlak bir güç olarak Tanrı’nın olmayışı vahyi de mümkün kılmamaktadır. Zira 

Budda kurtuluşun tanrıların yardımıyla değil ancak kişisel gayretle olabileceğine 

inanmıştır. Özellikle dört temel hakikat41 ve sekiz dilimli yol insanın kurtuluşu ve 

ızdıraptan kurtuluşun yegâne yolu olarak kabul edilir.42 Bu sebeple Budistler, Hindular 

tarafından vahiy olduğu kabul edilen Vedalar’ın otoritesini kabul etmemiştir. Fakat tarihi 

süreç içerisinde Budda’nın tanrılaştırılması ile onun öğretisi de vahiy mesabesinde değer 

görmüştür. 

 
37 Budda bazı vaazlarında Vedik Tanrıların varlığını inkâr edip kabul etmezken, bazılarında da Brahman’ın 

varlığını kabul ediyor gözükmektedir. Sonraki dönemde Hinayana mezhebi Tanrı’yı reddetmiş, Mahayana 

mezhebi ise başta Budda olmak üzere pek çok Tanrı’ya dua etmiş ve kurban sunmuşlardır.   Tanrı ile ilgili 

bu ikili muğlak tutum Budizmin bazen ateist bir din olarak tanımlanmasına, kimi zaman ise bir ahlak ekolü 

olarak değerlendirilmesine sebep olmuştur. (İbrahim Ethem Karataş. “Budizm’de Tanrı Anlayışı Üzerine 

Bir Değerlendirme”, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 13, 1, Manisa 2015, 89.); Bu 

bağlamda İngiliz Dinler Tarihçisi Ninian Smart (1927-2001), Budizm’in esasında tanrıların varlığını değil 

onların kurtarıcılığını reddettiğini ifade eder. Nitekim bu dinin kutsal metinlerinde yer alan Tanrı tanrıların 

üstündedir” “devatideva” ifadesinin bu bağlama yönelik bir tavır olduğunu ortaya koyar. (Şevket Özcan, 

Ninian Smart ve Din Fenomenolojisi, (basılmamış doktora tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Ankara 2016, 184.) 

38 Eroğlu,  49-50. 

39 Yitik, Doğu Dinleri, 111. 

40 Abidin İtil, “Buda Tanrı’yı Reddetmiyor mu?”. A.Ü.İ.F.D, Ankara 1963, c. 11, 12-25. 

41 Peter Antes,  “Hinduizm ve Budizm’de Vahiy”, İslamiyet ve Hıristiyanlık’ta Vahiy, Uluslararası 

Sempozyum, (23-24 Ekim 2009), Eugen Biser Vakfı, Ankara 2009. 7. 

42 Yitik, Hinduizm,  316. 
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Budizm’deki vahiy anlayışı konusunda mezhepler arasındaki farklılıklar göze 

çarpmaktadır. Bu bağlamda ilk dönem Budizm’inde ve Theravada Budizm’inde43 

kurtuluş sadece insanın bilinçlenmesiyle ilgili olup vahiy anlayışına rastlanmaz. Fakat 

Mahayana ekolünde kurtuluşun yegâne kaynağı insan değildir. Bu ekolde Budda bir nevi 

tanrısal varlık olarak addedilir.44 

Budda, kendi öğretilerini vaazlar şekilinde inananlarına anlatmıştır. Kendi 

zamanında yazılan, günümüze kadar ondan bize gelen bir kitap veya metin mevcut 

değildir. Budda’nın vaazları uzun süre şifahi olarak nesilden nesile aktarılmış yıllar sonra 

bu sözlü gelenek kaleme alınmıştır. Bu metinler daha sonra özellikle Budda’yı Tanrı’nın 

inkarnasyonu olarak gören Mahayana mezhebi tarafından vahiy olarak telakki 

edilmiştir.45 

Oluşturulan bu metinler içerisinde “Pali Kanonu” olarak da bilinen ve Pali 

dilinde yazılmış olan bu külliyat günümüzde en sahih metinler olarak kabul edilir. (M.Ö. 

350- M.Ö. 90) Bu metinlerin bir diğer adı da Tripitaka “üç sepet”dir. Öğretinin nesillere 

aktarılmasını sağlayan bu sepette şu metinler bulunmaktadır: Manastır kurallarını ele alan 

Vinaya Pitaka, Buda’nın yapmış olduğu vaazları içeren Sutta Pitaka ve felsefi izahatların 

bulunduğu Abhidhamma Pitaka. Vinaya Pitaka ve Sutta Pitaka, Rajagrha Konsili’nde 

(birinci konsil) sözlü olarak tesbit edilmiştir. Abhidhamma Pitaka ise Vaisali’de (ikinci 

 
43 Mahayana ve Hinayana mezhepleri Budizmin iki üyük ekolüdür. Theravada budizmi bazen Hinayana 

olarak da adlandırılmaktadır. Theravada Budizmi kendini orijinal Budizmin temsilcisi olarak 

konumlandırır. (Michael Martin, “Ateizm ve Din”, çev. Yaşar Ünal, Kelam Araştırmaları Dergisi, 11:1, 

2013, 582.) 

44 Antes, 4. 

45 Sarıkçıoğlu, 159-160; Yitik, Doğu Dinleri, 92; Budizmin kutsal kitap külliyatının oluşumu için bkz. 

Yitik, “Hint Dinleri”, 109-111; Kral Aşoka’nın Budizme yaptığı katkılar için bkz. Walter Ruben, Buddhizm 

Tarihi, çev. Abidin İtil, Sakarya Basımevi, Ankara 1947, 192. 
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Konsil) tespit edilmiştir.46 Bu külliyatın yanında Mahayana ekolünün kabul ettiği farklı 

kitaplar da mevcuttur.47 

Her ne kadar Budizm’de vahiy algısı olmasa da Budist mezheplerce ortak bir 

inanç esası olarak kabul edilen Dhamma öğretisi bize vahyi çağrıştırmaktadır. Triratna 

(üç cevher) doktrininde yer alan Dhamma öğretisi Budizm’de hukuk, kural gibi 

anlamlarla birlikte öğreti ve kutsal doktrin anlamlarında kullanılır.48 Dhamma, Budda’nın 

öğretisinin esasını ifade etmektedir. Yunanca Logos’a karşılık gelen bir terimdir. 

Hıristiyan inancında İsa, İslam inancında Kur’an ne ise Dhamma da Budizm için odur. 

Dhamma doktrini varlık olarak Budda’dan öncesinde de vardır. Budda ise Dhamma’nın 

tarihi tezahürüdür. Ebedi olan ve kalacak olan Dhamma’dır. Budda fanidir ve Buddalar 

gelmeye devam edecektir. Bu sebeple iman ikrarının en önemli parçalarından biridir. 

Budda hitabelerinde bu öğretiyi izah etmeye çalışmıştır. Budizm’de Dhamma, istikamet 

üzere yaşamayı ifade eder. Tarih boyunca gelen her Budda’nın görevi Dhamma’yı 

öğretmek, Sanga teşkilatını kurmak ve dine tutunmaktır.49 Yani Dhamma’nın Budda’yı 

da aşan bir yönü olduğunu görüyoruz.50 Kısaca Dhamma öğretisi bizlere Budda’nın 

üstünde aşkın bir varlığı ve onun vahyini çağrıştırmaktadır. Yine Budist iman ikrarında 

“dhamma’ya sığınırım” ifadesinin Budda’dan ayrı zikredilmesi Dhamma’nın Budda’nın 

ötesinde bir vahiy algısı olduğu izlenimini yaratmaktadır. 

Özetle Budizm, tanrısı olmayan bir din olarak mülahaza edilmesine rağmen 

zaman içerisinde Buda’nın tanrılaştırılması neticesinde özellikle Mahayana Budizmin de 

Buda’nın öğretileri vahiy olarak telakki edilmiştir. Bununla birlikte dinlerde mutlak 

 
46 Yitik, Hinduizm, 316. 

47 Mahayana Kutsal Literatürü için bkz. Yitik, Doğu Dinleri, 97-99. 

48 Johnson, 102. 

49 Günay Tümer-Abdurrahman Küçük-M. A. Küçük, Dinler Tarihi, Berikan Yay. Ankara 2012, 252. 

50 Tümer-Küçük-M. A. Küçük, 159. 
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kurtuluşun yegâne sebebi olan vahyin Budizm’de kurtuluş için şart olmadığını da 

görmekteyiz. Budda, insanın yegâne kurtuşunun vahiyle değil insanın gayreti ile 

olabileceğini ifade etmiştir. Bu manada Budda’yı tanrı olarak görmeyen Theravada 

Budizm’i Tripitaka (üç sepet) metinlerini kabul etmekle birlikte kurtuluşu insanın 

gayretine bağlarken, Budda’yı tanrı olarak gören Mahayana Budizm’i ise vahiy olarak 

telakki ettiği Tripitaka (üç sepet) külliyatını insanın kurtuluşu için zorunlu görmektedir. 

Çalışmamızın devamında yine Hint kıtasında ortaya çıkmış ve müntesibleri bulunan 

Caynizmin vahiy anlayışını ele alacağız. 

3. Caynizm’de Vahiy Anlayışı 

Caynizm, M.Ö. 6. Asırda Ganj havzasında bulunan Bihar eyaletinde ortaya 

çıkmıştır. Ortaya çıkışının temel sebebi Hinduizm’deki kast ve kurban anlayışına tepkidir. 

Yani Budizm gibi tepkisel bir hareket olarak ortaya çıkmıştır.51 

Caynizm’in kurucusu Mahavira olarak kabul edilse de Caynistler kendi 

öğretilerini Mahavira ile başlatmaz. Çünkü Vardhamana (Mahavira) bu dönemdeki 24 

Tirtanhankara’nın sonuncusudur.52 Kaynaklarda Caynizm’in kurucusu olarak 

Vardhamana ismi geçer.53   

Caynizm, âlemin bir Tanrı veya tanrısal bir varlık tarafından yaratılmış olduğu 

fikrini kabul etmez. Fakat bununla birlikte, Tirthankara54 anlayışı sebebiyle tanrısallığı 

bir varlık kategorisi olarak kabul eder.     

 
51 Günay Tümer, “Çeşitli Yönleriyle Din”, A.Ü.İ.F.D., Cilt: XXVIII, Ankara 1986, 261. 

52 Yitik, 139-147. 

53 Her ne kadar bu dinin kurucusu Mahavira olarak bilinse de esasında Caynizim Parsva’ya (M.Ö. VIII.) 

kadar geriye götürülebilir. Parsva’nın ortaya koyduğu doktrinlerin Mahavira tarafından sistemleştirilip 

geliştirildiğine inanılmaktadır. Bu sebeple bugün Batı’da Mahavira artık bir din kurucusu gibi değil, 

reformcu olarak da nitelendirilmektedir. (Tümer- Küçük, Dinler Tarihi, 107.) 

54 Tritankara: geçit yapan, sürekli tekrarlanan doğum döngüsünden geçit bulan demektir. (Tümer- Küçük, 

107.) 
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Her ne kadar tanrısı olmayan55 bir din olsa da Caynizim’de kutsal kitap külliyatı 

mevcuttur. Caynizim’de de aynı Budizm gibi kutsal kitapları Mahavira’nın ölümünden 

yıllar sonra kaleme alınmıştır.56 Mahavira’nın sözlü olarak yaptığı vaazların birçoğu 

kaybolmuş, geri kalanları ise Mahavira’nın ölümünden yüzlerce yıl sonra 

derlenebilmiştir. Bu sebeple mezhepler arasında bu kitapların sahihliği konusunda 

tartışmalar vardır.57 Bu külliyat şu kitaplardan oluşmaktadır; Purvalar, Angalar, 

Upangalar, Prakirnalar, Cheda Sutralar, Mula Sutralar, Nandi Sutra ve Anuyogadvara 

Sutra.58 Sonuç olarak vahyin öznesi olan Tanrı inancı Caynizm’de mevcut olmasa da 

Tirthankaralar Tanrı’yı çağrıştırmaktadır. Kurtuluşun yegâne sebebi olan vahiy inanışı 

yerine insanın bireysel çabalarının kurtuluşundaki etkisine vurgu yapan bir dindir. İnsanın 

bu gayreti Triatna (üç mücevher) olarak da adlandırılan doktirine göre hayat sürmesine 

bağlıdır.   

4. Sihizm’de Vahiy Anlayışı 

Sihizm, İslam’ın Hindistan’a girmesi ile birlikte kurucusu Nanak’ın XVI. 

yüzyılda İslam ile Hinduizm’i uzlaştırma çabası neticesinde ortaya çıkmış eklektik bir 

inanç sistemidir. İnananlarının çoğunun Pencap’ta yaşadığı bir dini harekettir.59 Sih 

 
55 Her ne kadar Caynizm Tanrısız bir din gibi gözükse de bazı Caynist mezheplerde Tanrı inancının var 

olduğu müşahede edilmektedir. (Tümer- Küçük, 108, 109.) 

56 Yitik, Doğu Dinleri, 144, Caynizmin kutsal kitap külliyatının oluşumu için bkz. Tümer-Küçük, Dinler 

Tarihi, 109. 

57 Tümer-Küçük, 109. 

58 Yitik, 139-147. 

59 Yitik, 180. 
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kelimesi Sanskritçe olup, “öğrenci, mürid, çırak, bilgin” gibi anlamlara gelmektedir.60 

Sihler bu sebeple kendilerini “Tanrı’nın müridi” olarak da adlandırmaktadırlar.61  

Sihizm’i bir inanç sistemi olarak sistemleştiren Guru Nanak’tır. Nanak da aynen 

Budda gibi bir din kurma iddiası ile yola çıkmamıştır. Nanak, Hinduizm’in bazı yanlış 

uygulamalarına tepki olarak siyasi bir hareket başlatmış ve bu hareket daha sonra dini bir 

yapıya dönüşmüştür. Senkretik bir inanç sistemi olarak Sihizm, İslam ile Hinduizm’den 

bir takım inanç sistemlerini almıştır. İslam’ın tek Tanrı inancını ve Tanrı’ya ait sıfatları, 

Hinduizm’deki Maya, Nirvana ve Tenasüh inançlarını kabul etmiştir. Bununla birlikte 

Hinduizm’in Avatara inancını ise benimsememiştir.62 

Guru Nanak ölümünden kısa bir süre önce yerine talebelerinden Angad’ı halef 

olarak tayin etmiştir. Tenasüh inancı gereği bundan sonra gelen Guruların tamamı 

Nanak’ın tezahürü olarak kabul edilmiştir.63 Guru silsilesi 10. Guru Govind Singh (1708) 

ile son bulmuştur.64 

Her inanç sisteminde olduğu gibi Sihizm’de de bir takım inanç esasları ve 

uyulması gereken kural ve kaideler vardır. Bu manada Sihizm’in inanç ve kurallarını tarih 

boyunca gelmiş Tanrı’dan vahiy aldığına inanılan 10 Guru’nun kutsal metinlerde geçen 

sözleri oluşturur. Vahiy olarak telakki edilen bu sözler Sihizm’in kutsal metinlerini 

 
60 Orhan Hançerelioğlu, İnanç Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul 1975, 444. 

61 Cemil Kutlutürk, “Farklı Dinlerde Vahyin Semantik Alanı, (Hinduizm ve Sihizm Örneği)”, Vahiy 

Zincirinin Son Halkası Kur’an Vahyi Sempozyumu, Kur’an Çalışmaları Vakfı, İstanbul 2017, 34. Sihler 

kendilerini tarif ederken “Guru’nun öğretisi/yolu” anlamında “Gurumat” Sihler “Gurmat’ı” ezeli vahye 

dayandırmaktadırlar. O, başka bir din ya da geleneğin devamı veya sentezi değildir. (Kutlutürk, 34.) 

62 Tümer-Küçük, 113, Ayrıca bkz. Kutlutürk, 35. Sihizm’in İslam ve Hinduizmle ortak ve farklı yanları 

için bkz. Yitik, 196, 197. 

63 Gelen her Guru halefine göre daha yüce bir statüde kabul edilir. Bu sebeple en değerli Guru, Guru 

Nanak’tır. (Yitik, 166.) 

64 Tümer-Küçük, 114. 
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meydana getirmiştir. Tanrı insanlarla iletişimini Gurular vasıtasıyla gerçekleştirmiştir. 

Gurular ezeli hakikati keşfetmiş ve insanlara aktarmıştır. Bu sebeple “Guru’nun öğretisi” 

Tanrı kaynaklı olup vahiyden farksızdır.65 Bunun için Sihler kutsal metinlerini vahiy 

ürünü olarak kabul ederler. Adi Grand’da66 “Tanrı ruhta kaimdir ve ruh onda mevcuttur” 

ifadesi ile Gurulardan sadır olan metinlerin Tanrı’nın vahyi olduğu vurgulanmaktadır. 

Bununla birlikte Tanrı sadece vahyin değil her şeyin kaynağı olarak kabul edilmektedir. 

Tanrı her şeyi yaratan ve her şeyin kendisinden sudur ettiği yegâne mutlak varlıktır.67 

Sihizm’de vahiy, insanı kuşatan ve sürekli etkileyen bir husus olarak doğal bir 

süreçtir. Birey vahiy ile adım adım ilerlemekte, manevi olarak terakki etmektedir. İnsan 

vahiy sayesinde ancak maddi formundan sıyrılabilmektedir. Bununla birlikte vahiy alma 

sürecinde insan-Tanrı iletişimi ve etkileşimi de dikkate değerdir. İnsanın Tanrı ile 

iletişiminin kuvvetli ve sürekli olması onu vahye mazhar kılmaktadır. Burada insanın 

sezgi ve tefekkürü de büyük bir öneme sahiptir. Akıl sayesinde insan bir takım çelişkili 

ve yanlış anlayışlardan kurtularak vahyi anlayabilecek olgunluğa erişir.  Gurular bu 

olgunluğa erişmiş insanlar olarak Tanrıdan gelen hakikatleri kavrayarak insanlara 

aktarmışlardır. Bu sebeple Tanrı’nın yüceliğini ve hakikati idrak etmek ancak Guruların 

sözlerine kulak vermekle mümkündür. Fakat vahiy süreci 10. Guru ile birlikte sona 

ermiştir. Bundan sonra insanın rehberi ve önderi guru olarak da kabul edilen kutsal 

kitaptır. 68 

 
65 Kutlutürk, 35. 

66 Adi Grand, (Granth Sahib) Sihlerin kutsal kitabıdır. Bu kitapta Sihlerin dini ve ahlaki kuaralları vardır. 

(Abdurrahman Küçük, “Sihizm”, A.Ü.İ.F.D, c. 28, Sayı 1, Ankara 1987, 404.); P.T.Raju-Wing-tsit Chan-

Joseph M. Joseph Kitagawa-İsmail. R. Faruki, Asya Dinleri, çev. Abdulah Davudoğlu, İnkılap Yayınları, 

İstanbul 2002, 188. 

67 Yitik, 176. 

68 Detaylı bilgi için bkz. Kutlutürk, 35-42. 
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Sihizm’de Tanrı kendini sadece söz olarak ifşa etmektedir. Yani teofani yoluyla 

vahiy inancı mevcut değildir. Tanrı’nın “nur” olarak tezahür ettiği kutsal kitaplarında 

geçmekle birlikte bu Tanrı’nın ete kemiğe bürünmesi yani “avatarası” anlamında değildir. 

Zira Tanrı ne insan ne de başka bir varlığın formuna girmez.69 

Tanrı’nın kendini söz veya hakikat şeklinde vahyetmesini anlamak için bazı 

kavramlara kısa da olsa değinmek gerekmektedir. 

Bani: Vahiy kavramını ifade eden kelimelerden biri “bani”dir. Bu kelime söz, 

kelam, ses gibi anlamlara gelmektedir. Tanrı Bani ile tezahür etmektedir. Bani ilahi 

hikmettir. Bu kelime aynı zamanda Sihizm’de kutsal metinleri de ifade etmek için 

kullanılmaktadır. Baktığımızda vahiy kavramını ifade eden en yakın kelime budur.  

Gurbani: Vahiyle ilintili bir diğer kelime ise “Gurbani” kavramıdır. Gurbani 

Guru’nun öğretileri demektir. Zira kelimenin anlamına baktığımızda bu durum daha sarih 

bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Bani, Tanrı’nın vahyi, Guru ise vahye aracılık eden kişidir. 

İki kelimenin birleşimi ise ilahi öğretinin gurular vasıtasıyla aktarımını ifade etmektedir. 

Şabad: Kelime olarak “söz, kutsal ses, ilahi, dize, cümle” gibi anlamlara gelen 

Şabad, Sihlerin kutsal metinlerinde bulunan sözleri ifade etmektedir. Şabadların 

okunmasıyla bu sözlerdeki deruni anlam ve hikmetler ortaya çıkmakta ve insan ancak bu 

şekilde aydınlanabilmektedir. Böylelikle insan bencillikten70 kurtularak gerçeği idrak 

edebilmektedir. 

 
69 Yitik, Doğu Dinleri, 182. 

70 Sihizm’e göre insan mükemmel olarak yaratılmış olmakla birlikte aynı zamanda da bencildir. İnsanın 

dünyayı ve kendisini Tanrı’dan farklı ve ayrı gibi görmesi Maya halidir. Bu durumdaki insan fani şeylerin 

peşine takılarak Tanrı’yı unutmaktadır. Bu sebeple insan samsara çarkından kurtulamamaktadır. İnsanın bu 

çarktan kurtuluşunun yegâne yolu ise bencillikten kurtulmaktan geçmektedir. (Yitik, 178-179.) 
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Guru: Sihizm’de vahiyle bağlantılı en önemli kavramlardan biri de “Guru” 

kavramıdır. “Gu”, karanlık ve zulmet anlamlarına gelmektedir. “Ru” ise yok eden ve 

ortadan kaldıran demektir. İki kelimenin birleşimi ile “karanlığı yok eden” anlamındaki 

guru kelimesi meydana gelmektedir.71 Terim olarak ise insanları karanlıktan aydınlığa 

çıkartan rehber ve önder demektir.72 Bu manada guruların rehberliğinde insanlar vahyi 

anlamış, manevi anlamda terakki edebilmişlerdir. Ayrıca Gurular tanrısal kelamı 

insanların anlayabileceği şekilde aktarmışlardır. Yani insanlar vahyi ancak guruların 

aracılığıyla anlayabilmektedirler. Bununla birlikte Guruların rehberliği ancak Tanrı’ya 

ulaşma gayretinde olan insanlar içindir. Aksi halde bu gayreti göstermeyenlere bir 

faydaları dokunamaz. Gurular da sıradan insanların içinden çıkmış kişilerdir. Tanrı’nın 

avatarası değildir. Mamafih Tanrı kendini ve sözünü Guru’ya ilham ederek bilinir 

kılmıştır. Gurular Tanrı’dan aldıkları ilhamı hiç değiştirmeden aktarmak zorundadırlar. 

Bu durum Kabur Sing’e atfedilen bir sözde şöyle ifade edilir. “Ben sadece Tanrı 

tarafından nasıl takdir buyurulmuşsa öyle konuşuyorum, ben Tanrı’nın sözünü bana 

geldiği şekli ile söylüyor ve anlatıyorum.” Yani gurular sadece elçidirler. Onlar insanların 

dikkatlerini kendilerinden çok Tanrı’dan aldıkları vahye çekmişlerdir. 

Guru Nanak ile başlayan ve Guru Gobind Sing ile sona eren guruluk silsilesi ile 

vahyin aktarımı sona ermiştir. Lakin kutsal metin bundan sonra ebedi Guru olarak kabul 

edilmiştir. Bu sebeple Guru kelimesi hem vahye aracılık eden önderleri hem de guruların 

aldığı vahyi ifade etmektedir. Guruluk silsilesinin tamamlanmasıyla birlikte kutsal kitap 

gerçek ve hakiki guru olarak kabul edilmektedir. Tanrı’nın sözü kıyamete kadar insanlara 

rehberlik yapmaya devam edecektir.73 

 
71 Kutlutürk, 37-42. 

72 Şinasi Gündüz, Din ve İnanç Sözlüğü, Vadi Yay. Konya 1998, 147; Ayrıca bkz. Hançerelioğlu, 218. 

73 Kutlutürk, 39-42. 
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Adi Grand/ Guru Grand Sahip: Bu kelimeler Sihizm’de kutsal kitapları ifade 

etmektedir. Guru Grand Sahip, beşeri Guru silsilesinin sona ermesinden sonra bu ünvanın 

kutsal kitaba verilmesini ifade eder. Kutsal kitaplar Sihlere göre yaşayan guru olarak 

görülmekte ve onlara saygı gösterilmektedir.74 

Sonuç olarak eklektik bir yapıya sahip olan Sihizm, İslam’daki peygamber 

inancını çağrıştıran bir yapıya sahip olmakla birlikte guruluk şahsi gayret ve çabalar 

neticesinde elde edilebilen bir makamdır. Vahyin sadece söz ile olabileceği inancı 

İslam’daki vahiy anlayışını çağrıştırmaktadır. Tek tanrı inancı ve Tanrı’nın avataralarını 

kabul etmemeleri de İslam’daki Tanrı inanışından mülhem olduğunu düşündürmektedir. 

Hinduizm’deki Maya, Nirvana ve Tenasüh gibi inançları kabul etmiş olması ise bu inanç 

sistemini Hinduizmle ortak kılmaktadır.   

B. YAHUDİLİK’TE VAHİY ANLAYIŞI 

Yahudilik Sâmî dinlerin kronolojik olarak en eskisidir. Seçilmişlik inancı, ortak 

kutsal kitap literatürü ve kurtuluş inancı gibi konularda Hıristiyanlığa benzerken, tek 

Tanrı inancı ve dinsel hukukun önemli olması yönüyle de İslam’a benzemektedir.75 

Hırıstiyanlık ve İslamiyet’te olduğu gibi Yahudilik’te de vahiy inancı merkezi bir 

konumdadır. Mamafih her dinin kendine özgü vahiy anlayışı olduğu gibi Yahudiliğin de 

kendine özgü vahiy tasavvuru vardır. Nitekim klasik inançta “İsrail, Tanrı ve Tevrat 

birdir” doktrini Tanrı ile İsrailoğulları’nın arasındaki ilişkide Tevrat’ın, yani vahyin 

belirleyici rolüne vurgu yapılmaktadır.76 Bununla birlikte Ahit inancına sahip olan 

 
74 Kutlutürk, 37-42. 

75 Baki Adam, “Yahudilik” Yaşayan Dünya Dinleri, (Ed. Şinasi Gündüz), D.İ.B Yayınları, Ankara 2007, 

207-211. 

76 Muhammet Tarakçı, “Yahudilik’te Vahiy Anlayışı”, Vahiy Zincirinin Son Halkası Sempozyumu, Kur’an 

Çalışmaları Vakfı, İstanbul 2017, 49.   
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Yahudiler, Tanrı’nın kendileri ile anlaşma yaptığına inanırlar. Ahit inancı Yahudilik’te 

en önemli konulardan biri olmuştur.77 Bu anlamda Yahudilik millileştirilmiş dinler 

kategorisine dâhil olmaktadır. Yahudilerdeki bu anlayış vahiy telakkilerine de etki 

etmiştir.78 

 Tanah’ta Tanrı, insanoğlunun kendisini tanıması ve bilmesi için insana bir takım 

yollar göstermiştir. Bu sebeple Tanrı Tanah’ta ismini,79 yollarını,80 emir ve kanunlarını81 

İsrailoğulları’na iletmiştir. 

Bununla birlikte Tanrı sırlarını,82 yüceliğini83 ve adaletini84 de insanlara vahiy 

yoluyla bildirmiştir.85 Kısaca Tanrı, varlığını vahiy yoluyla iletir. 

Yahudilik’te vahiy, insanın hayalinin veya zihinsel yetisinin üstünde bir güçtür. 

Bu güç insanın bilincine sirayet etmektedir. Tanrı vahyi açık olan alıcının zihnine aktarır. 

Yani vahiy, insana yüksek bir varlık âleminden gelen bir ışık gibi, onu kuvvetle tutarak 

insanın gerçeği idrak etmesini sağlar. Böylelikle Tanrı ile insan arasındaki iletişim 

gerçekleşmiş olur. Kısaca vahiy, sınırlı insan bilincinin sınırsız yaratıcı bilinçle iletişime 

geçmesini ifade eder.86  Bireylerin bilinç düzeyleri nasıl farklı ise vahiy alan 

peygamberlerin de vahye muhatap olma düzeyleri farklıdır. Bu anlamda Yahudilik’te 

 
77 Eldar Hasanov, Nuh Kanunları ve Nuhilik, İsam Yayınları, İstanbul 2015, 43. Yahudilik’te “ahit” kavramı 

ile bağlantılı diğer kavramlar için bkz. Hasanov, 47-55; Ayrıca bkz. Durmuş Arık, Buhara Yahudileri, Aziz-

Andaç Yayınları, Ankara 2005, 4, 5. 

78 Adam, 222. 

79 Kitabı Mukaddes,  Kitab-ı Mukaddes Şirketi. Orhan Matbaacılık, İstanbul 1997, İşaya 64/2. 

80 Mezmurlar 98/2. 

81 Mezmurlar 119/1. 

82 Tesniye 29/29. 

83 İşaya 40/15. 

84 Mezmurlar 98/2. 

85 Amos 7/14-15.   

86 Kaufmann Kohler, “Revelation”, The jewishEncyclopedia, New York 1906, c. 10, 397. 

http://www.jewishencyclopedia.com/contribs/563
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vahyin en üst derecesine Musa peygamber muhatap olmuştur. Yani vahyin de dereceleri 

söz konusudur.87 Bu anlamda Yahudilik, kendilerine peş peşe birçok peygamberin geldiği 

ve Tanrı’nın kendileri ile görüşme yaptığı bir dindir.88 

Yahudi teolojisinde vahiy iki manada anlaşılır; birincisi, Tanrı’nın 

tezahürü; ikincisi ise sözler, işaretler, kanunlar veya yasalar aracılığıyla Tanrı’nın 

iradesinin tecellisidir.89 Tanrı’nın, kendisini gösterdiğine dair ifadelere baktığımızda 

birincisi insan suretinde gözükmesi 90 ikincisi ise Tanrı’nın bir takım nesnelere (ateş ve 

bulut) tecellisi şeklindeki gözükmedir.91 Ayrıca Tanrı bu yolların dışında melekler 

vasıtasıyla da vahyetmiştir.92 

Tanah’a bakıldığında Tanrı’nın Musa ile doğrudan bir şekilde konuştuğu da ifade 

edilir. Tanrı bu konuşma esnasında Musa’ya taş levhalara yazılı bir şekilde emirlerini 

vermiştir.93 

Tanrı’nın kendini insana ifşa etmesi, Tanah’ta tartışılmaz bir gerçek olarak ifade 

edilir. Tanrı’yı görenlerin veya işitenlerin psikolojik halleri açıklanır.94 Bu sebeple 

 
87 Musa’nın Tanrı’yı görme yetisi ile diğer peygamberlerin kapasitesi arasındaki fark, şu şekilde ifade edilir: 

Tanrı Musa’ya açık ve yarı şeffaf bir ayna gibi göründü; diğer peygamberlere ise karmaşık, bulanık bir 

aynada gözüktüğü gibi gözüktü. (Kohler, 398.) 

88 Kohler, 397. 

89 Kohler, 396. 

90 Çıkış 24/9-11; Tekvin 18/1-15, 32/25-32; İşaya 6. 

91 Tesniye 13/4, 31/15-16; Nehemya 9/12-13; Çıkış 13/ 21-22; 3/2-6, 16/13,  19/9; Levililer 16/2. 

92 Tekvin 16/7-9, 2/11, 15, 21/17, 31/11; Çıkış 3/2-4; Hâkimler 13/6-9. 

93 Tekvin 127, 32/30; II. Tarihler 18/8; İşaya 6/1-4; Çıkış 24/9-11; Sayılar 12/8; Tesniye 34/12; Ayrıca bkz. 

Benjamin Blech, Nedenleri ve Niçinleri İle Yahudilik, Gözlem Yayınları, İstanbul, 80,  Sînâ vahyi için 

ayrıca bkz, Baki Adam, Yahudi Kaynaklarına Göre Tevrat, Pınar Yayınları, İstanbul 2001, 64-65. Hasanov, 

71-78. 

94 Yaratılış 3/9-19; Kohler, 396. 
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Yahudilik’te vahiy anlayışını açıklarken, vahyin nasıl gerçekleştiğini izah eden kelimeler 

ve kavramlar önem kazanmaktadır.   

1. Vahyi İfade Eden Kavramlar 

Yahudilik’te vahyi anlayabilmek için Tanah’ta vahyi ifade eden kelimeleri 

açıklamak gerekir. Bunlar, gala, yada, nir’ah, noda ve dabar kelimeleridir. 

a) Gala  

Tanah’ta Tanrı’nın vahyini ifade eden kavramların başında “gala” kelimesi 

gelmektedir.95 Gala, İbranicede “kendini ifşa etmek”, “birden ortaya çıkmak”,96 “açmak”, 

“örtüsünü kaldırmak”, “ortaya çıkarmak” manalarına gelmektedir.97 Tanah’a 

baktığımızda Gala Tanrı tarafından insanların vahyi alabilecek konuma getirilmesi, kulak 

ve gözlerinin açılması anlamında da kullanılır.98 “Orduların Rabbi kulaklarıma işittirdi: 

Siz ölene dek bu suçunuz size bağışlanmayacak”99 Ayrıca “gala” ile Tanrı’nın, adaleti ve 

dini konular hakkındaki şeylerin ifşası da ifade edilmek istenir.100 “Bir sunak yaparak 

oraya ‘El-Beytel’ adını verdi. Çünkü ağabeyinden kaçarken Tanrı orada kendisine 

görünmüştü”.101 Başka bir bölümde ise, gizliliğin Rab’be özgü olduğu ifade edilir.102  

 

 
95 Balazs M. Mezei, Religion and Revelation After Auschwitz, Bloomsbury Academic, 2013, 35. 

96 http://www.biblestudytools.com/lexicons/hebrew/kjv/gala.html, 27.02.2017. 

97 J. Jensen, “Revelation, Concept of”, The New Catholic Encyclopedia (NCE), Washington 1967, XII/436. 

98 George J. Zemek, The Word of God in the Child of God: Exegetical, Theological, and Homiletical 

Reflections from the 119th,  Psalm, Wipf and Stock, 2005, 103. 

99 İşaya 22/14. 

100 I.Samuel 2/27, 3/21,  9/15,  I. Samuel 7/27, Daniel 10/1. 

101 Tekvin 35/7. 

102 Tesniye 29/29. 

http://www.biblestudytools.com/lexicons/hebrew/kjv/gala.html
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=George+J.+Zemek&search-alias=books&field-author=George+J.+Zemek&sort=relevancerank
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b) Yada 

Yahudilik’te vahyi ifade eden bir diğer kelimede “yada”dır. Yada, İbranice’de, 

öğrenmek, algılamak, bulmak, ayırt etmek, deneyimle öğrenmek, tanımak, tanışmak, 

bilge olmak, bilinmeyenin ortaya çıkması, bilinir hale getirmek ve açığa vurmak gibi 

anlamlara gelir.103 Terim olarak, Tanrı’nın kendi hakkında bir takım bilgiler vermesi ve 

vahyini ifşa etmesi demektir.104 Tanah’ta Tanrı kendisini tarihi olaylarla ortaya çıkarma 

şeklinde ifşası da “yada” terimiyle ifade edilmiştir.105 

c) Nir’ah 

Yahudilik’te vahyi ifade eden kavramlardan biri de “nirah”tır. Sözcük anlamı 

itibariyle, Nir’ah, “kendini göstermek”, terim olarak ise kutsal mekânda Tanrı’nın ifşası 

ve tecellisi anlamına gelir. Bu sebeple herhangi bir mekânın kutsallığını ifade eden 

rivayetlerde de bu kelime kullanılmaktadır. Mamafih Yahudilerde bazı mekânlara 

kutsallık atfedilmesi, bu mekânlarda ilahi vahyin gerçekleşmesinden dolayıdır.106 

  Bu kelime Tevrat’ın birçok yerinde Rabb’in görünmesini ifade etmek için de 

kullanılmıştır. 107   

 

 
103 http://www.biblestudytools.com/lexicons/hebrew/kjv/yada.html, 27.02.2017. 

104 Çıkış 6/2;Yaratılış 4/9, 15/9, 15/13, 18/19, ayrıca bkz. Gerard Van Groningen, Messianic Revelation in 

the Old Testament, Vol. 1 1997, 171. 

105 Hezekiel 20/9. 

106 Muhammed Tarakçı, “Tanah’ta Vahiy Anlayışı”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Bursa 

2002,  c. 11, Sayı: 1, 195; Avram, ülke boyunca Şekem’deki More meşesine kadar ilerledi. O günlerde 

orada Kenanlılar yaşıyordu. Rab, Avram’a görünerek, “Bu toprakları senin soyuna vereceğim” dedi. Avram 

kendisine görünen Rab’be orada bir sunak yaptı. (Yaratılış 12/7.). 

107 Levililer 9/4-6, 23; Tekvin 35/9-10, 48/3-4; Çıkış 3/ 2, 16, 17. 

http://www.biblestudytools.com/lexicons/hebrew/kjv/yada.html
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Gerard+Van+Groningen&search-alias=books&field-author=Gerard+Van+Groningen&sort=relevancerank
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d) Noda 

Vahyi ifade eden bir diğer kelime de “noda”dır. İbranice’de “kendini bildirmek” 

manasına gelir. Kelimenin geçtiği pasajlarda, Tanrı’nın görünmesi ile ilgili 

antropomorfik işaretlerden sakınılmaktadır. Zira ni’rah kelimesi antropomorfik görmeyi 

ifade eder. Nirah ve Noda, bir arada kullanmalarına karşın zıt anlamlarda kullanılmıştır.108 

Noda kelimesi Tanrı’nın diğer milletlerle diyaloğunda da kullanılan bir kelimedir.109   

e) Dabar 

Yahudilik’te vahiyle ilgili bir diğer kelime ise “dabar” dır. Dabar kelimesi 

Tanrı’nın kelamı anlamında Tanah’ta 394 defa geçmektedir. Dabar “Tanrı’dan insana 

ulaşan emir, peygamberlik, uyarı ve cesaretlendirmeyi içeren ilahi iletişim” gibi 

anlamlara gelmektedir.  

Tsefanya, Yeremya, Yoel, Hoşea, Yunus, Haggay, ve Zekarya kitapları, 

“Tanrı’nın kelamı... geldi”  tarzında cümlelerle başlamaktadır. Bu tarz ifadeler, mezkur 

kitapların muhtelif bölümlerinde de göze çarpmaktadır. Bununla birlikte “Tanrı şöyle 

diyor” veya “Tanrı’nın sözünü dinleyin” tarzında ifadeler Peygamber kitaplarında da 

sıklıkla kullanılmaktadır.110 

2. Vahiy Alan Kişiler 

Yahudilik’te vahiy gelen kişilerin başında peygamberler gelmektedir. Tanrı’nın 

iradesini111 insanlara bildirme anlamındaki peygamberlik müessesesi Yahudilik’te 

 
108 Çıkış 6/3. 

109 Hezekiel 38/23, 39/7. 

110 Tarakçı, 197. 

111 Amos 3/7. 
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başından itibaren vardır. Peygamberler İsrailoğulları’na yol gösteren, rehberlik yapan 

kişilerdir.112 Peygamberler Tanrı kelamının adamı113 ve Tanrı’nın sözcüsü114 olarak 

görülürler. Nitekim Tanah’ın Peygamberler (Neviim) bölümü peygamberlerin hayatlarını 

anlatan ve kendilerine atfedilen kitaplardan oluşmaktadır.  

Yahudilikte peygamberlik, kişisel tecrübe ve vahyi tebliğ etmek gibi olmak iki 

özelliğe sahip olmak zorundadır. Sadece Tanrı ile irtibatlı olmak kişiyi peygamber 

yapmaya yetmemektedir. Çünkü bu kişisel bir tecrübedir. Bu durum uygun özellikleri 

taşıyan herkes için mümkündür. Bir kişinin peygamber olabilmesi için ise kişinin hem 

Tanrı ile irtibatlı olması, hem de ondan aldığı vahyi tebliğ etmekle görevlendirilmesi 

gerekmektedir. Nitekim Tevrat’ta birçok kişinin Tanrı ile görüştüğü belirtilmekle birlikte 

bunlar peygamber olarak kabul edilmezler.115   

Yahudilik’teki peygamber anlayışı diğer dinlerden farklılık arzetmektedir. 

İsrailoğulları’nın diğer milletlerden farklı ve üstün olmaları gibi Yahudi peygamberleri 

de üstün kabul edilmişlerdir. Mamafih İsrail peygamberleri diğer milletlerin 

peygamberlerinden farklı olarak Tanrı’nın doğrudan muhatab olduğu ve vahyin tam 

muhtevasıyla kendilerine ulaşan kişilerdir. Bunun yanında Yahudilik’teki seçilmişlik 

inancının peygamberlik anlayışına da sirayet ettiğini görürüz. Mamafih Tevrat’ta 

belirtildiği üzere Yahudiler dışında gelen peygamberler her ne kadar Tanrı’nın vahyine 

muhatap olmuş olsalar da kitabi peygamberlik anlayışı Musa peygamberden itibaren 

İsrailoğulları ile sınırlandırılmış bir statü olarak kabul edilmiştir.116 Tevrat’ta bu manada 

 
112 I. Samuel 23/27, II. Samuel 24/17. 

113 Yeremya 18/18. 

114 Yeremya 15/19, Çıkış 4/15, 16. 

115 Eldar Hasanov, “Yahudilik’te Peygamberlik Ve Peygamberler”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma 

Dergisi, c.3, sayı 4, 2014, 679. 

116 Saime Leyla Gürkan, Yahudilik, İSAM Yayınları, İstanbul 2008, 130. 
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zikredilen ilk peygamber ve İbraniler’in atası olarak seçilmişliğin bidayeti olarak kabul 

edilen İbrahim peygamberdir.117 İbrahimle başlayan M.Ö. V. Yy’da yaşadığı varsayılan 

ve Ezra ile özdeşleştirilen Malaki ile sona ermiştir. Bu dönemden sonra “Tanrı adamı” 

anlayışının yerine dine ait konuları iyi bilen ve yorumlayan “din adamı” (rabbi) profili 

daha çok önem kazanmaya başlamıştır.118 Talmud’da peygamber olarak tasvir edilen 

Davud ve Süleyman vahye muhatap olsalar bile peygamber olarak kabul edilmezler. 

Geleneksel Yahudi inancında Davut ve Süleyman Tanrı ile irtibatlı olan krallar olarak 

kabul edilirler.119 Yahudilik’te peygamberlik Tanrı tarafından seçilen insanlara verilir. 

Fakat peygamberler öncesinde buna hazır olması için bir takım ilahi eğitimden 

geçmelidir.120 Yahudilik’te peygamber inancı ile ilgili olarak dikkat çeken bir diğer husus 

da, peygamberliğin sadece erkeklere özgü bir kurum olmayışıdır. Tarih boyunca 55 erkek 

peygamberin geldiğine inanılmakla beraber geleneksel inanca göre yedi kadın 

peygamberin de geldiği kabul edilir. Kadın peygamberler için “nevia” kelimesi 

kullanılmıştır. Bu peygamberler, Sara, Miryam, Debora, Hanna, Abigail, Hulda ve 

Ester’dir.121 Yahudilik bu yönüyle Hıristiyanlık ve İslamiyet ile ayrışmaktadır. 

 
117 İbrahim’le yapılan ahit Tevrat’ta Tekvin 12/ 1-7, 13/14-17, 17/1-14, 15/ 8-18, 26/2-5, 28/10-22’de 

anlatılır. İbrahim’le yapılan ahdin özelliği bir kavme özgü olmasıdır. Ahit’te İbrahim’e ve evlatlarına 

verilecek topraklardan bahsedilmiştir. Bu manada ahit, İbrahim ve çocukları için seçilmişliği ifade 

etmektedir. (Hasanov, Nuh Kanunları ve Nuhilik, 67-70.) 

118 Gürkan,  135, Yahudilik’teki peygamberlik anlayışları için bkz. Gürkan, 136. 

119 Hasanov, “Yahudilik’te Peygamberlik Ve Peygamberler”, 690, 691. 

120 Ebu İmran Musa b. Meymun el- Kurtubi, Delaletü’l-Hair’in, çev. Hüseyin Atay, Ankara Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi Yayınları, Ankara 1974, 395, ayrıca bkz. Ömer Faruk Harman, “Yahudilik’te 

Peygamberlik ve Peygamberler”, İslam Tetkikleri Dergisi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 

Yayınları, Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul 1995, c. 9, 127-161. 

121 Hasanov, 688, 693; Saime Leyla Gürkan, “Yahudi Geleneğinde Vahiy ve Peygamberlik”, Vahiy ve 

Peygamberlik, Kuramer Yayınları, İstanbul 2019, 53, 54. 
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 Bununla birlikte Tanah’a göre vahye muhatap olanlar sadece peygamberler 

değildir. Vahiy aldığına inanılan bir diğer sınıf ise kâhinlerdir. Tanah’ta kâhinlerin Tanrı 

ile olan özel iletişimine vurgu vardır. Nitekim “İsrail’de biri Tanrı’ya bir şey sormak 

istediğinde, Haydi, biliciye gidelim.”  Zira bugünümüzde peygamber denilen kimselere o 

zamanlarda bilici denirdi122 tarzında ifadeler mevcuttur. 

Tanah’ta vahyin İsrailoğulları dışındaki kişilere de geldiğinden haber 

verilmektedir. Nitekim Balam buna bir örnektir. Balam esasında falcıdır. Fakat zamanla 

halk nezdinde yaptığı kehanetlerin tutmasıyla üstün bir kişi konumuna gelmiştir.123 

Tevrat’ta Balam’ın Tanrı ile görüştüğüne dair ifadeler geçmektedir. 124 Daha önce de ifade 

ettiğimiz gibi Yahudilik’teki peygamberlik anlayışına göre, peygamberin sadece Tanrı ile 

irtibatlı olmanın dışında tebliğ görevi de zorunludur.   

3. Vahyin Geliş Şekilleri 

Tanah’ta vahyin geliş şekilleri ile ilgili olarak bazı hususlar üzerinde durulsa da 

üzerinde esas olarak vurgulanan, Musa’ya Sînâ’da verilen vahiydir. Yahudiler Musa’ya 

verilen vahiy sebebiyle kendilerine ait vahiyleri hem geliş biçimi bakımından, hem de 

içerik bakımından diğer dinlerden üstün görmektedirler. Mamafih Tanrı, ilk kez bir 

peygamberle yüz yüze konuşarak vahyini iletmiştir. 

 

 

 
122 1. Samuel 9/9. 

123 Morris Jastrow, Jr., Ira Maurice Price, Marcus Jastrow, H. M. Speaker, John Dyneley Prince, Dr. S. 

Mühsam, Kaufmann Kohler, “Balaam”, The jewishEncyclopedia, New York 1906, c. 2, 466-469. 

124 Sayılar 22/9-12, 20, 31, 23/4-5, 16, 24/2-4, 15-16. 

http://www.jewishencyclopedia.com/contribs/558
http://www.jewishencyclopedia.com/contribs/547
http://www.jewishencyclopedia.com/contribs/109
http://www.jewishencyclopedia.com/contribs/41
http://www.jewishencyclopedia.com/contribs/44
http://www.jewishencyclopedia.com/contribs/51
http://www.jewishencyclopedia.com/contribs/51
http://www.jewishencyclopedia.com/contribs/563
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a) Tanrı’nın Vasıtasız Konuşması 

Tevtat’ta vahyin aracıları peygamberlerdir.125 Tanrı’nın konuşması “Yahve dedi”, 

“konuştu”, gibi ifadeler yerine “Rabbin sözü geldi” gibi cümlelerle ifade edilir.126 

Tanah’ta Tanrı’nın Musa ile aracı olmaksızın konuştuğundan bahsedilir: “Rab 

Musa ile iki arkadaş gibi yüz yüze konuşurdu”127 Musa’nın vahyi ne semboller ne de rüya 

vasıtası ile olmuştur. O, doğrudan Tanrı ile konuşmuştur.128 Bu konuşmada Musa, 

Tanrı’nın yüzünü görmemiştir.129 Bu iletişim tam anlamı ile bilemediğimiz bir şekilde 

gerçekleşmiştir. 

Tanah’ta insanla Tanrı arasındaki aracısız diyalog yalnızca Musa’ya özgüdür.130 

Tevrat’ta Tanrı’nın diğer peygamberlerle diyaloğu da dikkat çekmektedir. Fakat bunları 

vahiy bağlamında ele alamayız.131 Diğer milletlere gelen peygamberler vahye muhatap 

olsalar da kitabi peygamberlik İsrailoğulları ile özdeşleşen ve Musa peygamberden 

itibaren İsrailoğulları ile sınırlandırılmış özel bir statü olarak kabul edilir.132 

 

 
125 Tesniye 4/10-13. 

126 Yeremya 1/2, 4, 11, 13; Hezekiel 3 /16; Zekeriya 4 /8. 

127 Çıkış 33/11. 

128 Çıkış 38/11; Sayılar 12/6-8; Tesniye 34/ 12. 

129 Çıkış 33/18-20. 

130 Sayılar 12/6-8; “Tesniye Kitap’ının sonunda yer alan, “Musa gibi Rab’bin yüz yüze görüştüğü bir 

peygamber daha İsrail’de çıkmadı” (Tesniye 34/12.); Yahudilik’te Musa’dan önce peygamberlerin geldiği 

kabul edilmekle birlikte, nübüvvet Tevrat’ın vahyi ile doruk noktasına ulaşmıştır. Yahudi şeriatını sunan 

nübüvvet Musa ile gerçekleşmiştir. (Hasanov, 682.) 

131 Yaratılış 3/9-19; Kohler, 443-447; Âdem’in (Tekvin 2/16-17, 3/9) ve Kâin/Kabil’in Tanrı ile görüşmesi 

(Tekvin 4/6, 9) onları peygamber yapmamaktadır. Zira Tanrı ile yapılan her görüşme vahiy olarak kabul 

edilmez. (Hasanov, 683.) 

132 Gürkan, 55. 
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b) Teofani Vasıtasıyla Vahiy 

Teofani, Yunanca bir kelime olan “theophaneia” kelimesinden gelir. 

Theophaneia, “Tanrı’nın görünmesi” veya “Tanrı’nın tezahürü” manalarına gelmektedir. 

Bu manada teofani dinlerin birçoğunda mevcuttur. Tevrat’ta Tanrı insan suretinde, tabii 

afetlerde, yanan çalıda, bir bulut içinde görünmüştür. Bu tip olaylar Teofanik olaylardır. 

Hıristiyan inancında ise, Hz. İsa’nın hayatının tamamı teofanik bir olay olarak kabul 

edilir. İsa’nın bizzat kendisi bir teofanidir.133 

Tanah, teofaniyle ilgili birçok örnek vermektedir. Bu örneklerde Tanrı görülen bir 

varlık olarak telakki edilmektedir. Örneğin İbrahim, Mamre’ye Tanrı’yı ziyaret etmek 

için gitmiş ve orada üç adam görmüştür.  Buradaki üç adamdan biri Tanrı, diğerlerinin 

ise melek olduğu ifade edilir. Burdaki teofani olayında Tanrı, İbrahim’e bir çocuk 

müjdelemiştir.134 İkinci bir örnekte Yakub’un başından geçen teofani olayıdır. Yakub, 

sabaha kadar mücadele etmiş ve şöyle demiştir: “Tanrı ile yüzyüze görüştüm, ama canım 

bağışlandı”135 Bu cümle “Tanrı ile doğrudan karşılaşmayı” ifade eder. Bununla birlikte 

ayrıca teofaninin hem insan formunda136 hem de ateş ve bulut şeklinde gerçekleştiği de 

Tanah’ta ifade edilmektedir.137  

 
133 Mehmet Aydın, Ansiklopedik Dinler Sözlüğü, Nüve Kültür Merkezi Yayınları, Konya 2005, 751. 

134 Tekvin 18/1-15. 

135 Tekvin 32/30. 

136 Çıkış 24/9-11; Tekvin 32/25-30. 

137 Çıkış 13/21-22; Çıkış 16/10; Çıkış 19/9; Çıkış 24/15-18; Levililer 16/2; Tesniye 31/15-16, 10/4; 

Nehemya 9/12-13; Musa dağa çıkınca, bulut dağı kapladı. Rabbin görkemi Sînâ dağının üzerine indi. Bulut 

dağı altı gün örttü. Yedinci gün Rab bulutun içinden Musa’ya seslendi. Rabbin görkemi İsrailliler’e dağın 

doruğundan yakıcı bir ateş gibi görünüyordu. Musa bulutun içinden dağa çıktı. Kırk gün kırk gece dağda 

kaldı.” (Çıkış 24/ 15-18; Nehemya 9/ 12.) 
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Tevrat’ta teofaniler sadece yukarda saydıklarımız ile de sınırlı değildir. Mamafih 

Tanrı Avimelek’e, İbrahim’e, Yakup’a, İshak’a, Musa’ya, Davud’a, Samuel’e, 

Süleyman’a ve Yeremya’ya da görünmüştür.138 

Tevrat’ın içeriğine baktığımızda Tanrı’nın görüneceğine dair pek çok rivayetin 

yanında, Tanrı’yı görmenin imkânsız olduğunu söyleyen de birçok ifade mevcuttur. Hatta 

Tanrı’yı görmenin insanın ölümüne sebep olacağına dair rivayetler de vardır.139 

c) Rüya Yoluyla Vahiy 

Yüzyıllar boyunca rüyalar ve yorumları insanların hep ilgi odağı olmuştur. Bu 

sebeple rüyalara hemen her kültürde ve toplumda farklı anlamlar yüklenmiştir. Kadim 

dinlerde de rüya ve rüya yorumculuğu ayrı bir öneme sahiptir. Rüyalar tabiatüstü güçlerin 

insanlara mesajları olarak algılanmışlardır. 

Yahudilik’te rüya vahiy yollarından birisidir.140 Tanah, Tanrı’nın kendisini bu 

yolla kendisinden hoşnut olacağı şahıslara vahyedeceğini bildirir.141 Yakub142 Yusuf’un 

 
138 Tekvin 12/7; Tekvin 17/1; Çıkış 4/1, 5; Tekvin 20/3, 26/2, 24, 35/1, 9, 48/3; Çıkış 3/16; I. Samuel 3/21; 

I. Krallar 3/5,  9/2, 11/9; II. Tarihler 1/7, 3/1, 7/12; Yeremya 31/3. 

139 Çıkış 3/6; Tesniye 4/33; Çıkış 19/21; Çıkış 33/20; Tesniye 5/24-25; Hâkimler 13/22; Sayılar 12/8; 

Vahyin, teofaniye benzeyen diğer bir geliş şekli ise rü’yettir. Teofani ve rü’yet (vizyon) arasında herhangi 

bir ayrım yapmak gerçekten zordur. Bununla birlikte teofanilerde daha çok ilahi bir gücün veya varlığın 

yeryüzüne tecellisi ve ilahi mesaj söz konusu iken, rü’yette ise mekâna veya nesneye vurgu vardır. (Tarakçı, 

200, 201.) 

140 Harman, 127-161. 

141 Muhsin Demirci, Vahiy Gerçegi, M.Ü.İ.F.V., Yayınları,  İstanbul 1996, 127. 

142 Tekvin 28/11-14. 
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peygamberliğini bu şekilde öğrenmiştir.143 Hazreti Süleyman Tanrı’ dan bu yolla vahiy 

almıştır.144 

Tanah’ta Tanrı’nın kendini izhar etmesinin bir takım yolları zikredilirken rüya da 

zikredilmiştir.145 Tanah’ta Tanrı ile rüyada konuşan ve vahiy alan bazı kişiler vardır. 

Bunlar: Ya’kub, Laban, Abimelek, Yusuf, Süleyman, Daniel’dir. Bu mesajlar da vahiy 

olarak nitelendirilmiştir.146 

d) Tanrı’nın Meleği Vasıtasıyla Vahiy 

Melekler dinlerde Tanrı ile insan arasında köprü vazifesi gören ilahi mesajı 

taşıyan haberci olarak görülmüştür. Bu sebeple bazı dinlerde melekler büyük öneme 

sahiptir. Tanah’ta “Tanrı’nın Meleği” kavramı çok özel bir anlama gelmektedir.147 

Tanah’ta melekler vahyin aracısı olarak Tanrı’nın meleği olarak 

adlandırılmıştır.148 Tanah’ta bazı ifadelerde Tanrı’nın meleği ile Tanrı aynileştirilmiştir. 

Hacer, kendisi ile konuşan meleğin Tanrı’nın kendisi olduğunu zannetmiştir.149 

Erken dönem kaynaklarında Tanrı’nın insanlarla bizzat görüştüğüne dair ifadeler 

bulunurken sürgünden sonraki kaynaklarda Tanrı’nın meleği aracılığıyla görüştüğüne 

dair ifadeler mevcuttur. Bu manada “Tanrı’nın kuvveti” veya “Tanrı’nın adamı” olarak 

 
143 Tekvin 37/5. 

144 I. Krallar 3/4-15. Geleneksel Yahudilikte Süleyman, Tanrı ile irtibatlı birisi olduğu kabul edilmekle 

birlikte peygamber olarak kabul edilmez. Zira peygamberlik için sadece vahiy alması yeterli değildir. 

(Hasanov, 690, 691.) 

145 Tekvin 28/10-17, 31/10-16, 24, 37/5-10; I. Krallar, 3/5-15; Daniel, 7/1-28. 

146 Kohler, 397. 

147 Tarakçı, “Tanah’ta Vahiy Anlayışı, 204. 

148 Tekvin 16/ 7, 9; 22/11, 15,  31/11; Çıkış 3/2, 4; Hâkimler 2/1, 6/11. 

149 Tekvin 16/7-13. 
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da isimlendirilen Cebrail’in ilahi mesajın aracısı olduğuna inanılır.150 Bununla birlikte 

Rabbin meleğinin görülmesi bazen korkuya da sebep olmuştur.151 

e) Tanrı’nın Ruh’u ve Eli Vasıtasıyla Vahiy 

Tanah’ta vahye aracılık eden unsurlardan biri de Tanrı’nın ruhu, Tanrı’nın eli ve 

Tanrı’nın meleğidir.152 Tanrı sadece vahiy ile değil aynı zamanda peygamberlere 

mücadelelerinde ‘eli’ vasıtasıyla da yardımcı olmuştur.153 Bu anlamda melekler de Tanrı 

ile peygamberler arasında aracılık görevi üstlenmişlerdir.154 Tanah’ta Peygamberi vahiy 

öncesinde hazırlayan “Tanrı’nın ruhu”, veya “Tanrı’nın eli” gibi ifadeler sıklıkla 

geçmektedir.155 Ayrıca “ruh”, Tanah’ta Tanrı’nın nefesi156  anlamına da gelmektedir.157 

 

 

 
150 Daniel, 8/16-26,  9/21-27. 

151 Hâkimler 6/22-23, 13/21-22; Tekvin 32/30; Çıkış 33/20; İşaya 6/5-7; Kur’an’da da Yahudilerin 

Cebrail’e karşı tutumları eleştirilmiştir. “Söyle (yahudilere): Cebrâil’e kim düşmansa bilsin ki, Allah’ın 

izniyle önce gelen kitapları doğrulayıcı, müminler için bir hidayet rehberi ve müjdeci olarak Kur’an’ı senin 

kalbine indiren odur.” (Bakara 97.) 

152 Tarakçı, “Vahiy (Diğer Dinlerde)”, DİA., İstanbul 2012, c. 42, 443-447. 

153 “Bu yüzden Rab’bin halkına karşı öfkesi alevlendi, elini kaldırıp onları vurdu. Dağlar titriyor, cesetler 

çöp gibi sokaklara serildi. Bütün bunlara karşın Rab’bin öfkesi dinmedi, eli hâlâ kalkmış durumda.” 

(Yeşaya 5/ 25.); Sonra Rab elini uzatıp ağzıma dokundu, “İşte sözlerimi ağzına koydum” dedi, (Yeremya 

1/9.); Hezekiel 2/9. 

154 Tekvin 16/7-9, 22/11-15, 31/11; Çıkış 3/2; Tekvin 31/12-13; Tekvin 15/1; Daniel 8/13-16, 9/21, 22; 

Zekeriyya 4/1-5; Tekvin 32/1; Hezekiel 40/3-4. 

155 1. Samuel 10/6, 10; İşaya 48/16, 59/21; Hezekiel 1/3, 2/2, 3/12, 14, 22, 24; “Tanrı’nın ruhu”, sadece 

peygamberlere değil, İsrailoğulları’nın ileri gelenlerine, liderlerine ve krallarına da destek olmuştur. 

(Gürkan, 44.) 

156 Tekvin 2/7; Hoşea 13/15; Sayılar 11/3; Tesniye 27/16; Eyüb 12/10,  34/14, 16. 

157 İşaya 59/19 
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f) Yaratma ve Tabiat Olayları Vasıtasıyla Vahiy 

Tanah’ta tabiat olaylarının gerisinde hep Tanrı vardır. Tanrı bütün olayları kontrol 

eder. Tanrı her şeyi “sözü” ile158 yaratmıştır. Mahlûkatın hepsi Tanrı’nın sözünün 

neticesinde yaratılmıştır. “Gökler Tanrı’nın görkemini açıklamakta, gökkubbe ise 

ellerinin eserini duyurmaktadır”159 Tabiatın tek başına insanlara herhangi bir mesaj 

iletmesi söz konusu olmasa da Tanrı’nın iradesini yansıttığına inanılır. Bütün ilahi 

kuralların tabiatla uyumlu olduğu inancı vardır.160  Zira vahyin ve tabiat olaylarının 

kaynağı aynı varsayılır. 

Tanrı kendisini sadece varlıkları yaratmakla değil aynı zamanda tabiat hadiseleri 

ile de göstermektedir. Tabiatta meydana gelen olaylar Tanrı’nın mesajı olarak 

algılanmıştır.161 

Doğal afet şeklinde gerçekleşen tabiat olayları Tanrı’nın öfkesi olarak kabul 

edilmiştir. Davud zamanında süren üç yıllık kuraklık Saul’ün işlediği günaha 

bağlanmıştır.162 Amos Kitap’ı, günahtan insanları döndürmek için Tanrı’nın bir takım 

musibetleri gönderdiğinden bahseder.163 Esasen İsrailoğulları’nın karşılaştıkları her 

sıkıntı ve musibetin arkasında Tanrı ile yapılan ahde aykırı davranmaları yatmaktadır. Bu 

durum Tanah’ın birçok noktasında tekrarlanmaktadır.164 Fakat buna rağmen Tanrı 

 
158 Tekvin 1; Mezmurlar 33/6, 9. 

159 Mezmurlar 19/1. 

160 Hasanov, Nuh Kanunları Ve Nuhilik, 185. 

161 Sayılar 9/15-19;  Hâkimler 6/36-40; II. Samuel 5/24. 

162 Davut zamanında üç yıl kıtlık olmuş ve bunun sebebinin de Saul’un Givonluları haksız yere öldürmesi 

neticesinde olduğu Rab tarafından Davut’a bildirilmiştir. ( II. Samuel 21/1-9.) 

163 Amos 4/6-11; Kohler, “Revelation”, 397. 

164 Tesniye 28/15-68, 29/22-29.    

http://www.jewishencyclopedia.com/contribs/563
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İsrailoğulları ile ahdini bozmamıştır.165 Ahdin amacı insanı sadece belli şeylerle mükellef 

kılmak değil, Tanrı ile insan arasında uyumlu bir beraberlik oluşturmaktır.166 

Kısaca yaratma ve cezalandırma eylemlerinin hepsi Tanrı’nın ikazları ve işaretleri 

olarak algılanmış, taşıdıkları mesaj itibariyle de vahiy gibi telakki edilmiştir.167 

İsrailoğulları’nın tarihi içerisinde Tanrı’nın müdahalesinin en büyük örneği 

Mısır’dan çıkıştır.168 Tevrat’ta İsrailoğulları’nın Mısır’da kaldığı süre 400169 başka bir 

rivayette ise 430170 yıl olarak geçmektedir. İsrailoğulları bu süre zarfında Mısır’da refah 

içerisinde yaşamışlardır. Fakat zaman içerisinde Firavunlar tarafından 

köleleştirilmişlerdir. Onları bu durumdan Levi soyundan gelen Musa peygamber 

kurtarmıştır. Tanrı tarafından görevlendirilen Musa ve kardeşi Harun, İsrailoğulları’nı 

mucizevi bir şekilde Kızıldeniz’den geçirmişlerdir. Bu olay sonunda Musa Sînâ dağında 

Tevrat’ı almış ve İsrailoğulları ile Tanrı ahitleşmiştir. İsrailoğulları için bu vakıa İbrahim 

ile yapılan ahitten sonra onların tarihlerinde meydana gelen en önemli olaylardan 

sayılır.171 Mısır’dan çıkış, çölde geçirilen süre ve Sînâ’daki ahitleşme ile ilgili anlatımlar 

Tevrat’ın Çıkış ile başlayan ve Tesniye ile son bulan dört kitabında işlenmektedir. Kısaca 

Tanah’ta tarihi olaylar ve vahiy arasında sıkı bir bağ mevcuttur.  

 
165 Tevrat’ta ahdin feshedilemiyeceği ve ebediyyen devam edeceği ifade edilir. (Hâkimler 2/1.) 

İsrailoğulları ahde uymadıkları zaman sürgün ile cezalandırılmışlardır fakat Tanrı buna rağmen onlarla olan 

ilişkisini kesmemiştir. (Hezekiel 20.) 

166 Hasanov, 42. 

167 Tesniye 26/5-9. 

168 Çıkış 3/7; Buna benzer bir hadise de peygamber Debora’nın Kenan ordusu ile karşılaşması hadisesi için 

bkz. Hâkimler 4; Hezekiel 12/15. 

169 Tekvin 115/13. 

170 Çıkış 12/40. 

171 Yahudilik’te ahit inancı denildiği zaman İsrailoğulları’nın Sînâ’da Tanrı ile olan iletişimi kastedilir.   

(Hasanov, 40.) 
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g) Urim ve Tuhummim 

 Urim ve Thummim Tanrı’nın iradesini anlama biçimi olarak kâhinler tarafından 

uygulanan bir yöntemdir.172 

Urim, kelime olarak “bela getirmek” anlamındadır. Kısaca, Urim “hayır”, 

Thummim ise “evet” manasına gelmektedir. İki yassı taş olduğu iddia edilen Urim ve 

Thummim’in aynı tarafa gelmesi Tanrı’dan cevap alındığı manasına gelmektedir.173 Bu 

nesneler kâhinlerin “hüküm göğüslüğüne” konur ve orada saklanırdı.174 Harun’un Rab’bin 

huzuruna çıkacağı zaman onu göğsünde taşıdığı ifade edilir.175 Tanah’ta bu nesnelerin 

nasıl ve ne şekilde kullanıldıkları net olarak anlatılmamakla birlikte, bu nesneler 

vasıtasıyla Tanrı’nın “evet” veya “hayır” yönündeki iradesi anlaşılmaya çalışılırdı. 

Tanah’ta Urim ve Thummim, bazı metinlerde Tanrı’nın insanlarla kurduğu meşru 

bir iletişim vasıtası gibi sunulur.176 Örneğin Davud, Urim ve Thummim’e başvurmuştur.177 

 
172 Emil G. Hirsch, W. Muss-Arnolt, Wilhelm Bacher, Ludwig Blau, “Urim and Tuhummim”, The Jewish 

Encyclopedia, New York 1906, c. 12, 384-386. 

173 Ayrıca Bkz. Hirsch, Muss-Arnolt, Bacher,  Blau, “Urim and Tuhummim”, 384-386. 

174 Çıkış 28/ 15-21; Urim ve Thummim Koen Gadol’un (en yetkili Koen) göğsüne yerleştirilmiş olan 

Hoşen’in kat yeri içine yerleştirilmiş olan, Tanrı’nın kutsal isimlerine denir. (Moşe Farsi, Tora, Türkçe 

çeviri ve açıklamalarıyla Tora ve Aftara. 5. kitap Devarim” çev. Diana Yanni-Selin Saylağ, Gözlem 

Yayınevi, İstanbul 2009, 1035. 

175  “Urim’le Tummim’i karar göğüslüğünün içine koy; öyle ki, Harun ne zaman huzuruma çıksa yüreğinin 

üzerinde olsunlar. Böylece Harun İsrailoğulları’nın karar vermek için kullandıkları Urim’le Tummim’i 

Rab’bin huzurunda sürekli yüreğinin üzerinde taşıyacak.”; Çıkış 28/ 30; Urim ve Thummime konu olan 

taşlar “Ephod” denen uzun kollu, omuzlardan iki askı ile arkaya bağlanan özel bir giyiside saklanırdı. Bu 

giyiside rahibin göğsünde her bir kabileyi temsil eden 12 adet değerli taş bulunurdu. (Bu elbise ile ilgili 

detaylı bilgi için bkz. Çıkş 28/ 6-22.) 

176 I.Samuel 14/37-45, 28/6. 

177 Davut, Saul’un kendisine bir düzen kurduğunu duyunca, Kâhin Aviyatar’a, “Efodu getir” dedi.  Sonra 

şöyle yakardı: “Ey İsrail’in Tanrısı Rab! Ben kulun yüzünden Saul’un gelip Keila’yı yıkmayı tasarladığına 

dair kesin haber aldım.  Keila halkı beni onun eline teslim eder mi? Kulunun duymuş olduğu gibi Saul 

gelecek mi? Ey İsrail’in Tanrısı Rab, yalvarırım, kuluna bildir!” Rab, “Saul gelecek” yanıtını verdi. Davut 

http://www.jewishencyclopedia.com/contribs/510
http://www.jewishencyclopedia.com/contribs/621
http://www.jewishencyclopedia.com/contribs/620
http://www.jewishencyclopedia.com/contribs/564
http://www.jewishencyclopedia.com/contribs/510
http://www.jewishencyclopedia.com/contribs/621
http://www.jewishencyclopedia.com/contribs/620
http://www.jewishencyclopedia.com/contribs/564
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Bu ifadelerden de anlaşılmaktadır ki, insanlar yaşadıkları bir olay karşısında çıkmaza 

düştüklerinde bu yola başvurmuşlardır. 

Bu yöntemi Davud döneminin sonuna kadar kâhinler uygulamıştır.178 Bu yönteme 

bir süre daha devam edilmiş ve peygamberliğin zuhur etmesiyle birlikte ihtiyaç 

kalmamıştır. Bu yöntemin esasında vahyin diğer geliş şekilleri ile kıyaslandığımızda daha 

az bir öneme sahip olduğu görülecektir.179 

4. Sînâ Vahyi ve On Emir 

Yahudilik’te Tanrı’nın kendisini ifşa ederek peygamberlere doğrudan hitap etmesi 

vahyin en önemli şeklini ifade etmektedir.   

Tevrat’a göre Musa Mısır’da dünyaya gelmiş ve kırk yaşına kadar da orada 

yaşamıştır.180 Mısırlı ve İbrânî iki kişinin kavgasına karışmış ve Mısırlı’nın ölümüne 

sebep olmuştur. Bu olay üzerine Musa, Mısır’ı terkederek Midyan’a gitmiştir. Burada 

kâhin Yetro’nun sürülerine çobanlık yapmış ve kızlarından birisi ile evlenmiştir.181 

Sürüleri otlatırken bir gün Musa Tanrı’nın sesini işitmiş ve Mısır’da sıkıntılı durumda 

olan İsrailoğulları’nı kurtarmalarını istemiştir. Rab Musa’ya İsrailoğulları’nı Filistine 

götürmesini emretmiştir.182 

Tanrı’nın emirlerini alan Musa, kavmini takdis etmiş ve onlara elbiselerini 

yıkamalarını ve üçüncü güne hazır olmalarını emretmiştir. Üçüncü günün sabahında gök 

 
Rab’be, “Keila halkı beni ve adamlarımı Saul’un elineteslim edecek mi?” diye sordu. Rab, “Teslim edecek” 

dedi. (I. Samuel 23/ 9-12); I.Samuel 30/7- 8. 

178 Çıkış 28/30;  Levililer 8/8; Tesniye 33/8; Ezra 2/63; Nehemya 7/65. 

179CharlesR.Williams,TheUrimandThummim,https://www.biblestudyplus.info/uploads/4/5/6/9/45695927/

urim_and_thummim.pdf, 10.11.2018, 9.  

180 İncil, Yeni Yaşam Yayınları, Zafer Matbaası, İstanbul 1995, Resullerin İşleri 7/23. 

181 Çıkış 2. 

182 Çıkış 3, 19/3-6. 

https://www.biblestudyplus.info/uploads/4/5/6/9/45695927/urim_and_thummim.pdf
https://www.biblestudyplus.info/uploads/4/5/6/9/45695927/urim_and_thummim.pdf
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gürlemeleri ile birlikte duyulan boru sesi ile şimşekler çakmış ve kavmi bu olay 

neticesinde titremiştir.183 Çıkış kitabında detaylı bir şekilde anlatılan bu olay İsrailoğulları 

tarihindeki dönüm noktalarından biridir. 

Musa, kardeşi Harun’un da yardımıyla Firavun ile Mısır’da mücadele etmiş ve 

Tanrı’nın da yardımıyla İsrailoğulları’nı Kızıldeniz’den geçirerek Firavun’un zulmünden 

kurtarmıştır.184 Kesin bir tarih verilmemesine karşın Sînâ vahyi’nin Mısır’dan çıkıştan 

yaklaşık üç ay sonra gerçekleştiğine inanılır.185 Yahudilik’te Musa’nın dışında başka 

peygamberlere de vahyedildiğine inanılır. Fakat Sînâ vahyinin Yahudi geleneğinde çok 

farklı bir yeri vardır. Sînâ’da Musa ile Tanrı arasında gerçekleşen iletişim neticesinde bu 

vahiy gerçekleşmiştir. Rab Musa’dan İsrailoğulları’nın ahde sadık kalmaları ve emirlere 

uymaları yönünde söz almıştır. Bu sebeple bu vahiy adeta Tanrı ile İsrailoğulları arasında 

bir sözleşme niteliğindedir.186 Sînâ ahdi anlatılan diğer ahitlere nisbeten doruk noktayı 

ifade eder. Bu ahid, İsrailoğulları’nın tamamı ile yapılmış bir ahittir. İsrailoğulları 

Tanrı’nın sözlerini duymaya cesaret edemedikleri için Musa Tanrı ile onlar arasında aracı 

olmuştur.187 

Tanah’a bakıldığında Musa’nın on emri iki taş tablete (Luhot ha-Evenim) yazılı 

bir şekildeTanrı’dan yüz yüze görüşme neticesinde aldığına inanılır. Bu “On Emri” ihtiva 

eden levhalar, Tanrı’nın Musa ile yüzyüze görüşmesi sonucu verilmiştir.188 Musa’ya sözlü 

bir şekilde ifade edilen bu emirler, taş levhalara oyularak yazılmıştır.189 Musa kavmine 

 
183 Çıkış 19/7-25. 

184 Çıkış 5-15. 

185 Mustafa Sinanoğlu, “Eski Ahid ve Kur’an-ı Kerim’de Sînâ Vahyi.”, İslam Araştırmaları Dergisi, 2 

(1998), 3. 

186 Sinanoğlu, 4. 

187 Çıkış 20/18-21,   

188 Tekvin 127, 32/30; II. Tarihler 18/8; İşaya 6/1-4; Çıkış 24/9-11; Sayılar 12/8; Tesniye 34/12. 

189 Çıkış 24/ 12,18, 31, 31/18, Tesniye 5/1-22. 
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geri döndüğünde kavminin buzağıya taptıklarını görmüş ve sinirlenerek levhaları 

kırmıştır.190 Bunun üzerine Tanrı İsrailoğulları’nı cezalandırmıştır. Musa Tanrı’ya 

kavmini affetmesi için tekrar yalvarmıştır.191 Tanrı bunun üzerine tekrar iki taş levha 

hazırlamasını ve Sînâ dağına gelmesini emretmiş, Musa Sînâ’ya çıktığında Tanrı ona 

söylediği şeyleri yazmasını ve bu sözlerle İsrailoğulları ile ahit yaptığını bildirmiştir. 

Musa kırk gün Sînâ’da kalarak emirleri taş levhalara tekrar yazmış ve İsrailoğulları’na 

geri dönmüştür.192 Çıkış kitabının 24. babının başından itibaren Musa’nın Tanrı’nın 

emirlerini kavmine anlattığı, kavmin de Musa’ya bu konuda söz verdiği ifade 

edilmektedir.193 “Musa Rabbin bildirdiği tüm sözleri yazdı”194 ibaresinden de anlaşılacağı 

gibi bu levhaların Musa tarafından yazıldığı anlaşılmaktadır. 

Rabbani kaynaklara195 göre Musa peygamberin Tevrat’ı yazma şekli konusu 

tartışmalı bir mevzuudur.196 Rabbani kaynaklar Tevrat’ın Tanrı nezaretinde Musa’ya 

yazdırıldığını ifade etmektedirler. Bazı Rabbiler Tesniye kitabının 34. babında yer alan 

Musa’nın ölümü ve defniyle ilgili kısmın Yeşu tarafından yazıldığını197, bazıları ise 

Tevrat’ın tamamının Tanrı tarafından Musa’ya yazdırıldığını ifade etmişler ve Musa’nın 

ölümü ve defniyle ilgili rivayetlerin Musa ölmeden önce Tanrı tarafından kendisine 

yazdırıldığını iddia etmişlerdir. Hatta Musa’nın bu bölümleri yazarken ağladığı rivayet 

 
190 Çıkış 32/19, Tesniye 9/17. 

191 Çıkış 32/ 21-35, 33/1-16. 

192 Çıkış 34/ 27-35. 

193 Çıkış 24/ 3. 

194 Çıkış 24/ 4. Çıkış 31/18’de ifade edildiği gibi “Ve Sînâ dağında Musa ile söyleşmeyi bitirince şahadetin 

iki levhasını, Allah’ın parmağı ile yazılmış taş levhaları ona verdi” bu ifadeler levhaların Allah tarafından 

yazılıdığı kanaati oluşturmaktadır. 

195 “Rabbani”, terimi, İbranice’de “Rav” kelimesinin (efendi, üstad) Aramca karşılığı “Rabban” 

kelimesinden türetilmiş bir isimdir; “Rabbilere ait olan” anlamına gelmektedir. Rabbani kaynaklar için 

bakınız. (Adam, 8-14.) 

196 Konuyla ilgili tartışmalar için bkz. Adam, 74-78. 

197 Yeşu 24/26. 
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edilmiştir. Bazı Rabbiler ise Musa’nın ölmediğini yükseklere çıktığını ve geri kalan kısmı 

burada yazdığını iddia etmişlerdir.  

Musa’ya Sînâ’da sadece on emir verilmiştir. Zikredilen on emir ise Çıkış babının 

20. bölümünün 2 ve 17. kısımlarında izah edilmiştir.198 Tevrat’ın tamamının verildiği 

iddiaları ise mantıklı gözükmemektedir.199 Mamafih Tevrat’ta geçen tüm emir ve 

yasakların taş levhalar şeklinde Musa’nın taşıması insanüstü bir gücü gerektirmektedir.200 

Sînâ vahyi Musa’nın Tanrı’yla birebir görüşmesi açısından da önemlidir. Tevrat’a 

göre Musa’nın bu vahiy esnasında Tanrı’yı görüp görmediği tartışmalı bir konudur.201 

Çıkış kitabında Musa’nın yanındaki yetmiş kişi ile “İsrail Tanrı’sını” gördüler ifadesi 

geçmektedir.202 Musa’nın ikinci kere Sînâ’ya çıkmasına ve Tanrı ile arkadaşı ile konuşur 

gibi203 konuştuğuna dair ifadeler geçmektedir. Bütün bunların yanında Tanrı’nın 

görünemeyeceğine dair rivayetler de vardır.204 Bunlarla birlikte Tevrat’ın “Sayılar” ve 

“Tesniye” kitabında Musa ile Tanrı’nın yüz yüze görüştüğüne dair ifadeler de 

bulunmaktadır.205 

  Yahudi âlimi İbn Meymun, Hz Musa’nın ve ona gelen vahyin diğer 

peygamberlere gelen vahiyden daha üstün olduğunu şöyle izah etmektedir: Musa’nın 

bütün peygamberlerin babası olduğuna ve rütbe olarak hepsinden üstün olduğuna 

inanılmalıdır. Diğer peygamberler rütbe olarak Musa’dan daha düşüktür. Bunun da dört 

 
198 Tesniye 5/16-21. 

199 Rabbani düşüncede İsrailoğullarının on emrin sadece ilk iki emri sadece Tanrı’nın ağzından duydukları, 

diğerlerini ise Musa aracılığıyla aldıkları yorumları da vardır. (Hasanov, 71.) 

200 Adam, 76-81. 

201 Sinanoğlu, 6. 

202 Çıkış 24/10-11. 

203 Çıkış 33/ 1. 

204 Çıkış 33/18-20. 

205 Sayılar 12/6-8. 
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sebebi vardır. Birincisi, Musa aracısız olarak Tanrı ile görüşmüştür.206 İkincisi 

Peygamberlere vahiy genelde uykuda gelirken Musa’ya uyanık bir halde gündüz 

gelmiştir.207 Üçüncüsü, peygamberlere melek vasıtasıyla veya görünüm tarzında bir vahiy 

geldiğinde onun gücü zayıflar.208 Musa’ya gelen vahiyde bu durum farklıdır.209 Onun 

gücünde herhangi bir zayıflama söz konusu olmamıştır. Son olarak bütün peygamberlere 

vahiy Tanrı’nın istediği yer ve zaman da gelmekte iken Musa peygambere gelen vahiy 

onun istediği zaman vuku bulmuştur.210 Sînâ vahyi Yahudilik için çok önemlidir. Zira 

Yahudilik adı verilen inancın başlangıcı esas itibariyle burada olmuştur. Sînâ vahyinde 

gerçekleşen ahdin İsrailoğulları’nın kimliğinin tesisinde büyük öneme sahip olduğu 

vurgulanır. Daha önceleri sadece zayıf kabile bağları ile birbirine bağlı olan İsrailoğulları 

artık birbirine sıkı sıkı bağlı etnik bir kimliğe bürünmeye başlamıştır.211  

5. Vahyin Yazımı ve Kitaplaşma Süreci 

Tevrat, İbranice ismi ile Tanah’ın ilk bölümünü oluşturan beş kitabı ifade eden 

kısımdır. Geleneksel Yahudi inancında Tevrat Tanrı’dan Musa’ya bir defada ve doğrudan 

verilmiştir. Yahudilik’te Tevrat (Tora) terimi Musa’ya Tanrı tarafından Sînâ’da verilen 

yazılı ve sözlü öğretileri ifade etmektedir. Bu, Yahudi kutsal literatürünün en değerli 

kısmını oluşturmaktadır.212 Esasen Yahudi inancına göre Tevrat, dünya yaratılmadan önce 

 
206 Sayılar 12/8. 

207 Çıkış 21/22; Sayılar 12/6-8. 

208 Daniel 10/8, 10/16. 

209 Çıkış 33/11. 

210 Sayılar 9/8; Yasin Meral, “İbn Meymuna Göre Yahudilik’te İman Esasları”, A.Ü.İ.F.D. Ankara 2011, c. 

52, sayı, 2, 260-262. 

211 Hasanov, 71. 

212 Genel olarak Yahudi anlayışında Tora, Musa’ya vahyedilmiş ve onun tarafından yazılmıştır. Bu sebeple 

Tora’ya “Sefer Torat Moşe”de denilmektedir. Tanah’ın çekirdeği kabul edilen bu bölüm değerlerin, 

ilimlerin ve ahlaki ilkelerin kaynağı olarak kabul edilir. (Alparslan Küçük, Kutsal Kitap Anlayışı (Yahudilik, 

Hıristiyanlık ve İslam Örneği), Berikan Yayınevi, Ankara 2016, 61.) 
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var olmuş ve kainâtın yaratılışına rehberlik etmiş bir kitaptır.213 Bu bağlamda Tanrı’nın 

Tevrat’ı daha öncesinde başka milletlere teklif ettiği fakat bu milletlerin bu teklifi kabul 

etmediklerine inanılır. Bunun üzerine İsrailoğulları yapılan teklifi kabul etmişlerdir.214 

Genel Rabbani anlayış Tevrat’ın Musa’ya bir defada indirildiği yönünde olmakla birlikte, 

Tevrat’ın genel muhtevasına bakıldığında onun parça parça indirildiği anlaşılmaktadır. 

Mamafih Levililer, Sayılar ve Tesniye kitabında Musa’nın Sînâ dağından ayrılmasından 

sonraki olaylardan bahsedilmektedir.215 Tevratla ilgili bir diğer husus, Tevrat’ın 

tamamının sadece Musa’ya indirilmediğidir. Zira Musa’nın kardeşi Harun’a216, kardeşi 

Miryam’a217, Harun’un oğlu Kohen Elezar’a218 da vahiy geldiğine dair rivayetleri 

görmekteyiz.  

Tevrat’ın kim tarafından ve nasıl yazıldığı kesin olarak bilinmemektedir. Her ne 

kadar Tevrat’ın bazı bölümlerinde vahyi yazanın Musa olduğu ifade edilse de219 burada 

kastedilenin yazmaktan çok işi düzenleme ve kayıt altına alma olarak anlaşılması 

gerekmektedir. Musa öldükten sonra da gerek Yeşu gerekse başkaları tarafından 

Tevrat’ın yazım sürecinin devam ettiği anlaşılmaktadır.220 Yani Musa döneminde 

başlayan vahiy yazma geleneği daha sonra da devam etmiştir.221 

 
213 Ludwig Blau, “Torah“, Jewish Encyclopedia, New York 1906, c. 2, 197. 

214 Adam, 68-69. 

215 Levililer 16/1, 2, Sayılar 15/32-36, Tesniye 31/14. 

216 Çıkış 7/8, 12, Levililer 11/1, 15, Sayılar 4/17, 20/12. 

217 Sayılar 12/4. 

218 Sayılar 26/1. 

219 Çıkış 17/8-14. 

220 Adam,  87. 

221 Yeşu 8/32; Yeremya 29/1-3, 30/1-2; İşaya 30/8; Habakkuk 2/2. 

http://www.jewishencyclopedia.com/contribs/564
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Musa’nın aldığı levhalarda sadece on emrin yazılı olduğu bildirilse de,222 

Musa’nın on emrin dışında başka vahiyler de aldığı Tevrat’ta geçmektedir. Tevhid, 

kurban,223 kölelik ve hukuku ile ilgili hükümler, yaralama ve diyeti, ana babaya saygı ve 

itaatle ilgili konular bu babdandır.224 Bunun gibi başka konularda Musa’ya verilen 

vahiyler de mevcuttur.225 

Musa Tanrı’dan aldığı vahyi kâhinlere emanet etmiş226, buradaki bütün emirlerin 

halkın karşısında her yedi yılda bir vaad edilen topraklara varıncaya kadar okunmasını 

emretmiştir. Daha sonra vaad edilen topraklara ulaşıldığında ise dikili taşların üzerine 

yazılmasını istemiştir.227 Yeşu, emre uygun olarak bu emirleri halkın huzurunda okumuş 

ve büyük dikili taşların üzerine de yazmıştır.228 Ayrıca Yeşu, Tanrı’dan aldığı vahiyleri 

de yazmıştır.229 

Musa peygambere Sînâ’da iki türlü vahyin verildiğine inanılır. Bunlar yazılı ve 

sözlü Tevrat’tır. Böylelikle Tevrat, tüm Tanah’ı içine alacak biçimde “yazılı Tevrat” ve 

onun yorumu olan Talmud ise “sözlü Tevrat” olarak kabul edilir. Şimdi kısaca Yahudi 

kültüründeki vahiy telakkisini oluşturan yazılı ve sözlü geleneği izah etmeye çalışalım. 

 

 

 
222 Tesniye 10/4. 

223 Çıkış 20/19. 

224 Çıkış 21. 

225 Çıkış 22, 23/20-33 

226 Tesniye 31/24-26; Tesniye 10/5, 9-11; Yeşu 9/32, 34. 

227 Tesniye 31/10-11, 18/18-19. 

228 Yeşu 8/32, 34. 

229 Yeşu 24/26. 
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a) Yazılı Gelenek 

Yahudilik’te yazılı gelenek ile kastedilen Musa’ya verilen beş kitap (Tora), 

peygamberler (neviim) ve kutsal yazılar (ketuvim) literatürüdür. Bu literatüre Eski Ahit 

de denilmektedir. İlgili üç bölümün baş harflerinden oluşan Tanah (TaNAKh) ismi ise bu 

literatüre İbranice verilen isimdir. Tanah, toplamda 24 kitaptan müteşekkil bir eserdir. 

Tanah literatürünü oluşturan eserler ise şunlardır: Tevrat (Tora): Tekvin, Çıkış, Levililer, 

Sayılar, Tesniye. 

Peygamberler (Neviim): “Yeşu, Hâkimler, I-II. Samuel, I-II Krallar, Yişaya, 

Yeremya, Ezekiel ve 12 peygamber: Hoşea, Yoel, Amos, Ovadya, Yunus, Mika, Nahum, 

Havakuk, Tsfenya, Hagay, Zekariya, Mal’aki. 

Kutsal Yazılar (Ketuvim): Mezmurlar, Süleyman’ın Meselleri, Eyyub, Neşideler 

Neşidesi, Rut, Yeremya’nın Mersiyeleri, Vaiz, Ester, Daniel, Ezra-Nehemya, I-II 

Tarihler.”230 

Tanah’ın en önemli bölümü Tevrat, olup dünyanın başlangıcından Musa’nın 

ölümüne kadar geçen zaman diliminde olan bilgileri ve Musa’nın öğretmiş olduğu 

hukuki, dini ve ahlaki kuralları içeren kısmını ifade eder.   

İsrailoğulları’nın kutsal topraklara girişinden ikinci Mabed’in inşasına kadar olan 

süreçte yaşanan hadiseler ise Peygamberler kitapında anlatılır. Tevrat’ın son bölümü olan 

Kutsal yazılar ise tarihin farklı dönemlerine ait tarihi, ahlaki ve felsefi karakterde 11 

kitaptan oluşmaktadır. 

 
230 Adam, 25-26. 
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Rabbani geleneğe göre Tevrat’ın beş kitabı ve Eyub kitabı Musa peygamber 

tarafından, Yeşu kitabı ve Tesniye’nin son sekiz bölümü peygamber Yeşu tarafından, 

Samuel peygamber tarafından ise Samuel, Hâkimler ve Rut kitapları, Davud peygamber 

tarafından ise Mezmurların büyük bir bölümü yazılmıştır. Yeremya peygamber tarafından 

da Yeremya, Krallar ve Mersiyeler, Kral Hizkiya tarafından ise İşaya, Meseller, Neşideler 

Neşidesi ve Vaiz kitapları yazılmıştır. Din âlimi-kohen Ezra da, Ezra-Nehemya ve 

tarihlerin ekserisini yazmıştır. Tarihlerin son bölümü Nehemya tarafından, Hezekiel, 12 

peygamber, Daniel ve Ester kitapları Meclis (bet kneset ha-gadol) üyeleri olarak da 

bilinen II. Mabed zamanının din âlimleri tarafından yazılmıştır. Bu bilgilerle birlikte ilmi 

camia tarafından kabul edilen genel görüş Tevrat’ın Babil sürgünü sonrası (M.Ö. 400) 

son şeklini aldığı yönündedir.231 

Tevrat’ın yazımı ile ilgili olarak Tevrat’ta, Musa’nın Tanrı ile görüşmesi sırasında 

Tanrı’nın parmağı ile yazdığı ahit sözlerini içeren taş levhaları aldığı232 daha sonra 

kavmine dönen Musa’nın kavminin buzağıya taptığını görünce bu levhaları kırdığından 

bahsedilir. Bunun üzerine Musa ikinci defa Tanrı ile buluşmuş On Emri içeren levhaları 

alarak Ahit sandığına koymuştur.233 Bundan sonra Musa peygamber Ahit sandığını 

Levililere emanet etmiştir.234 Babil sürgünü sırasında Tevrat’ın nüshaları yok edilmiş ve 

âlimleri de öldürülmüştür. Sürgünden sonra Ezra, elde kalan Tevrat’ın metinlerini 

karşılaştırarak standart bir Tevrat metni oluşturmuştur. Oluşturulan bu metin daha sonra 

 
231 Gürkan, Yahudilik, 94. 

232 Çıkış 24/12, 31/18, 32/15-16, Tesniye 5/22, 9/9-11. 

233 Tesniye 9/15-17, 10/1-5. 

234 Tesniye 31/9-11, 24-26, Çıkış 24/4. 
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çoğaltılmıştır. Yani Ezra235 Tevrat’ın günümüze gelmesindeki en önemli kişi olarak önem 

kazanmıştır.236 

Yahudi geleneğine göre Tevrat Musa peygamber tarafından 13 farklı nüsha 

şeklinde yazılmış, 12 tanesi birer kabileye, son nüsha ise Ahit sandığına konularak 

Kohenlere emanet edilmiştir.237 

b) Sözlü Gelenek 

Geleneksel Yahudi inancına göre Sina’da Hz. Musa sadece yazılı Tevrat almakla 

kalmamış, kendisine aynı zamanda Tevrat’ın açıklaması da sözlü olarak öğretilmiştir. 

Tanrı Sînâ’da Musa’ya: “Taş levhaları, yazdığım şeriat ve emirleri öğretmek için sana 

vereceğim”238 demiştir. Burada Tanrı’nın öğreteceği şeyin Talmud olduğuna 

inanılmaktadır.239 Bu sözlü gelenek Musa’dan Yeşu’ya aktarılmış, ondan sonra da 

aktarılarak devam etmiştir. Rabbani geleneğe göre bu sözlü gelenek yüzyıllar boyunca 

şifahi olarak aktarılmış ve miladi 200’lü yılların başından itibaren Mişna ve Gemera 

Talmud’u ifade edecek şekilde yazılı hale getirilmiştir.240 Talmud Yahudi tarihinin en 

etkili belgesi olarak kabul edilir. Talmud olmaksızın Tora’nın anlaşılamayacağına 

inanılır.241 

 
235 Ezra, peygamber olmamasına karşın Yahudi tarihinde önemli bir din adamıdır. (Ezra 7/6.) O, hikmet 

sahibi Tevrat’ın usta yazıcısı olarak tanımlanır. (Adam, 114.) 

236 Adam, 114-116; Detaylı bilgi için bkz. Ali Osman Kurt, Babil Sürgünü Sonrası Ezra Önderliğinde 

Yahudilerin Yeniden Yapılandırılması, basılmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Ankara 2006. 

237 Gürkan, 97. 

238 Çıkış 24/12. 

239 Saime Leyla Gürkan, “Talmud”, DİA, İstanbul 2010, c. 39, 550-552. 

240  Gürkan, Yahudilik, 101. 

241 Rabbi Aaron Parry, Tevrat Nedir?, çev. Estreya Seval Vali, Gözlem Yayınları, İstanbul 2005, 4. 
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İbranice bir kelime olan Talmud “l-m-d” kökünden gelmekle birlikte “çalışma, 

öğrenme, öğretim” gibi anlamlara gelmektedir.242 Talmud, Yahudi geleneğinde ve 

inancında önemli bir yere sahip olup, Tanah’tan sonra en kutsal metin olarak kabul 

edilir.243  Talmud  “rabbi/rabban”  diye bilinen Yahudi âlimler tarafından (MS. II-VI. 

yüzyıllar) yazılmış Tevrat’ın hukuki, etik, felsefi ve teolojik yorumlarını içeren bir 

külliyattır.244 Talmud Mişna ve Gemara diye bilinen iki kısımdan müteşekkildir.245 

Tevrat’ın bu şifahi yorumu Musa’dan Yeşu’ya nakledilmiştir. Daha sonra ise 

İsrailoğullarının ileri gelenlerinden Hâkimlere, peygamberlerine büyük meclis üyelerine, 

din alimlerine ve yazıcılara aktarılmıştır. Asırlar boyunca sözlü olarak aktarılan bu 

gelenek M.S. 200’lü yılların başında Mişna adında bir kitap haline Rabbi Yehuda ha-Nasi 

tarafından getirilmiştir.246 

Sözlü vahiy olarak da kabul edilen Mişna, ‘tekrar edilen şeriat’ manasına gelir.247 

Geleneksel anlayışa göre Mişna, vahiy kaynaklıdır. Yahudi geleneğine göre Tanah ve 

Mişna herkes tarafından anlaşılamaz ve yorumlanamaz. Bu iş amoraim (konuşanlar) adı 

verilen tefsircilerin işidir. Dini kuralları öğrenmek isteyen Yahudi, Mişna’ya 

yönlendirilmiştir.248 Yani Yahudiler Mişna’yı dinde nass kaynağı olarak kabul ederler. 

Talmud’un bu anlamdaki otoritesini kabul etmeyenleri küfürle itham ederler.249 Bunun 

 
242 Gürkan, “Talmud”, DİA, c.39, 550-552. 

243 Talmud ve önemi ile ilgili detaylı bilgi için bkz. Küçük, 63, 64. 

244Adin Steinsaltz, The Essential Talmud, Çev. Chaya Galai, Maggid Books, 2006, 3. 

245 Sözlük anlamıyla Talmud dini tedrisat yapmak anlamına gelir. (Yasin Meral, “Talmud, Mişna ve 

Gemara’dan mı oluşmaktadır?”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 36, (2017), 149.); Aynı 

zamanda Talmud sadece Gemera için de kullanılmıştır. ( Farsi, c. 5, 1031.) 

246 Meral, 148.  

247 Sarıkçıoğlu, 188. 

248 Mişna 2. Yüzyılın sonlarına doğru tamamlanmış olup, Talmud’un temelini teşkil eder. ( Farsi,  c.5, 

1018.) 

249 Adam, “Yahudilik”, 222. 
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yanında Mişna Tevrat’ta genelde dağınık bir şekilde bulunan hukuki hükümleri ve 

açıklamalarının sistematik işlendiği bir kitap niteliğindedir.250 

Yahudilik’te sözlü vahyin diğer bir kısmı ise Gemera’dır. Gemera, rabbilerin251 

Mişna’ya yaptıkları yorumları ifade eden bir terimdir. Gemera “amoraim” diye 

adlandırılan Rabbilerin yorumlarından müteşekkildir.  Gemera sistematik bir yapıya sahip 

olmamakla birlikte Mişna daha sistematiktir. Farklı ve zıt görüşlerin aynı anda 

zikredildiği görülmektedir. Gemera’da, hukuki, felsefi, tarihi ve menkıbevi konuların da 

ele alındığı görülmektedir.252 Mişna’da özet veya kapalı olarak geçen konular Gemara’da 

detaylı bir şekilde açıklanmaya çalışılmıştır. Mişna ve Gemara’dan oluşan külliyata ise 

Talmud denilmiştir. Talmud’un önemli özelliklerinden bir tanesi de bazen tartışmalı 

konuların açıklığa kavuşturulamadan kalmasıdır.253 

Gemera’nın oluşum sürecinde de Yahudi âlimlerin etkisi söz konusudur. Tarihi 

süreç içerisinde Mişna anlaşılmamaya başlayınca Yahudi âlimleri Mişna’ya birçok 

yorumlar ve şerhler yazmışlardır. Bu şerh ve haşiyeler ise Gemera külliyatını 

oluşturmuştur.254 Bundan sonraki süreçte Babil ve Filistinli âlimler tarafından iki farklı 

Gemara yazılmıştır. Böylelikle Talmud’u oluşturan Mişna ve Gemara ortaya çıkmıştır.255 

 
250  Gürkan, Yahudilik, 102. 

251 “Rabbi” kelimesi, İbranicede “Rab”, “efendi”, “üstad” anlamına gelen “Rav” kelimesinin sonuna “benim 

üstadım” anlamını kazandıran “i” nispet ekinin getirilmesiyle türetilmiştir.” Yahudi şeriatının kurallannı 

belirleyen, Mişnah ve Talmud’da görüşleri aktarılan bilginlere bu ad verildiği gibi sinagoglarda görevli din 

adamları için de kullanılmaktadır.” (Sinanoğlu, 7.) 

252 Gürkan,  “Talmud”, DİA, c.39, 550-552. 

253 Gürkan, Yahudilik,  104. 

254 Mişna ve Gemara’nın otoritesi ve oluşum süreci için bkz. Küçük, 66,67. 

255 Meral, 148, 149.   



53 
 

Gemara’lar içinde Yahudiler tarafından otoritesi en yüksek olan Babil Gemara’sıdır. 

Burada Yahudiler için bağlayıcı hükümler mevcuttur. 

Yahudi sözlü geleneğinin bir diğer parçası da Midraş’tır. Midraş yorum yapma 

anlamında “deraş” kökünden gelmektedir. Bu kelime daha çok pasajın arkasındaki 

manayı araştırmayı ve batıni manaları keşfetmeyi ifade eder. Midraş literatürünün M.Ö. 

I. ve M.S. XIV. yüzyıllarda oluştuğu kabul edilir.256 

Yahudi inancında yazılı ve sözlü vahiy birbirinden ayrılmayan iki kısımdır. Sözlü 

gelenek yazılı geleneği anlamadaki en büyük etkendir. Bu anlamda sözlü gelenek, yazılı 

geleneği kuşatmış ve koruması altına almıştır. Yahudi inancına göre herkesin Tevrat’ı 

yorumlaması mümkün değildir. Bu yorum Rabbiler tarafından yapılmış ve son bulmuştur. 

Sözlü geleneği atlayarak yapılan Tevrat yorumları yanlış kabul edilmiştir. Hatta Tevrat’ı 

geleneksel bakışın dışında yorumlamanın Tanrı’ya hakaret olduğu ifade edilir. Böylelikle 

Rabbiler’in yorumları da vahiy olarak kabul edilmiştir. Özellikle Rabbani Yahudilerde 

sözlü Tevrat’a yaptıkları atıf sebebiyle yazılı Tevrat’ın ikinci plana itildiği görülmektedir. 

Onlar, yazılı Tevrat’a bütün milletlerin sahip olabileceğini sözlü Tevrat’ın ise sadece 

İsrailoğulları’na verildiğine inanmaktadırlar.257 Bütün bu anlatılanlardan anlaşılabileceği 

gibi “Yazılı Tevrat” sözlü Tevrat’ın gerisinde kalmış, sadece okunan ama 

yorumlanamayan bir ibadet ve dua kitabı haline getirilmiştir. 

  

  

 
256 Gürkan, 105. 

257 Adam, Yahudi Kaynaklarına Göre Tevrat, 161-162. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

HIRİSTİYANLIK’TA VAHİY ANLAYIŞI 

 

Hıristiyanlık’ta vahiy temel kavramlardan birisidir. Vahiy aynı zamanda 

Hıristiyan inancının başında gelen doktrinlerinden birisi olması sebebiyle de önemli bir 

kavramdır.258 İngilizcede ‘revelation’ kelimesi ile ifade edilen vahiy, Latince bir kelime 

olan ‘revelatio’dan türemiştir. Revelatio ise, ifşa etmek, açıklamak, göz önüne sermek, 

örtüsünü kaldırmak, gibi manalara gelmektedir.259 ‘Revelatio’ kelimesinin vahiy anlamı 

kazanmasına İncil’in Latince çevirisinde bulunan Yunanca bir kelime olan  ‘apokalypsis’ 

kelimesinin tercümesi kaynaklık etmektedir. Yunanca bir kelime olan ‘apokalypsis’ Yeni 

Ahit’te daha çok gelecek, âlem ve ve bilhassa Tanrı hakkındaki gizli hakikatlerin 

örtüsünün kaldırılmasını ifade etmek için kullanılmıştır.260 Bir başka ifadeyle vahiy bir 

bilginin aracı yoluyla bilinir hale gelmesi demektir.261 Vahiy kavramı Hristiyanlık’ta aynı 

zamanda bilginin ortaya çıkmasından daha fazla anlamı da içermektedir. Bu da Tanrı’nın 

kendini ifşa etmesidir. Yani vahiy Hristiyanlar için sadece ilahi bir bilgiyi ifade etmekle 

kalmaz. Aynı zamanda Tanrı ile yüz yüze gelme tecrübesi ve ilahi bir eylemdir.262 

 
258 Martın Thurner, “Vahiy”, İslamiyet-Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü, Ankara Üniversitesi Yayınevi, 

Ankara 2003, 812. 

259 Montgomery Watt, İslam ve Hırıstiyanlık, İz Yayınları, İstanbul 1991, 91; 

JoachimWeinhardt, SabinePemselMaier,Offenbarung,2015,http://www.bibelwissenschaft.de/wirelex/das

wissenschaftlichreligionspaedagogischelexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/offenbarung/ch/3d7cc8

e2cd9a04add0a9512421068eaf/, 07.01.2018. 

260 James Dunn D.G., Biblical Consept of Revelation, Divine Revelation, Ed. by Paul Avis, Cambridge 

1997, 1. 

261 Richard J. Plantinga-Thomas R.-Thompson, Matthew-D. Lundberg, An Introduction to Christian 

Theology, UK: Cambridge Universty Press, 2010, 51-52. 

262 Mahmut Aydın, “Hıristiyanlık’ta Vahiy”, Kur’an Vahyi, (Kur’an Vahyi Sempozyumu), Kur’an 

Çalışmaları Vakfı, İstanbul 2017, 81. 

http://www.bibelwissenschaft.de/wirelex/die-autoreninnen/details/authors/author/joachim-weinhardt/ch/072389071efc2923ec35c1c777878445/?tx_buhbibelmodul_authors%5Bcontroller%5D=Author
http://www.bibelwissenschaft.de/wirelex/die-autoreninnen/details/authors/author/sabine-pemsel-maier/ch/e98e5685d62d7fe1ea14cbf81b9c6aa2/?tx_buhbibelmodul_authors%5Bcontroller%5D=Author
http://www.bibelwissenschaft.de/wirelex/daswissenschaftlichreligionspaedagogischelexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/offenbarung/ch/3d7cc8e2cd9a04add0a9512421068eaf/
http://www.bibelwissenschaft.de/wirelex/daswissenschaftlichreligionspaedagogischelexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/offenbarung/ch/3d7cc8e2cd9a04add0a9512421068eaf/
http://www.bibelwissenschaft.de/wirelex/daswissenschaftlichreligionspaedagogischelexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/offenbarung/ch/3d7cc8e2cd9a04add0a9512421068eaf/
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Hristiyanlık’ta vahiy iki farklı anlayışı ifade eder. Bunlardan birincisi İsa-

Mesih’in doğumu ile başlayan ölümü ve yeniden dirilmesi ile son bulan süreçtir. Diğeri 

ise Tanrı’nın dünyadaki fiil ve eylemlerini ve İsa-Mesih’in hikâyesini ifade eden 

anlayıştır.263 Hristiyanlık’ta Tanrı ile insan arasındaki irtibat İsa-Mesih vasıtasıyla 

kurulmuştur. Bu manada vahyin kelime anlamındaki “açımlama” tam manasıyla bir 

kitapta değil264 İsa’nın şahsında gerçekleşmiştir.265 Bu “açımlama” Baba-Oğul arasındaki 

karşılıklı sevgiden kaynaklanmaktadır.266 Bununla birlikte İnciller’de İsa bazen Tanrı’nın 

oğlu267 bazen insanoğlu268 bazen Mesih269 bazen peygamber270 ve bazen de Rab271 olarak 

nitelendirilmiştir. Bu bilgiler ışığında baktığımızda Hristiyan düşüncesinde genel olarak 

iki tür vahiyden bahsetmemiz mümkündür. Bunlar genel ve özel vahiy anlayışlarıdır. 

1. Genel Vahiy Anlayışı (Önerme Merkezli Vahiy) 

Önerme merkezli vahyin odak noktasını Tanrı’nın insanlara bir takım doktrin ve 

önermeleri bildirmesi oluşturur. Tanrı, Kutsal Kitap yazarlarına vahyi kelimesi 

kelimesine yazdırmıştır.272 Bu anlayışa göre vahiy, insan aklının ve sezgisinin 

kavrayabileceği Tanrı’nın doğal bilgisidir. Buna ‘doğal vahiy’ de denilmektedir. Bu 

 
263 Tyron Inbody, The Faith of Christian Church, William Eerdmans Pub., Michigan 2005, 57. 

264 Tanrı’nın kendini bizzat bildirmesi vahyin içeriğini teşkil ettiği için, kutsal kitap bu manada vahyin 

kendisi değil, vahyin bildirilmesinin ikincil unsurudur. (Thurner,  812.) 

265 Thomas Michel, Hıristiyan Tanrı Bilimine Giriş, Orhan Basımevi, İstanbul 1992, 17. 

266 Thurner,  812. 

267 Matta 4/3, 26/63, 27/40; Markos 1/, 3/11; Luka 1/34, 8/28; Yuhanna 1/34, 3/18. 

268 Markos 2/10, 14/21; Luka 9/44. 

269 Matta 1/16; Markos 14/61-62; Yuhanna 17/3. 

270 Markos 6/4; Luka 13/33. 

271 Resullerin İşleri 2/36; Romalılar 10/9; 1. Korntililer 12/3. 

272 “Dikte etme teorisi” olarak da adlandırılan bu anlayış bazı liberal düşünürler tarafından farklı 

yorumlanmıştır. Liberaller, vahyi kelimesi kelimesine yazdırılmış bir olgu olarak görmezler. Onlar 

Tanrı’nın vahyi kavrama yeteneğini Kutsal Kitap yazarlarına verdiğini ve onların da kendi kelimeleri ile 

bu vahyi kaleme aldıklarını söylemektedirler. Muhafazakârlar ise vahyin kelime kelime yazdırıldığına 

inanmaktadırlar. (Recep Kılıç, Modern Batı Düşüncesinde Vahiy, Ötüken Yayınları, İstanbul 2002, 72.) 
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vahiy, gerek doğada (kozmos) gerekse insanın tabiatında kolaylıkla kavranabilecek bir 

mahiyettedir. Aynı zamanda insanların tamamının bu vahye erişmesi ve onu anlaması 

mümkündür.273 Mamafih sır olan Tanrı, kendini bu şekilde bilinir kılmak istemektedir. 

Burada tabiat Tanrı’nın kendini bilinir kıldığı bir sahnedir.274 

Genel vahiy tasavvuruna göre vahiy, vahiy alan kişinin varlığından ayrı ve onun 

üstündedir. Nitekim bu türden vahye İbrahim, İshak, Yakup ve Musa gibi peygamberler 

mazhar olmuşlardır. İsmi zikredilen peygamberler sadece vahiy alırken Tanrı ile iletişime 

geçmişlerdir. Vahiy esnasında Tanrı’nın iradesi bu peygamberleri kaplamış ve kendi 

iradeleri ise adeta yok olmuştur.275 Bu şekilde vahiy alan peygamberlerin aldığı vahiy 

Tanrı’nın kelamıdır. Vahiy ile bağlantısı olmayan sözleri ise kendi sözleridir.276   

Bu düşünce sistemi içinde Kutsal Kitap, vahyin yazılı olduğu bir kitaptır.  Bundan 

dolayı kutsal metinler Tanrı’nın kelimesi olarak isimlendirilmiş, vahiy ile özdeşleştirilmiş 

ve ilahi bir otorite olarak kabul edilmiştir. Her ne kadar Kutsal Kitap’ın insanlar 

tarafından yazıldığı kabul edilse de, yazımı esnasında yazanların zihinlerinin Kutsal Ruh 

tarafından yönlendirildiğine inanılmıştır.277 Özellikle Batı’da yaygınlaşan bu görüş 

sebebiyle Trent Konsili’nde (1545-1563) Roma Kilisesi sadece Kutsal Kitap’ın tamamını 

değil yazılı olmayan geleneği de bu vahye dâhil etmiştir. I. Vatikan Konsili’nde (1869-

1870) Kutsal Kitap’ın Kutsal Ruh vasıtasıyla dikte ettirildiği anlayışı kabul görmüştür. 

 
273 Şaban Kuzgun, Dört İncil Farklılıkları ve Çelişkileri, İstanbul 1991, 99-100. 

274 Paul Helm, Divine Revelation: The Basic Issues, London 1982, 1; Tabii Vahiy ve Özel Vahiyle ilgili 

detaylı bilgi için bkz. Kılıç,23-30, Weinhardt, Maier,Offenbarung,//www.bibelwissenschaft.de/, 

01.02.2018. 

275 Dei Verbum, 14, Vatican II, The Esential Texts, Introductions From Hıs Holiness Pope Benedict XVI 

and James Carrol, Ed. Norman Tanner, S.J. Image, New York 2005. 

276 Kuzgun, 99-100; Weinhardt, Maier,Offenbarung,//www.bibelwissenschaft.de/, 01.02.2018. 

277 Dei Verbum, 12, Kılıç, 38; Ayrıca bkz. Weinhardt, Maier,Offenbarung,//www.bibelwissenschaft.de/, 

01.02.2018. 
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“İlham” doktrini olarak da ifade edilen bu anlayışa göre, Kutsal Ruh Kutsal Kitap’ı 

“ilham” yolu ile dikte etmiştir. Bu anlayış bazı Reformasyon kiliselerince de 

benimsenmiş özellikle Presbiteryenler ve muhafazakâr Evangelikler tarafından 

savunulmuştur.278 Genel vahiy anlayışı bağlamında Hıristiyanlar, Âdem peygamberden 

bu tarafa insanların Tanrı’nın mesajına muhatap olduklarına inanırlar. Fakat vahyin en 

güçlü şekli İsa-Mesih’in yeryüzünde bizzat yaşayarak gösterdiği vahiydir. Çünkü bu 

vahiy vasıtasız gerçekleşmiştir. Bu sebeple Hıristiyanlık diğer dinlerden üstün 

görülmektedir. Vahyin vasıtasız bir şekilde gerçekleşme inancının Hinduizm’de de 

olduğu görülmektedir. Mamafih Tanrı Hinduizm’de tarihin belirli dönemlerinde 

yeryüzüne inerek bizzat kendisi müdahalede bulunmuş ve kötü gidişata engel olmuştur. 

Buna rağmen Hıristiyanlar Tanrı’nın inkarnasyonunun sadece kendi dinlerine ait bir 

ayrıcalık olduğuna inanmakta ve dinlerinin bu sebeple diğer dinlerden daha üstün 

olduğunu iddia etmektedirler. Şimdi Tanrı’nın İsa-Mesih’in şahsında bedenleşerek 

vahyini ifade eden özel vahiy anlayışını izah etmeye çalışacağız.  

2. Özel Vahiy Anlayışı (Kişi Merkezli Vahiy) 

İkinci tür vahiy anlayışı ise “özel vahiy”dir. Esasında vahiy denilince 

Hristiyanlık’ta anlaşılan bu tür vahiydir. Özel vahiy, belirli bir tarihi süreç içerisinde 

ortaya çıkmış söz ve fiilleri ile kendini ortaya koymuş olan ‘Tanrı’nın mesajını ifade 

etmek için kullanılır. Bu bilgi ise ancak inanç ve vahiy ile kavranabilir. Tarih içerisinde 

Tanrı’nın İsa-Mesih’te bedenleşerek insanlığa hitap ettiği bu vahye ‘özel vahiy’ veya ‘kişi 

merkezli vahiy’ denilmektedir. Hıristiyanlık’ta gerçek manada vahiy olarak bu bakış açısı 

kabul görmüştür.279 

 
278 Kılıç, 78,79. 

279 Platinga-Thompson-Lundberg, 52. 
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 Şüphesiz ki Hristiyanlıktaki bu vahiy anlayışının Yahudilik ve İslamiyet ile 

örtüşmesi mümkün değildir. Mamafih Yahudilik’te Tora, İslam’da Kur’an, Tanrı’nın 

kelamıdır ve aracılar vasıtasıyla insanoğluna ulaşmıştır. İnsanların Tanrı’ya katılması, 

onu tam olarak idrak etmesi mümkün değildir. Fakat Hristiyanlık’ta ‘özel vahiy’ ile Tanrı 

inananlara Oğlu vasıtasıyla doğrudan ulaşmıştır. Böylelikle inananlar, Tanrı ile doğrudan 

iletişime geçebilmişler ve onu idrak edebilmişlerdir.280 Dolayısıyla İsa’nın bütün hayatı 

vahiydir. Tanrı, Hz İsa’nın tabiatında onun insanlığı ile birleşmiştir. İsa’nın ilahi boyutu 

insani boyutunu kaplamış ve kendi kendisine vahyeden konumuna getirilmiştir.281 İsa-

Mesih ‘özel vahyin’ zirve noktasını ifade etmektedir.282 Kutsal Kitap ise İsa-Mesih’in 

hayatını ve öğretilerini içeren aynı zamanda ona tanıklık eden kutsal bir metne 

dönüşmektedir.283 Bu vahiy anlayışında dikkat çeken iki önemli nokta vardır. Birincisi, 

vahyedilen şeyin önermelerden ziyade bizatihi Tanrı’nın kendisinin olması, ikincisi ise, 

Tanrı’nın zatını insanların yaşayarak tecrübe ettiği bir olay içerisinde vahyetmesidir. 

Bunun bir neticesi olarak ise Kutsal Kitap, Tanrı’nın meydana çıkardığı olayların kaydı 

niteliğindedir.284 Kişi merkezli bu vahyin temel karakteristiği Tanrı’nın kendini doğrudan 

vahyetmesidir. Zira Tanrı söylemek istediği önermeleri Yahudilik ve İslam’da olduğu 

gibi aracılar vasıtasıyla vahyetmemiştir.285 Bununla birlikte ‘kişi merkezli vahiy’ 

anlayışında vahyin muhtevası, Tanrı hakkındaki hakikatler değil, beşerin tarihinde 

insanın tecrübe ettiği bizzat Tanrı’nın kendisidir.286 

 
280 Karlheinz Ruhstorfer, “Offenbarung und Religion in Christlicher Perspektive”, Religion Und 

Offenbarung, Orient İnstutut, Azhar Univarsitat,  Beirut 2013,  65.  

281 Kuzgun,  99-100;  Weinhardt, Maier,Offenbarung,//www.bibelwissenschaft.de/, 01.02.2018. 

282 Thurner,  812; Helm, 61. 

283 İnciller, Mesih’in insanlar arasındaki yaşamına, insanların ebedi kurtuluşu için uğraşına şahitlik eden ve 

asla kendisinde bir tereddüt olmayan kutsal metinler olarak kabul edilir. (Dei Verbum, 11.)  

284 Kılıç, 96. 

285Weinhardt, Maier,Offenbarung,//www.bibelwissenschaft.de/, 01.02.2018. 

286 J.Hick, Philosophy of Religion, London 1963, 73. 
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İsa-Mesih’in bizzat kendisinin vahiy olarak telakki edildiği ‘kişi merkezli’ 

vahiyde, insanın Tanrı ile yüz yüze gelme olayı vahiy olarak kabul edilir. Zira yüz yüze 

gelmenin gerçekleşmediği bir ortamda kişi Kutsal Kitap’ı okumuş olsa bile vahiy 

gerçekleşmiş olmaz.287 Çünkü Hıristiyan tasavvuruna göre insanın mutlak kemale ermesi 

ve şahsiyet sahibi olması ancak Tanrı’yla olan şahsi iletişimine bağlıdır.288 Bu anlayışa 

göre Kutsal Kitap, Tanrı’nın doğrudan doğruya kendi meydana getirdiği olayların rivayeti 

konumundadır.289 Burada şunu da söylemek gerekir ki, bu anlayışa sahip olanlar nezdinde 

Kutsal Kitap değersiz değildir. Aksine Kutsal Kitap, İsa-Mesih hakkında yegâne kaynak 

olarak görülür. Bu sebeple eşsiz bir yere sahiptir.290 Kutsal Kitap hem Tanrı’nın vahyi 

hem de Kutsal Ruh’un ilhamı ile yazıya geçirilmiştir. Tanrı bu yazıların sorumluluğunu 

üzerine aldığı için Kutsal Kitap vahiy mahsulüdür.291 

Hıristiyanlık’ta vahiy kavramını daha iyi anlayabilmemiz için kavramın tarihi 

süreç içerisindeki seyrine de göz atmamız gerekmektedir. Zira kavramlar tarih boyunca 

anlam değişimlerine uğrayabilmektedirler. Vahiy kavramı da tarihi süreçte bir takım 

anlam kaymalarına ve değişmelerine maruz kalmıştır.292 Bu sebeple ilk dönem Hıristiyan 

dini önderlerin anladığı vahiy anlayışına da kısaca değinmek gerekir.  İlk dönem 

Hristiyan din adamları Tanrı’nın bir takım hakikatleri önerme veya doktrinleri 

vahyettiğini kabul etmişlerdir. Buna karşın modern dönemde, özellikle Katolik 

düşünürler, Tanrı’nın vahyinin bizzat kendisini vahyetmesi ile gerçekleştiğini 

 
287 William P. Alston, “Revelation and Miracle”, Religios Belief and Philosophical Thought: Readings in 
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290 Kılıç, 75; Kişi merkezli vahyin bir türü olan Tanrı’nın “Tarihi olaylarla Vahyi” ve bu fikri savunan 
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savunmuşlardır.293 Bu anlayışın I. ve II. Vatikan konsilleri ile daha da belirginleştiği 

görülmektedir. Protestanlar ise “kişi merkezli vahiy” anlayışına sahip olmuşlardır. Onlara 

göre vahyin muhtevasını Tanrı hakkındaki hakikatlerden çok tarihi süreç içerisinde 

insanların tecrübe ettiği Tanrı oluşturmaktadır. Onların vahiy konusunda Kutsal Kitap’a 

yaptıkları atıf önemlidir. Protestanlar, Kutsal Kitap’ı Tanrı’nın kelimesi olarak değil, 

imanlı okuyucuya Tanrı’nın kelimesinin izharı olarak anlamaktadırlar.294   

Hıristiyanlığın ilk dönemlerinde vahiy, bir problem olarak ne Kilise babalarının 

zamanında ne de Ortaçağ’da ciddi bir tartışma konusu olmamıştır. Tartışmaların özellikle 

XVIII. ve XIX. yüzyılda olduğu dikkat çekmektedir.295 

Vahye yüklenen anlam bakımından özellikle II. Vatikan Konsili’nde dile getirilen 

“Tanrı’nın sözü” (Dei Verbum) yerine, ilahi olanın kendini tezahür ettirmesi anlayışı 

vahye farklı bir boyut kazandırmıştır.296 Böylelikle vahiy ilk kez bir konsil vesikasının 

münferit konusu olarak belirlenmiş,297 Tanrı’nın öğretilerinden çok doğrudan Tanrı’nın 

kendinden haber vermesi olarak kabul edilmiştir.298 Yani vahiy, bir bilgi olmanın ötesinde 

Tanrı ile iletişim299 olarak telakki edilmiştir.300 

 
293 Hick, 61-70. 

294 Emir Kuşcu-Mahmut Aydın, “Hıristiyanlık’ta Vahiy Algısı”, Milel ve Nihal, 8 (1), 177. 

295 Martin Thurner, “Bilgiden İletişime Vatikan Konsilleri’nin Vahiy Anlayısları”, İslamiyet ve 

Hıristiyanlık’ta Vahiy, (Hırıstiyanlık ve İslam’da Vahiy Sempozyumu), Eugen Biser Vakfı, Ankara 2010, 

40. 

296 Dei Verbum, 12, Gunter Wenz, “Hıristiyanlık Dininin Tesis Sebebi Olarak Tanrı’nın İsa Mesih’te 

Kendini Vahyetmesi”, İslamiyet ve Hıristiyanlık’ta Vahiy, (Hırıstiyanlık ve İslam’da Vahiy Sempozyumu), 

Eugen Biser Vakfı, Ankara 2010, 54-58. 
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Bu sebeple 20. asrın Hristiyan teologlarının çoğunluğunun kabulüne göre vahiy, 

sadece Tanrı tarafından garanti altına alınmış hakikatler olarak telakki edilmemiş, bundan 

ziyade ilahi fiillerin tarihi süreçte kendiliğinden ortaya çıkmasını ifade etmiştir. Yani 

vahiy sadece önermelerden, hakikatlerden müteşekkil bir bilgi aktarımı olarak kabul 

edilmemiştir. Böyle bir vahiy anlayışının muhtevasını ise, Tanrı’nın fiillerinde kendini 

ortaya koyması oluşturur.301 Böylelikle Kutsal Kitap “Tanrı’nın Kelam’ı” olmanın 

ötesinde Tanrı’nın Kelam’ı için bir şahit niteliğindedir.302 Bu yeni anlayışta İsa-Mesih, 

‘ilahi kelime’ olarak isimlendirilir. Zira gerçek vahiy İsa Mesih’tir.303 Yani vahiy 

Tanrı’nın öğretilerinden ziyade doğrudan Tanrı’nın kendinden haber vermesi olarak 

kabul edilmiştir. 20. asırda vahiyle ilgili genel anlayış “kişi merkezli” vahiy anlayışıdır. 

Sonuç olarak vahyin mahiyeti konusundaki tartışmaların odağında ‘önerme’ ve 

‘doktrin’ merkezli vahiy anlayışının olduğunu görmekteyiz. Bu anlayışa göre Tanrı emir 

ve buyruklarını Yahudilik ve İslam’dan farklı olarak, aracılar vasıtasıyla değil, doğrudan 

vahyetmiştir. ‘Kişi merkezli vahiy’anlayışının muhtevasını, Tanrı hakkındaki hakikatler 

oluşturmamaktadır. Buradaki muhteva insanoğlunun tarih içerisinde tecrübe ettiği bizzat 

Tanrı’nın kendisidir. Vahyin mahiyeti ile ilgili bu tartışmalar aynı zamanda 

Hıristiyanlar’ın Kutsal Kitap’a yönelik bakış açılarını da şekillendirmesi açısından 

önemlidir. 

Hıristiyanlar’ın vahiy anlayışını tam olarak anlayabilmemiz için aynı zamanda 

kendi kutsal kitapları saydıkları ve vahiy olarak kabul ettikleri Eski Ahit’e bakış açılarını 

 
301 Yuhanna1/14. 
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da değerlendirmemiz ve ortaya koymamız gerekmektedir. Bu sebeple konumuza 

Hıristiyanların Eski Ahit’e bakış açıları ile devam ediyoruz. 

3. Hıristiyanların Eski Ahit’e Bakışları 

Hıristiyanlara göre Tanrı’nın İsa ile yapmış olduğu ahit, son ahittir. Fakat Tanrı 

daha önce İsrailoğulları ile de ahit yapmıştır. Hıristiyanlar Tanrı’nın yapmış olduğu bu 

ahite ise Eski Ahit demişlerdir.304  

Hıristiyanlar kendi Kutsal Kitap külliyatlarına Eski Ahit’i de eklemişlerdir. 

Böylelikle Kutsal Kitap külliyatı Eski ve Yeni Ahit olmak üzere iki kısımdan oluşur. 

Yahudiler Yeni Ahit’i kabul etmezken, Hıristiyanlar Eski Ahit’in kutsallığını 

benimsemişlerdir. Onlara göre eski ve yeni ahit birbirinden ayrılamaz iki parça 

niteliğindedir.305 Yeni Ahit yazıya geçirilmeden önce Eski Ahit yazılı olarak varolduğu 

için erken dönem Hıristiyanlığının ilk kutsal kitapı Eski Ahit’ti. İsa yaşarken yazılı bir 

metin bırakmamıştır. Bu sebeple Hıristiyanlar Eski Ahit’i de kutsal kabul etmişlerdir.306 

Yeni Ahit İsa’dan çok sonra yazılmıştır. Bu sebeple Eski Ahit ilk dönem Hıristiyan 

cemaatince tartışmasız olarak kabul edilmiş ve kullanılmıştır. Hatta Yeni Ahit’te yazıdan 

bahsedilen her metinde kastedilen Eski Ahit’tir. Bu manada Yeni Ahit Eski Ahit’e atıf 

yaparak otoritesini sağlamlaştırır.307 Hıristiyanların Eski Ahit demesinin sebebi Tanrı’nın 

insanlık ile yaptığı ilk ahit olması sebebiyledir.308 Mamafih Tanrı en son ahdini İsa-Mesih 

ile yapmıştır.309 Bu sebeple kendi kutsal kitaplarına Ahdi Cedid (Yeni Ahit) 

 
304 Küçük, 165, 166. 

305 Thomas Söding, Einleitung İn Das Neue Testament, Bochum Üniversitat, Bochum 2014, 11. 

306 Küçük, 166. 

307 Gunther Wenz, “Kanonik Bir Kitap Olarak Kutsal Kitap ve Hıristiyanlığın Kutsal Yazısı Teolojik 

Amaçlı Tarihsel Notlar”, İnsan Onuru, İslam ve Hıristiyanlık’taki Temelleri Çalıştayı, Ankara 2005, 5. 

308 Yahudiler bu tabirin kullanılmasına karşıdırlar ve bu tabirden dolayı rahatsızlık duymaktadırlar. (Blech, 

98.) 

309 İbranilere Mektup 9/15. 
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demektedirler.310 Hıristiyan inancına göre Tanrı, âlemi yarattıktan sonra içindekileri de 

yaratmıştır. Âdem ve Havva yasaklanan ağacın meyvesinden yedikleri için311 onların 

neslinden gelecek tüm insanlık da günaha düşmüştür. Âdem ve Havva ile başlayan 

insanlığın serüveni aslında insanlığın günaha düşme ve ondan kurtulma serüvenidir. Tanrı 

insanlığı günahtan kurtarmak için tarih boyunca peygamberler göndermiş kitaplar ve 

yasalar koymuştur. Hıristiyanlık’tan önce Tanrı İsrailoğulları’na birçok peygamberler 

göndermiş ve onları günahtan kurtarmaya çalışmıştır. Bu sebeple İbrahim peygamberle 

başlayan ahit süreci Musa peygamber ile zirve noktasına ulaşmıştır. Tanrı’nın 

İsrailoğulları ile yaptığı antlaşmalar hep sonuçsuz kalmış ve insanı günahtan 

kurtaramamıştır. İnsanların peygamberler ve şeriatler ile kurtulamayacağını gören Tanrı, 

bu sefer bizzat oğlunu göndermiştir. İnsanların günahına kefaret olarak gönderilen İsa-

Mesih çarmıhta insanların günahı için kendini feda etmiş, üç gün sonra dirilmiştir. İsa’nın 

yaşadığı bu olay onun günahı ve ölümü yendiğinin de ispatı olmuştur. İnsanların günaha 

düşme hadisesi ve Tanrı’nın insanı kurtarmak için göndermiş olduğu peygamberler, 

kutsal metinler ve İsa’nın bunlar hakkındaki yorumları bu sebeple Hıristiyanlık için 

önemli hale gelmiştir. Eski ahit bundan dolayı Hıristiyan kutsal metinleri içerisinde yerini 

almıştır.312 Eski Ahit, Hıristiyanlar için, kurtuluş tarihinin ilk aşaması olarak kabul 

edilmektedir.313  

Tanah, İsa-Mesih’in de meşruiyetinin temelini teşkil etmektedir. Mamafih 

Tanah’ta anlatılan ve gelecekte vuku bulacak birçok olayın gerçekleşmesi İsa’nın eliyle 

 
310 Ömer Faruk Harman, “Ahdi Atik”, DİA, İstanbul 1988, c. 1, 494-501. 

311 Âdem ve Havva’nın cennetten çıkarılışı için bkz. Yaratılış 3/6, 7, 3/9-12, 20-23. 

312 Çıkış 20/13, 14, 15, İsa, On emirde geçen, “adam öldürmeyeceksin, zina etmeyeceksin, çalmayacaksın” 

gibi hükümleri aynen almış ve inananlarına açıklamıştır. 

313 Ahmet Hikmet Eroğlu, “Hıristiyanlık”, Dinler Tarihi El Kitabı, Ed. Baki Adam, Grafiker Yayınları, 

Ankara 2017, 153. 
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olmuş ve İnciller’de aktarılmıştır. Bu şekilde baktığımızda Yeni Ahit’in Tanah’ın bir 

devamı olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim İsa; “Kutsal Yasa’yı ya da peygamberlerin 

sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, 

tamamlamaya geldim. Size doğrusunu söyleyeyim, yer ve gök ortadan kalkmadan, her 

şey gerçekleşmeden, Kutsal Yasa’dan ufacık bir harf ya da bir nokta bile eksilmeyecek”314 

demiştir.315 İsa bununla da kalmamış Eski Ahit’i referans olarak göstermiş, mabette 

okumuş ve uygulamıştır. Onun bu davranışı Eski Ahit’in Hıristiyanlık’taki konumunun 

başlangıcını teşkil etmiştir. İsa, Yahudi kutsal kitabını Tanrı’nın vahyi olarak görmüş ve 

Eski Ahit’in reddini kabul etmemiştir.316 Kur’an’da da İsa’nın buna benzer ifadeler 

söylediği nakledilir.317 İsa’nın Yahudi kutsal kitapına karşı tutumu, o öldükten sonra da 

Hıristiyanlarca devam ettirilmiştir. 

Hıristiyanlar Tanrı’nın kendileri ile yeni bir antlaşma yapacağı bilgisini de Eski 

Ahit’de geçen şu ifadeye bağlarlar: “Herkes kendi suçu yüzünden ölecek. Koruk yiyenin 

dişleri kamaşacak. ‘İsrail halkıyla ve Yahuda halkıyla yeni bir antlaşma yapacağım günler 

geliyor’ diyor Rab, ‘Atalarını Mısır'dan çıkarmak için ellerinden tuttuğum gün onlarla 

yaptığım antlaşmaya benzemeyecek…….”318 

 
314 İsa’nın Matta 5/17, 18, 15/24’de geçen misyonunu anlatan cümlelere benzer ifadelerin Kur’an’ı 

Kerim’de de geçtiğini görmekteyiz: “Benden önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı olarak ve size haram kılınmış 

olanların bir kısmının sizin için helâl olduğunu bildireyim diye gönderildim ve size rabbimden bir mûcize 

getirdim. Artık Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.” (Kur’an-ı Kerim Meali, Diyanet İşleri 

Başkanlığı Yayınları, Ankara 2001, Al-i imran 3/50.)  

315 Eroğlu, 152-154. 

316 İsa’dan sonra Pavlus’da İsa’nın önceki peygamberler aracılığı ile müjdelendiğini ifade etmiş ve Eski 

Ahit’in meşruiyetine onay vermiştir. (Romalılar 1/2, 3/21.) Fakat Pavlus Eski Yasadan ziyade Yeni Ahit’in 

artık onun yerine geçtiğini de ifade etmiştir; “O bizi yazılı yasaya değil, ruha dayalı yeni bir antlaşmanın 

hizmetkârları olmaya yeterli kıldı. Yazılı yasa öldürür ruh ise yaşatır.” (2. Korintliler 3/ 6.),   

317 Al-i İmran 3/50. 

318 Yeremya 31/30-34. 
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Eski Ahit’in Hıristiyan kanonuna girmesi Trente Konsili’nde (1545-1563) 

olmuştur. Fakat Eski Ahit konusunda Hıristiyanlar Yahudilerle aynı bakış açısına sahip 

değillerdir. Bununla birlikte Hıristiyanlar Eski Ahit’i 39 kitap olarak kabul ederken 

Yahudiler ise 24 kitap olarak kabul etmektedirler.319 Ayrıca Ortodoks mezhebi kabul 

edilen 39 kitabı Deoterokanonik (gerçekliği üzerinde ittifakın oluşmadığı) bazı eklemeler 

ile 46 kitaba çıkarmaktadırlar.320 Protestanlar ise 39 kitabı kabul etmişler ve üzerine 

herhangi bir ekleme ve çıkarma yapmamışlardır.321   

Özetle Hıristiyanların Eski Ahit’e karşı bu tutumları dünyada başka din 

mensupları için söz konusu değildir. Hıristiyanlar başka bir dinin kutsal kitabını, 

sıralamasını değiştirerek kendi Kutsal Kitapları içine dâhil etmişlerdir. Ama daha önce 

de söylediğimiz gibi “kişi merkezli vahiy” anlayışı sebebiyle kendi kutsal kitapları bütün 

kitapların üstündedir. Mamafih o, bizzat Tanrı tarafından yazdırılmış ve bizzat onun 

vahyine şahitlik ederek havâriler tarafından yazılmış bir kitaptır. Çalışmamızın bundan 

sonraki bölümünde, Yeni Ahit’teki vahiy anlayışını ve bunun Hıristiyanlık’taki vahiy 

tasavvurunu nasıl etkilediğini ele almaya çalışacağız.   

4. Yeni Ahit’te Vahiy Anlayışı 

Vahiy kavramı Yeni Ahit’te genellikle konuşma ve gösterme anlamına gelen 

sözcüklerle birlikte kullanılır. Kavram anlatılırken temelde iki vurgu öne çıkar. Birincisi,  

gerçek olan şeyin ifşası, İkincisi ise tam olarak bilinmeyenin ifşasıdır.322 

 
319 Bu farkın sebebi Hıristiyanlarca müstakil kitap olarak kabul edilen bazı bölümlerin Yahudilerce tek kitap 

olarak kabul edilmesinden kaynaklanmaktadır. (Harman, “Ahdi Atik”, DİA, c.1, 494-501.) 

320 Hıristiyanlık’ta mezheplerin Eski Ahit apokrifleri etrafındaki tartışmalar için bkz. Esra Ulusoy, 

Hıristiyanlıkta Apokrif Kavramı ve Yeni Ahit’in Apokrifleri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, (basılmamış yüksek lisans tezi), Ankara 2019. 66-78. 

321 Eroğlu, 152-154. 

322 1 Korintliler 2/ 4-16; Kuşcu-Aydın, 168. 
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Yeni Ahit’te vahyi terim olarak karşılayacak net bir ifade bulunmamaktadır.  

Vahyin ne şekilde ve hangi vasıtalarla gerçekleştiğine dair de net bir bilgi yoktur. Bu 

sebeple Yeni Ahit’te vahyi incelerken vahyi çağrıştıran bir takım ifadeleri incelemek ve 

bu konuda İncil yazarlarının görüşlerine müracaat etmek gerekecektir.323 

    Hıristiyan teolojinin mimarlarından olan Pavlus’un görüşleri önemlidir.324 Pavlus, 

Eski Ahit’in melekler vasıtasıyla vahyedildiğine, Yeni Ahit’in ise Tanrı tarafından bir 

kurtuluş bildirisi olduğuna inanmaktadır.325 Yani İsa-Mesih inananlara sadece bir “söz” 

söylememiştir. Bizzat kendisinin açıkladığı bir kurtuluşu insanlara sunmuştur. Yani 

Mesih’in kendisi bizzat “Kelam”dır.326 Pavlus’un vahiy anlayışında dikkat çeken bir diğer 

husus ise Yeni Ahit’in Eski Ahit’e karşı üstünlüğünü açık bir şekilde savunmasıdır.327 

Bununla birlikte Yeni Ahit yazarları bir takım tabiat hadiselerini ve kainâtın 

yaratılmasını da Tanrı’dan gelen bir takım işaretler olarak değerlendirmişlerdir. Bunlara 

bakılarak da insanın Tanrı hakkında bir bilgiye ulaşabileceğini ifade etmişlerdir. Çünkü 

kainât, Tanrı’nın kendini ifade ettiği bir kitap olarak kabul edilmektedir.328 Öyleyse âlem 

üzerinde tefekkürle elde edilen bilgi mutlak anlamda vahiydir. Fakat bu eksik bir 

vahiydir. Zira bu bilginin teyidi için kesin ve özel bir “kelam”a ihtiyaç vardır. Bu sebeple 

Yeni Ahit’te vahyin vasıtaları olarak kabul edilen melekler, kura329, yaratma ve tabiat 

 
323 Muhammed Tarakçı, “Hıristiyanlık’ta Vahiy Anlayışı”, U.Ü.İ.F.D, c. 12, sayı. 2, Bursa 2003,  175. 

324 J.A Fitzmeyer ve H. Küng Hıristiyan teolojinin asıl figürünün İsa olduğunu kabul ederler ve Pavlus’un 

bu konudaki merkezi rolünü kabul etmezler. Mamafih onun görüşlerinin de İsa’ya dayandığını söylerler. 

Bununla birlikte Pavlus Hıristiyanlığın ilk teoloğu ve küresel bir din olmasındaki en önemli faktördür. 

(Şinasi Gündüz, “Pavlus’un Hıristiyan Geleneğindeki Merkeziliği/Belirleyiciliği”, Pavlus’u Düşünmek,  

Ed. Cengiz Batuk, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2006, 28.) 

325 Kutsal Kitap yorumlanırken “kurtuluş tarihi” dikkate alınarak okunmalıdır. (Kunt Backhaus, “Vahiy 

Vesileleri”, İslamiyet-Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü, Ankara Üniversitesi Yayınevi, Ankara 2003, 813.) 

326 René Latourelle, Theology of Revelation, London 1968,  69. 

327 İbraniler 7/18-19, 21-28; 8/13; 10/1-4; 2. Korintliler 3/6; Tarakçı, 188-189. 

328 Latourelle, 335-336. 

329 Resullerin İşleri 1/21-26. 
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hadiseleri çok önemli hadiseler olarak görülmemektedir. Yeni Ahit’in çoğunlukla 

üzerinde durduğu konular ise, İsa, Mesih, havâriler ve Kutsal Ruh’tur. Yeni Ahit’te 

Tanrı’nın Oğlu’nun330 Tanrı331 olduğu, hatta İsa’nın vahyin en son ve mükemmel halini 

temsil ettiği ifade edilir.332 

Yeni Ahit külliyatı içerisinde ortak özellikleri ile dikkat çeken Sinoptik olarak da 

adlandırılan Matta, Markos ve Luka incillerinde vahiy kavramı nasıl ve hangi kelimeler 

ile izah edilmiş buna da değinmemiz gerekmektedir. 

a) Sinoptik İncillerde Vahiy 

Sinoptik İnciller’e baktığımızda vahiy, açıklamak (kerussein), vaaz etmek, açmak 

(apokaluptein) ve öğretmek (didaskein) gibi kelimelerle izah edilmiştir.333 Özellikle 

apokaluptein, didaskein ve kerussein kelimeleri sıklıkla kullanılmaktadır.334 Kerussein 

kelimesi daha çok Tanrı’nın hükümran olması ve krallığı ile ilgili durumları açıklamak 

için kullanılırken, ahlaki kuralların ve imanın öğretilmesini ifade eden kelime ise 

didaskein’dir 335 

     Bu kelimelerin ortak özelliği, İsa-Mesih’in, Tanrı’nın müjdesini ve ilahi bilgileri 

açıklaması anlamında kullanılmasıdır. Bu kullanımlara da bakarak söyleyebiliriz ki İsa, 

sinoptik İnciller’de vaaz eden ve Tanrı’nın vahyini tebliğ ve izah eden bir peygamber 

konumundadır.336   

 
330 Matta, 4/3; 26/63, 27/40; Markos, 1/1; Luka, 1/35; 8/28. 

331 Yuhanna, 1/1. 

332 Muhammed Tarakçı, Vahiy “Diğer Dinlerde Vahiy”, DİA., İstanbul 2012, c. 42, 443-447. 

333 Latourelle,  46. 

334 Markos 1/22, 38, 39; 6/6; Luka 13/22; 19/47; 20/1; 23/5; Kuşcu-Aydın, 168. 

335 Tarakçı, “Hıristiyanlık’ta Vahiy Anlayışı”, 172. 

336 Matta 21/10, 11; Markos 6/4; Luka 4/24; Konuyla ilgili ayrıca bkz. Ramazan Adıbelli, Katolik Din 

Adamı Alfred Loısy’nin Yeni Ahit Eleştirisi, Kimlik Yayınları, Kayseri 2019, 88. 
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Sinoptik İnciller’de İsa, öğretici, peygamber ve Tanrı’nın Oğlu hüvviyetindedir. 

O dönemde İsa’ya inananlar da onu peygamber olarak telakki etmişlerdir.337 İsa’nın da 

kendisini peygamber olarak halkına tanıttığı görülmektedir.338 

Bunun yanında İnciller’de geçen bazı ifadelere baktığımızda İsa’nın diğer 

peygamberlerle aynı olmadığı da zikredilmektedir: “Ferisiler toplu haldeyken İsa onlara 

şunu sordu: ‘Mesih’le ilgili olarak ne düşünüyorsunuz? O kimin oğludur?’ Onlar da, 

‘Davut’un Oğlu’ dediler. İsa şöyle dedi: ‘O halde nasıl oluyor da Davut, Ruh’tan 

esinlenerek O’ndan ‘Rab’ diye söz ediyor? Şöyle diyor Davut: ‘Rab Rabbim’e dedi ki, 

Ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur. Davut O’ndan Rab diye 

söz ettiğine göre, O nasıl Davut’un Oğlu olur?’ İsa’ya hiç kimse karşılık veremedi. O 

günden sonra artık kimse de O’na bir şey sormaya cesaret edemedi.”339 Halk onun bu 

farklılığını farketmişti.340 

Bu ve bunun gibi ifadelerden de anlaşılacağı gibi İsa, kendisi ile diğer 

peygamberler arasında fark olduğunu söylemektedir. Tanah’taki peygamberlerin aksine 

İsa, buyuranın Rab değil kendisi olduğunu vurgulamıştır.341 

Bütün bu bilgilerin ışığında sinoptik incillerdeki vahiy anlayışını 

değerlendirdiğimizde İsa’nın diğer peygamberler gibi olmadığını, kendi buyruklarını da 

Tanrı’nın buyruğu gibi halka söylediğini görmekteyiz. Yani İsa yasa koyucu ve hüküm 

verici bir şahsiyet olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 
337 Luka 7/ 12-16. 

338 Markos 6/4, Luka 4/24, 13/33. 

339 Matta 22/41-46. 

340 Markos 1/22; Markos 12/35-37, Luka 20/41-44. 

341  “Ama ben size diyorum ki, kardeşine öfkelenen herkes yargılanacaktır. Kim kardeşine aşağılayıcı bir 

söz söylerse, Yüksek Kurul’da yargılanacaktır. Kim kardeşine ahmak derse, cehennem ateşini hak 

edecektir.” (Matta 5/22.) 
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b) Yuhanna İnciline Göre Vahiy 

Yuhanna İncili’nin mesajının merkezini vahiy hadisesi oluşturmaktadır. Öyle ki 

daha başlangıcında İsa-Mesih’in Tanrı’nın vahyini ifade eden bir konumda olduğu 

zikredilmektedir:  “Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı’yla birlikteydi ve Söz Tanrı’ydı. 

Başlangıçta O, Tanrı’yla birlikteydi. Her şey onun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir 

şey O’nsuz olmadı.”342 Tanrı, İsa-Mesih ile görünür olmuş343 ve vahyini aracısız doğrudan 

insanlara iletmiştir.344 Yuhanna İncili’nde vahyi ifade eden kavramlara baktığımızda 

vahiyle ilintili olarak “bilmek, tanımak, görmek, tanıklık etmek, söylemek, konuşmak ve 

yorumlamak” fiillerine ek olarak “kelam, tanık, ışık, gerçek, ihtişam ve işaret” anlamında 

isimler kullanılmıştır. Yuhanna İsa’yı Tanrı’nın Kelamı ve Oğlu olarak görmektedir.345 

Burada dikkat çeken bir husus da, Yeni Ahit’te vahyi ifade etmek için sıklıkla 

kullanılan “apokaluptein” fiilinin, Yuhanna’da hemen hemen hiç zikredilmemiş 

olmasıdır. Bu fiil yalnız bir yerde geçmektedir.346 “Apokaluptein”in, yerine “göstermek, 

görünür kılmak” manasında “phaneroun” kelimesi kullanılmıştır.347 

Yuhanna’nın vahyi ifade etmek için kullandığı bir diğer kelime ise “tanıklık”tır. 

Bu kavram, Yuhanna İncili’nde önemli bir yere sahiptir. Kelime, ilkin Yahya hakkında 

kullanılır:348  “Tanrı’nın gönderdiği Yahya adlı bir adam ortaya çıktı. Tanıklık amacıyla, 

 
342 Yuhanna 1/1-4. 

343 Yuhanna 1/14. 

344 İsa, hayatı, vücudu ile vahyin ve kelamın bizatihi kendisidir. Bu sebeple Hıristiyanlar İsa’ya ilahi 

otoritenin temeli ve en yüksek otorite gibi anlamlara gelen “Pantokrator” demişlerdir. Vahiy tam manasıyla 

İsa’da gerçekleşmiştir. (Küçük, 167.) 

345 Yuhanna 1/1. 

346 Yuhanna 12/ 37-38; Moule, C. F., “Revelation”, The Interpreter’s Dictionary of the Bible, Ed. Nolan B. 

Harman, New York 1952, c. IV,  56. 

347 Tarakçı,  174. 

348 Yuhanna 1/6-8, 15, 32, 34. 
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ışığa tanıklık etsin ve herkes onun aracılığıyla iman etsin diye geldi. Kendisi ışık değildi, 

ama ışığa tanıklık etmeye geldi.”349 Fakat Yuhanna İncili’nin üzerinde durduğu asıl konu, 

İsa’nın Tanrı üzerindeki tanıklığıdır.350 

Yuhanna İncili’nde vahiyle ilgili bir diğer önemli kavram ise ‘Logos’tur. ‘Logos’ 

görünmeyen Tanrı’yı gösteren ve açıklayan bir kavramdır.351 Bu kavramla Tanrı’nın 

İsa’da inkarnasyonu anlamındaki vahiy anlayışı ön plana çıkmaktadır. Logos İsa’nın 

ünvanından öte, Tanrı’nın vahyini, iradesini ve amacını da ifade eder.  “İsa, “Daha 

doğrusu, ne mutlu Tanrı’nın sözünü dinleyip uygulayanlara!” dedi.352 Esasında Kelam 

dünya var olduğu günden bu yana hep var olmuş fakat insanlar onu anlayamamışlardır. 

Tarihte birçok peygamber gelmiştir. Fakat Kelam’ın bedenleşip insanların içinde 

doğrudan vahyolunması353 ilk kez İsa-Mesih aracılığı ile olmuştur.  Tanrı, aynı zamanda 

İsa-Mesih ile de görünür olmuştur.354 Bu sebeple kelam bedenleşerek yeryüzüne gelmek 

zorunda kalmıştır.355 Böylelikle günaha düşmüş olan insan, Kelam vasıtasıyla 

kurtulacaktır. Bunun yanında Yuhanna’da Oğul’un elçi olduğuna dair ifadeler de 

mevcuttur.356 Yuhanna İncili’nde İsa’nın acıya ve ölüme kendi isteği ile maruz kalması 

 
349 Yuhanna 1/6-8. 

350 İsa Yahudi yetkililere şöyle karşılık verdi: “Size doğrusunu söyleyeyim, Oğul, Baba’nın yaptıklarını 

görmedikçe kendiliğinden bir şey yapamaz. Baba ne yaparsa Oğul da aynı şeyi yapar. Çünkü Baba Oğul’u 

sever ve yaptıklarının hepsini ona gösterir. Şaşasınız diye ona bunlardan daha büyük işler de gösterecektir. 

(Yuhanna 5/19-20), ayrıca bkz. Yuhanna 7/14-16, 28-29, 8/42, 10/15, 12/49-50, 14/10, 24, 31, 16/28; 17/8. 

351 Bu kavramın detaylı açıklaması için bkz. Muhammed Tarakçı, “Hıristiyanlık’ta ‘logos’ Doktrini”, Milel 

ve Nihal, 2011, 8 (1). 

352 Luka 11/ 28; Romalılar 9/6. 

353 Yuhanna 1/14. 

354  “İsa, ‘Filipus’ dedi. Bunca zamandır sizinle birlikteyim. Beni daha tanımadın mı? Beni görmüş olan, 

Baba’yı görmüştür. Sen nasıl, ‘Bize Baba’yı göster’ diyorsun?” (Yuhanna 14/9.) 

355 Yuhanna 1/10. 

356  “İsa Yahudilere şöyle karşılık verdi: ‘Size doğrusunu söyleyeyim, Oğul, Baba’nın yaptıklarını 

görmedikçe kendiliğinden bir şey yapamaz. Baba ne yaparsa Oğul da aynı şeyi yapar.’(Yuhanna 5/ 19.) 

Ben kendiliğimden hiçbir şey yapamam. İşittiğim gibi yargılarım ve benim yargım adildir. Çünkü amacım 
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anlatılır. Yani Mesih pasif bir kurban değildir.357 Yuhanna İncili’ne göre Tanrı, sevgisini 

bizzat Oğlu’nu göndererek göstermiştir. Böylelikle Tanrı, insanları günahtan kurtarmaya 

çalışmıştır.358 

Özetlemek gerekirse Yuhanna İncili vahyi merkeze alan bir İncildir. İsa’nın Tanrı 

üzerindeki tanıklığı ve günaha düşmüş insanlar için kendisini bilerek feda etmesi 

Yuhanna İncili’nin temel mesajıdır. Konumuzla ilgili olarak Kutsal Kitap’ta Vahiy 

Kitap’ı olarak da adlandırılan bölüm, Hıristiyanlık’taki vahyin anlaşılmasında önemli 

olduğunu düşünmekteyiz. Nitekim Yuhanna’nın Vahyi Hıristiyanlara tarih boyunca 

yaşanan sıkıntılar karşısında moral ve geleceğe dair perspektif sunmakla kalmamış, 

Hıristiyanların günlük yaşantısında da önemli bir role sahip olmuştur. Bu bağlamda Vahiy 

Kitap’ındaki vahiy anlayışını ortaya koymak konumuz açısından önemli olacaktır. 

c) Pavlus’un Mektuplarında Vahiy 

Pavlus’un mektuplarındaki vahiy anlayışını izah etmeden önce Pavlus’un İsa’nın 

havarisi olma sürecine kısaca değinmemiz gerekir. Esasen Pavlus, Ferisi mezhebi 

içerisinde önemli konumu olan bir kişidir. Şam yolunda başından geçen bir “vizyon” 

hadisesi ile İsa tarafından “milletler havarisi” olarak görevlendirildiğini iddia etmiştir.359 

Pavlus’un öğretisi ‘kristosentrizm’ (Mesih) merkezlidir.360 Bu öğretide İsa-Mesih 

Tanrı’nın oğlu olarak insanoğlunun kurtuluşu için bedenleşmiştir. Yine bu anlayışa göre, 

İsa,  çarmıhtan üç gün sonra dirilmiş ve göklere yükselmiştir. Bu onun günaha ve ölüme 

 
kendi istediğimi değil, beni gönderenin istediğini yapmaktır.”( Yuhanna 5/30, ayrıca bkz. Yuhanna 12/49, 

50, 3/31, 32,  7/14, 16, 8/26, 29, 38, 40, 14/10, 24, 31.) 

357 Rudolf Bultmann, Theology of the New Testament, vol. 2, SCM Press, London, 1955, 53. 

358 Yuhanna 3/16, 17. 

359 Resullerin İşleri, 26/16-18. 

360 Bu kavram için bkz, Gündüz, 34; Markus N.A. Bockmuehl, Revelation and Mystery in Ancient Judaism 

and Pauline Christianity, Mohr Siebeck, Tübingen, 1990,  135. 
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karşı üstünlük kazandığının bir göstergesidir. Aynı şekilde İsa’ya inananlar da bu 

müjdeye ve güce nail olacaklardır. Bu sebeple Tanrı’nın rızasını kazanmanın yegâne yolu 

Yahudi yasalarına uymak değil, Mesih’i kabul edip ona iman etmektir.361 

Pavlus’un değişik seyahatler neticesinde yazmış olduğu mektuplar Hıristiyanlık 

için büyük bir öneme sahiptir. Zira Pavlus’un mektupları elde olan dört İncil’den çok 

daha önceleri yazılmıştır.362 Pavlus’un mektupları, bir takım kiliselere, şahıslara, mahalli 

bazı problemlerin çözümü ve Hıristiyanlığı tebliği amaçlı gönderilmiş olan 

mektuplardır.363 

Pavlus’un Mektupları incelendiğinde vahyi izah etmek için bazı kavramları 

kullandığını görülmektedir. En çok kullanılan kavramlar, açıklamak (apokaluptein),364 ve 

göstermek, görünür kılmak (phaneroun)’tır.365 Bunlarla birlikte bildirmek (gnôrizein), 

vaaz etmek (kèrussein), öğretmek (didaskein), İncil’i ilan etmek (katangellein), kelam 

(logos), gizem (musterion) ve İncil (euangelion) kelimeleri de vahyi ifade etmek için 

kullanılmıştır.366 

Bu kelimeler içerisinde Pavlus’un vahiy anlayışını en güzel ifade eden kelime 

şüphesiz ki “gizem”dir. Zira Pavlus, İsa-Mesih’in görünen insan kimliğinden ziyade, 

onun gizemi ile alakadar olmuştur. Zira “gizem” İsa gelinceye kadar sır ve gizli olarak 

kalmıştır. Bu “gizem” İsa’da ortaya çıkmıştır.367. Aynı zamanda gizem, İncil ve vaazlar 

aracılığıyla insanların bilgisine arz olmuştur.368 

 
361 Romalılar 3/19-22, 5/11, 6/23, 7/6;  Mahmut Aydın, “Hıristiyanlık”, Yaşayan Dünya Dinleri, Ed. Şinasi 

Gündüz, D.İ.B Yayınları, Ankara 2007, 87-89. 

362 Mehmet Aydın,  “Hıristiyanlık (Hıristiyan İnançları)”, DİA., İstanbul 1998, c. 17, 368-372. 

363 Hikmet Tanyu, “Ahd-i Cedid” DİA, İstanbul 1988, c.1, 501-507. 

364 Korintliler 2/10. 

365 Latourelle,  47. 

366 Jensen, 438; Kullanılan bu kelimeler Yunancadır. 

367 Romalılar 3/ 21, 16/ 26. 

368 Latourelle, 60. 
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Pavlus, İsa’da gerçekleşen kurtuluş gerçeğinin daha öncelerde gizli olduğunu ve 

kurtuluşun Mesih vasıtasıyla açıklandığını ifade etmiştir:369 “Tanrı’nın sizin yararınıza 

bana verdiği görevle inanlılar topluluğunun hizmetkârı oldum. Görevim, Tanrı sözünü 

yani geçmiş çağlardan ve kuşaklardan gizlenmiş ama şimdi onun kutsallarına açıklanmış 

olan sırrı her yerde duyurmaktır”370 demektedir. 

Gizem Pavlus’a göre, öncelikle seçilmiş tanıklara, özetle Ruh’un tesiri altındaki 

peygamberlere ve havârilere açıklanmıştır. Peygamberler ve havâriler ise bu gizeme 

aracılık ve habercilik yapan kişilerdir.371 Böylelikle Pavlus ve havâriler bu sırrı 

bildirmekle görevlendirilmişlerdir.372 

Pavlus’un mektuplarında gizemin Mesih’te olduğu anlaşılmaktadır. Zira ona göre 

bilgeliğin sırları da İsa-Mesih’tedir: “Dilerim bu kardeşlerim Tanrı’nın gizemi olan 

Mesih’i bilme aşamasına erişsinler. Bilgeliğin ve bilginin tüm gömüleri Mesih’te 

saklanmıştır”373 

Pavlus mektuplarında “kelam” kelimesi vahiyle alakalı olarak iki şekilde kullanır. 

“Kelam” kelimesi, “Tanrı’nın Kelam’ı”,374 ve  “Mesih’in Kelam’ı”375 şeklinde ifade 

edilmiştir.376 

Pavlus’un mektuplarında vahiy konusuyla alakalı dikkatimizi çeken bir diğer 

konu ise vahyin, Tanrı’nın planını ortaya çıkarmasıdır. Bu sebeple çarmıh, inkarnasyon, 

yeniden dirilme vakaları Tanrı’nın gizli planın insanlık sahnesine çıkışı şeklinde telakki 

 
369 Romalılar 16/25-26. 

370 Koloseliler 1/25-26. 

371 Efesliler 3/3-5; 1/9-10; Koloselilere 1/26. 

372 Efesliler 3/8-9; Koloselilere 1/28. 

373 Koloseliler 2/2-3; 1/26-27; 1.Timoteos. 3/16; Romalılar 16/25. 

374 Romalılar 9/6; Koloseliler 1/25-26; 1.Selanikliler 1/6; 2/13. 

375 Romalılar 10/17. 

376 Tarakçı, “Hıristiyanlık’ta Vahiy Anlayışı”, 173. 
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edilir. Vahyin kemale ermesini ise Pavlus “Parousia” yani Mesih’in dönüşünü ifade eden 

bu kelime ile izah eder.377 Vahiy tarihi süreç içerisinde nihayete ermiştir. Lakin Mesih’in 

dönüşü yani ‘Parousia’ ile tamamlanacaktır. Böylelikle vahyi Pavlus, “vizyon” şeklinde 

de ifade eder.378 “Vizyon” veya “rü’yet” olarak ta kabul edilen vahiy, ‘apokaliptik’ bir 

niteliktedir. Bu durum rü’yet, kişinin vecdî deneyimlerinde kendini gösterir. Bu sebeple 

Pavlus,  kurtuluşu getirecek Mesih’in Parousia’sıdır. 

Pavlus’un vahiyle ilgili görüşlerinde dikkat çeken bir diğer husus ise insani 

konular ve ilahi konular ayrımını yapmasıdır. Zira ona göre insani hususları insana ait ruh 

ile, Tanrı’ya ait hususları ise sadece Kutsal Ruh ile kavrayabilir. Bu noktada o, kendisini 

İsa Mesih tarafından gönderilen uzlaştırıcı olarak nitelemektedir. Böylelikle Mesih, 

Pavlus aracılığıyla konuşmuştur. Bu manada Pavlus, tanrısal vahyin bütün gücünü 

üzerinde taşımakta ve temsil etmektedir.379 

Pavlus, İsa vasıtasıyla tarihte vukubulmuş vahiy ile gelecekte lütfedilecek vahiy 

arasında da sürekliliğin olduğuna inanır. Uhrevi vahiy olarak nitelendirdiği bu vahye 

herkes muhatap olacaktır. Zira Pavlus bunu vahyin, son aşaması ve en mükemmel şekli 

olarak kabul eder.380 Uhrevi vahiy beklentisi Pavlus’un mektuplarının temel 

özelliklerindendir.381 

d) Vahiy (Esinlenme) Kitap’ına Göre Vahiy 

Yeni Ahit’in son kısmını Vahiy Kitap’ı oluşturmaktadır. Kitap’ın yazarı ve tarihi 

hakkında farklı görüşler mevcut olmakla birlikte, Vahiy Kitabı’nın 65 ila 70 veya 94 ile 

 
377 Kuşcu-Aydın, 194. 

378 Korintliler 12/2. 

379 Kuşcu-Aydın,  171. 

380 1. Korintliler 13/12. 

381 Tarakçı, 186-187. 
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96 yılları arasında kaleme alındığı tahmin edilmektedir. Kitap’ın yazarı adının Yuhanna 

olduğunu, Tanrı’nın kulu,382 peygamber383 ve sıkıntılı zamanlarda gelmiş bir yardımcı384 

olarak kendini anlatmaktadır. Geleneksel Hıristiyan inancına göre Kitap’ın yazarı aynı 

zamanda Yuhanna İncili’nin de yazarı olan Yuhanna’dır.385 Yuhanna, vahyin kendine 

gelişini de detaylı bir şekilde anlatmaktadır.386 Böylelikle Yuhanna olarak zikredilen kişi 

kendisine vahyedileni yazmıştır.387 

Vahiy Kitap’ı, metaforik anlatımlarla dolu ‘apokaliptik’388 türde bir kitaptır.389 

Apokaliptik türde yazılmış kitabı diğerlerinden ayıran belirgin fark ise, Tanrı’nın mutlak 

güç ve yetki sahibi olması ve isteğini yerine getirmek için gidişata müdahale edeceği 

inancıdır.390 Tanrı mesajını sembolik ve metaforik bir dil kullanarak vermiştir. 

Bunun yanında yegâne egemenliğin Tanrı’ya ait olduğu, Tanrı’nın amacını 

gerçekleştirmek için en sonunda dünya tarihini tabiatüstü olaylarla değiştireceği konu 

edinilir. Vahiy Kitap’ında Tanrı’nın düşmanları, canavarlar ve ejderhalar gibi mitolojik 

 
382 Vahiy 1/1. 

383 Vahiy 12/9. 

384 Vahiy 1/9. 

385 Behnan Konutgan, Levent Kınran, İlhan Özbek, Mine Yıldırım, Kutsal Kitap Sözlüğü, Kitabı Mukaddes 

Şirketi, İstanbul 2016, 780. 

386 Vahiy 1/9-18. 

387 Yuhanna ve hayatı hakkında detaylı bilgi için bkz. Sinem Kunt, Aziz Yuhanna’nın Vahiy Kitap’ı 

Çerçevesinde Yedi Kiliseler Ve Bu Kiliselerin Hıristiyanlık Tarihindeki Yeri, Ankara Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, (basılmamış yüksek lisans tezi), Ankara 2014. 

388 Apokalips,  vahiy olarak kabul edilir. Ancak geleceğe ve dünyanın sonuna dair bir takım bilgi ve 

kehanetler içermesi bakımından diğer metinlerden farklılık arzetmektedir. Federick J. Murphy, 

“Introduction to Apocalyptic Literature”, The New Interpreters Bible, Leander E. Keck, Ed. Nashville 

1996, VII, 1. Vahiy kitabının yazarı Yuhanna buradaki bilgilerin kendisine İsa Mesih’in gönderdiği melek 

vasıtasıyla verildiğini söylemiştir. (Yuhanna 1/1.) 

389 Her ne kadar Yeni Ahit’in diğer kısımlarında da apokaliptik bölümler bulunsa da, (Zekeriya, 24.) 

bütünüyle bu tarzda yazılmış tek kitap Vahiy kitabıdır. (Konutgan-Kınran-Özbek-Yıldırım 779.) 

390 Konutgan-Kınran- Özbek-Yıldırım, 779. 
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yaratıklarla anlatılırken kötülerin nihayetinde sonlarının kötü olacağını inanlılara anlatır. 

Fakat bu anlatım, mitolojik bir dille ifade edilmiştir.391 Tanrı ile kötülüğün sembolü şeytan 

arasındaki mücadele, canavarlar, boynuzlar vs. ile anlatılır.392 Bu Kitap, daha çok 

sembollerle düşünen, mistik eğilimleri fazla olan halk kesimi üzerinde etkili olmuştur. 

İnsanlar günlük hayatta başlarına gelen birçok şeyi buradaki sembollerle izah etmişlerdir. 

Bu sebeple Hıristiyanlar nezdinde Yuhanna’nın Vahiy Kitap’ı etkin bir konuma sahip 

olmuştur.393 

Yuhanna’nın Vahyinde İsa’nın kendi hakkındaki sözlerini kendi zatıyla 

özdeşleştirir. Kısaca Yuhanna vahiy olgusunu tasvir etmeksizin vahyi doğrudan sunar.394 

Pek çok rü’yeti ihtiva eden Kitap’ın vahiy mahsülü olduğuna inanılır. Zira 

Yuhanna, söylediklerinin kendisine İsa-Mesih vasıtasıyla geldiğini zikretmektedir. 

Kitap’ta sembollerin ve metaforların sıklıkla kullanılmasının sebebi ise vahyi daha iyi 

izah etme gayretinden dolayıdır.395  

Yuhanna’nın Vahyinde de İsa-Mesih “logos” olarak ifade edilmiş ve bizzat 

Tanrı’nın Kelam’ı yani “vahiy” olarak vasfedilmiştir:  “Kana batırılmış bir kaftan 

giymişti. Tanrı’nın Sözü adıyla anılır.”396 Yuhanna’nın Vahyine göre ölümden sonra 

tekrar dirilmiş İsa, Tanrı’nın sözüdür. Yuhanna’nın Vahyi zor günler yaşayan 

Hıristiyanlara adeta moral veren bir kitap niteliğindedir. Mamafih kitapta anlatılan olaylar 

ve sonundaki İsa-Mesih’in tekrar gelişi ile elde edilecek kurtuluş inancı hıristiyanlarda 

 
391 Baki Adam, “Yuhanna’nın vahyi ve Hıristiyan Tarihindeki Yansımaları”, Dinler Tarihi Araştırmaları, 

III, Ankara 2001, 119. 

392 Konutgan-Kınran-Özbek-Yıldırım,  779. 

393 Adam, 120-121. 

394 Bultmann, 66. 

395 Muhammed Tarakçı, Yahudilik’te ve Hıristiyanlık’ta Vahiy Anlayışı Üzerine Bir Araştırma, 

(yayınlanmamış yüksek lisans tezi), A.Ü.S.B.E., Ankara 1999, 72. 

396 Vahiy 19/13. 
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vahyin kesilmediğine olan inancı perçinlemiştir. Kitap’taki metaforik anlatım, bu kitabı 

Yeni Ahit’in diğer bölümlerinden ayırmıştır. 

Hıristiyanlık’ta her ne kadar genel vahiy anlayışı ile Yahudilik’te de peygamber 

ve vahyin geldiğine inanılsa da, asıl vahiy Tanrı’nın İsa-Mesih’de bedenleşmesi olarak 

vuku bulan vahiydir. Hıristiyanlığı diğer dinlerden ayıran temel özellik de bu vahiy 

anlayışıdır. Dolayısıyla Hıristiyan vahiy anlayışını kavrayabilmemiz için Tanrı’nın İsa-

Mesih’teki inkarnasyonuna da değinmemiz gerekmektedir. 

5. Tanrı’nın İnkarnasyonu Şeklinde Vahiy 

Vahiy, Hıristiyanlık’ta Tanrı’nın emir ve doktrinlerinden öte Tanrı’nın 

gerçekliğinin, tarihi bir şahsiyetin formunda kendini göstermesidir.397 Bununla birlikte 

vahiy, insanın normal bir şekilde öğrenme yolları ile elde edemeyeceği bilgi ve gizli olan 

bir takım hususların ortaya çıkmasıdır. Bu bağlamda İsa-Mesih nihai vahiy olarak telakki 

edilir. Zira onun sayesinde insanlar Tanrı ile aracısız bir şekilde görüşebilmişler ve gizli 

olan hakikatlere vakıf olabilmişlerdir. Hıristiyanlık’ta İsa-Mesih’in bütün hayatı vahiy 

olarak kabul edilmiştir. Zira uluhuyite dair bütün tecelliyat onda gerçekleşmiştir. Onun 

şahsiyetinde Tanrı’nın tabiatı insanların anlayabileceği şekle bürünmüştür.398 Başka bir 

ifade ile bu öğreti, Hıristiyanlık’ta İsa-Mesih’in öğretisi, hayatı ölümü ve yeniden 

dirilişini niteleyen bir kavramdır.399 Kelamın Mesih’te tecelli etmesi aynı zamanda, 

Tanrı’nın kendini göstermesinin de en büyük delillerindendir. Mamafih Tanrı bu 

sevgisinin bir neticesi olarak oğlunu, yani bedenleştiği İsa-Mesih’i dünya için feda 

 
397 Keith Ward, Religion and Revelation, Oxford University Press, 1994, 193. 

398 Otto Hermann Pesch, “Enkarnasyon”, İslamiyet-Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü, Ankara Üniversitesi 

Yayınevi, Ankara 2003, 217. 

399 Pesch, 216. Bu inanç her ne kadar Kitap’ta açık bir şekilde ifade edilmesede bunu ima eden birçok 

ifadeler mevcuttur. (Yuhanna 1/14; Korintliler 2, 5/19; Filipililer 2/6; Koloseliller 1/19.) 
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etmiştir.400 Tanrı’nın İsa-Mesih’teki tecessümü gerçek vahyi ifade etiği gibi, Tanrı’nın 

Tanrı olma konusundaki özgürlüğü de tecessüm ile gerçekleşmiştir.401 

İnkarnasyon inancının Hıristiyanlık tarihi içerisindeki seyrine baktığımızda 

kökeninin Eski Ahit’e dayandığı görülür.402 Mamafih Hıristiyanlığın zuhur ettiği 

dönemlerde, Yahudi düşünür ve âlimler arasında, dünyanın yaratılmasından önce, Tanrı 

ile birlikte bir takım varlıkların olduğuna inanılmaktaydı. Muhtemelen Yahudilik’teki bu 

dünya tasavvuru Hıristiyanlığa sirayet etmiştir. Hıristiyanlar Tanrı’nın dışındaki bu 

varlıklar için ‘logos’ doktrinini kabul etmişler ve bunu inkarnasyon inancına 

evirmişlerdir.403 Yine bu doktrinin temellerini Yuhanna’nın Vahy’inde görmekteyiz. Zira 

Yuhanna’ya göre İsa, doğmadan önce de vardır.404 Tanrı ve ‘logos’ (İsa) ezelidir. 

Yuhanna’da geçen ‘logos’ kavramı görünmeyen Tanrı’yı açığa çıkaran ve açıklayan 

“ilahi Kelime’dir”. Yani Yuhanna’da inkarnasyon anlamında bir vahiy anlayışı ön plana 

çıkmaktadır.405 Bu manada inkarnasyon, aynı zamanda bir ulûhiyetin tezahürü 

olduğundan vahyin bir şeklidir.406 Yuhanna Pavlus’un Kutsal Ruh ile özdeşleştirdiği 

Mesih inancını ‘logos’ terimi ile değiştirir. “Başlangıçta ‘logos’ vardı” diyerek âlem 

yaratılmadan önce de ‘logos’un varlığına dikkat çekmiştir.407 

Hıristiyanlık’taki inkarnasyon doktrini Hıristiyanlığın temel doktrinlerinden 

‘kurtuluş’ ve ‘mucize’ ile yakından ilgilidir. Bununla birlikte inkarnasyon doktrini aynı 

 
400 Kuşcu-Aydın,  193; Romalılar 5/8. 

401 Karl Barth, Church Dogmatics, T&T Clark, New York 2004, c. 1. 

402 Filipeliler 2/6-11. 

403 Tarakçı, “Hıristiyanlık’ta ‘logos’ Doktrini”, 205. 

404 Yuhanna 1/1. 

405 Kuşcu-Aydın,  194. 

406 Beverly Moon, The Role of Revelation in The World Religions, MC.Farland Pub., London 2010, 192. 

407 H. A. Wolfson, “Clement of Alexandria on the Generation of the logos”, Church History, Publische by. 

Cambridge University Press, 1951, 20/2, 178. 
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zamanda Tanrı’nın insanlara dair kurtuluş planı çerçevesinde de anlaşılan teolojik bir 

doktrindir. Bu sayede Tanrı yeryüzünde günaha ve ölüme esiri düşmüş insanları 

kurtarmak için müdahale etmekte, sevgili oğlunu yeryüzüne göndererek insanlara karşı 

merhametini göstermektedir.408 Tanrı’nın merhametinin bir tecellisi olarak inananları 

günahtan kurtarması da inkarnasyon inancının bir neticesidir. Bu manada Augustine, 

inkarnasyonu insanın günahlardan arınmasının yegâne yolu olarak görür.409 Zira 

insanoğlunun günahtan kurtulmasının yegâne yolu Tanrı’nın bu konuda emir ve 

yasaklarını tam olarak bilmesine ve Tanrı’nın isteklerine vakıf olmasına bağlıdır. Aksi 

halde insan hiçbir şekilde günahtan kurtulamaz. İnsanoğlunun kurtuluşu ise ancak Tanrı 

ile yüz yüze gelme tecrübesi ile mümkündür. İşte bu tam bir vahiy halidir. Bu da Tanrı’nın 

İsa-Mesih’te enkarne olması ile gerçekleşmiştir. Nitekim Romalılar 3/11 ve Yuhanna 

1/18’de hiç kimsenin Tanrı’yı anlayıp görmediği biçimindeki ifadeler, Tanrı’nın doğal 

yollarla iradesinin bilinemeyeceği anlamına gelmektedir. Tanrı’yı doğal yollarla 

anlamaya çalışanlar ancak zihinlerinde ürettikleri hayali bir Tanrı’ya ibadet etmektedirler. 

Bu sebeple “Kelam” olmaksızın Tanrı’ya hizmet mümkün değildir.410 

İnkarnasyon doktrininin ilintili olduğu diğer inanç ise, ‘mucize’ anlayışıdır. 

İnkarnasyon inancı Hıristiyanlık’ta mucize anlayışının zirvesini ifade etmektedir. Zira 

Kutsal Kitap’ta Tanrı’nın kendi tanıklığını mucizeler eliyle gerçekleştirdiği sıklıkla ifade 

edilmektedir.411 Öyle ki inkarnasyon, mucizelerin zirve noktasını oluşturur. Kutsal 

Kitap’ta birçok mucizeden bahsedilmekle birlikte, Tanrı en büyük mucizesini 

inkarnasyon vasıtasıyla göstermiştir.412 Bu durumu İrenyus, Tanrı’nın bilinebilmesinin 

 
408 Gündüz, 71. 

409 Cengiz Batuk, Mitoloji ve Tarihsellik, İz Yayınları, İstanbul 2006, 113. 

410 McGrath, Alister, Christian Theology Reader, Blackwell Pub., Malden 2006, 99-100. 

411 Tesniye 4/32-35, Yuhanna 2/11; Thurner, “Vahiy”, 812. 

412 Louis Berkhof, Systematic Theology, Dallas Seminary Press, Dallas 1976, 134. 
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yegâne yolu olarak Tanrı’nın olmasına bağlamaktadır. Yani inkarnasyon, Göksel 

Baba’nın Mesih’te ifşa olması bakımından mucizenin zirve noktasını oluşturur.413 

Kurtuluş ve mucize inançlarının dışında inkarnasyon doktrininin Hıristiyan vahyi 

açısından etkilediği bir diğer alan ise Kutsal Kitap anlayışıdır. Zira İsa-Mesih’in Tanrı’nın 

inkarnasyonu olması, İncili İsa’dan mülhem bir kitaba dönüştürmektedir. Bu da 

Hıristiyanlık’taki vahiy anlayışında ilham anlayışını öne çıkarmaktadır.414 

Hıristiyanlık’ta vahiy denildiğinde akla ilk gelen İsa-Mesih’tir. Bu manada İsa’nın 

vahiy olma süreci, Baba ve Kutsal Ruh ile olan ilişkisi de önem kazanmaktadır. Teslis 

inancı olarak da ifade edilen bu inanç vahiy konusunu etraflı bir şekilde ele ortaya 

koymak için önemlidir. Bu sebeple konumuzun bu bölümünde Teslis inancı bağlamında 

vahiy konusunu ele almaya çalışacağız. 

6. Teslis İnancı 

Teslis akidesi, Hıristiyan inancının temelini oluşturmaktadır. Teslis aynı zamanda 

vahyin unsurlarını da ifade etmesi açısından vahiy ile doğrudan ilgili bir kavramdır. Bu 

sebeple vahiy konusunu ele alırken “teslis” inancını da açıklamamız gerekmektedir. 

a) Teslis İnancının Oluşumunda Tarihi Süreç 

Teslis inancı III. ve IV. yüzyıllarda şekillenen üçlü ilah anlayışıdır. Lügatta 

“üçleme” manasındaki teslis kelimesi, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’u ifade etmektedir. 

Esasında bu inanç Hıristiyanlık ile başlamamıştır. Zira Hıristiyanlık’tan evvel var olan 

inançlarda da bu akidenin izlerine rastlamaktayız. Hint’te Brahma, Vişnu, Şiva, Mısır’da 

 
413 Juan Ochagavia, Visible Patris Filius: A Study of Irenaeus Teaching on Revelation and Tradition, Roma 

1964, 113-114. 

414 Andreas Sawatzki, Theologische Aspekte Paul Tillichs und Ernst Langes im Hinblick auf 

sozialpädagogische Grundlagen kirchlicher Jugendarbeit, dargestellt am Beispiel von Ten Sing, Bochum 

1994, 48. 
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İsis, Osiris ve Horus ve Yahudi mistisizminde bu inancın izleri mevcuttur.415 Özellikle 

yeni Eflatunculuk içinde ortaya çıkan, maddi ve manevi bütün hakikatlerin Tanrı’dan 

sudûr ettiği fikri, Hıristiyan teologları da etkilemiştir.416 Bununla birlikte Yahudi mistik 

çevrelerde kullanılan “logos” inancının da teslis inancının doğmasında ve İsa’nın ilahlığı 

fikrinin ortaya çıkmasında etkili olduğu düşünülmektedir. Bakıldığında Yahudiliğe de bu 

inancın Stoacı felsefecilerden geçtiği görülmektedir. Zira “logos” inancının en derin 

şekilde Stoacı filozoflar tarafından ele alındığı görülmektedir. Stoacılar varlık alemininde 

aktif ve pasif ilke olarak iki farklı yapıyı kabul etmişlerdir. Pasif ilke şekil verilmemiş 

ham bir maddeyi ifade eder. Maddeye şekil veren ise akıl ve plandır. Onlar bu aktif olan 

bu ilkeyi “logos”, “Tanrı” yahut “evren ruhu” olarak adlandırmışlardır. Kısaca logos 

tanrıyı tanımlamakta ve tek başına müşahhas ayrı bir varlık olarak görülmemektedir. Yani 

“Tanrı logos”dur anlayışı onlarda hakim olmuştur. Fakat daha sonra İskenderiye’de 

Helenizm etkisi altındaki Yahudi düşünürler “logos” ve “hikmeti” ayrı ayrı düşünerek 

somutlaştırmışlardır. Bundan sonra “Tanrı logos’u” inancı yerine “Tanrı’nın logos’u” 

inancı kabul görmüş ve bu da “Oğul” inancına dönüşmüştür.417 Hıristiyan inancının 

başlangıç dönemlerinde İskenderiyeli Yahudi filozofu Filon (ö. 50)’un benimsediği 

“logos” doktrini, yani “ilk ilke” veya “Tanrı’nın kendisi ile bütün varlığı yarattığı kelime” 

inancı, teslis akidesinin doğmasına etki etmiştir. Kutsal Kitap’ta, özellikle Pavlus’un 

mektuplarında ve Yuhanna’da İsa-Mesih, Babanın oğlu (logosu) olarak kabul edilir.418 Bu 

inancın izlerini Matta, Markos ve Luka’da da görmekteyiz.419 Teslis inancının, Matta’da 

yer alan;  “imdi gidip bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve 

 
415 Jacques Waardenburg, “Teslis”, DİA.. İstanbul 2011, c. 40, 549-552. 

416 Alfred Weber, Felsefe Tarihi, çev. H. Vehbi Eralp, İstanbul 1949, 110. 

417 Tarakçı, 203. 

418 Yuhanna, 1/1-3, 14, 18; 3/14-17; 8/28; 10/36-38; 14/8-11; 1. Korintoslular 8/5-6; Koloseliler 1/12-20. 

419 Matta, 3/16; 4/3; 11/27; Markos, 13/32; Luka, 10/22. 
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Kutsal Ruh ismiyle vaftiz edin. Size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin…”420 

İfadesinde yer aldığı söylenir. Bununla birlikte bazı araştırmacılar buralarda geçen 

ifadelerin bizi teslis fikrine götüremeyeceği kanaatindedirler.421 Tarihi süreç içerisinde 

yaşanan tartışmalara baktığımızda günümüz Hıristiyan dünyasında dahi bu inanca 

yönelik ciddi eleştiriler hala devam etmektedir. Son dönem düşünürlerinden Montgomery 

Watt, Hıristiyanlığın yayılması ve genişlemesindeki en büyük engelin, bu izah 

edilemeyen anlayıştan kaynaklandığını ifade etmektedir.422 

Teslis (triados) kavramı, ilk kez Antakya Patriği Teofilos tarafından 

kullanılmıştır. O, 180 yılında bugün kastedilen anlamın dışında Tanrı’nın kelimesi, 

hikmeti (ruhu) anlamında bu kelimeyi kullanmıştır. Kilise babalarından İrenaeus (II. 

Yüzyıl), Ruhu ve Oğulu Tanrı’nın değişik tezahürleri şeklinde anlamıştır. Latin Kilise 

Babalarından Tertullian (ö. 225) ise teslis inancını izah ederken ilahlıktaki üç unsurdan 

bahsetmiştir. Teslisin unsurlarının özünde bir lakin şahsiyet olarak ayrı olduklarını ve her 

bir unsurun kainâtın yaratılışında ayrı ayrı fonksiyonlar icra ettiğini ileri sürmüştür. 

Baba’nın fonksiyonu yaratma, Oğul’un fonksiyonu kurtarma, Kutsal Ruh’un fonksiyonu 

ise kutsamadan müteşekkildir. Bunlarla birlikte özellikle Doğu kiliseleri tarafından da 

otorite kabul edilen büyük teolog İskenderiyeli Orijen (ö. 254), hiyerarşik bir teslis 

anlayışından bahsetmektedir. Böylelikle Baba’dan neş’et eden kelimenin veya Oğul’un 

kainâtı idare ettiği, kelimeden neş’et eden Kutsal Ruh’un ise azizlere ilhamda 

bulunduğunu işaret etmiştir.423 

 
420 Matta 28/19-20. 

421 Waardenburg, “Teslis”, DİA., c. 40, 549-552. 

422 Ayrıntılı bilgi için bkz. William Montgomery Watt, Müslüman-Hıristiyan Diyalogu, çev. Fuat Aydın, 

Birey Yayınları, İstanbul 2000. 

423 Waardenburg,  “Teslis”, DİA., c. 40, 549-552. 
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“Teslis” (trinite/üçleme) inancının esas temelleri önemli ölçüde Pavlus tarafından 

oluşturulmuştur. Daha sonra bu inanca karşı itiraz sesleri yükselmeye başlamıştır. Bu 

itirazlar ihtilafa dönüşmüş IV. yüzyılda Arius ile farklı bir boyuta taşınmıştır. Arius, 

Tanrı’nın doğmamış ve doğrulmamış olduğunu ifade etmiş, Oğul’u yaratanın Baba 

olduğunu, bu sebeple Baba ve Oğul’un cevherinin (conssubbstantialite) aynı 

olamayacağını iddia etmiştir. Arius böylelikle Tanrı’nın mutlak ilahlığını ve ezeliliğini 

kabul etmiş, Oğul’un ise, Baba ile aynı (Gr. Homoousios) tabiata olduğunu kabul 

etmemiş, lakin her ikisinin de benzer (Gr. Homoios) tabiata sahip olduğunu iddia etmiştir. 

Yani o, bu iddialarıyla dolaylı bir şekilde İsa’nın Tanrı olamayacağını savunmuştur. Arius 

bu görüşünden dolayı İskenderiye Patriği tarafından aforoz edilmiş ve toplanan sinod ile 

de bu karar tasdik edilmiştir.424 

Bu fikirler etrafındaki tartışmaların da etkisiyle IV. yüzyılın başlarında, 

Hıristiyanlar İsa’nın şahsiyeti ve Teslis inancı konusunda ciddi ayrılıklara düşmeye 

başlamışlardır. Bu tartışmaları şu başlıklar altında özetleyebiliriz: 

1. Baba’nın İsa’da tecessüm etmiş ve haçın üzerinde ıztırap çekmiştir. Baba, Oğul 

ve Kutsal Ruh, bir olan Tanrı’nın geçici ve değişik görünümleridir. 

2. İsa şahsında Tanrı’yı ruhi bir varlık olarak tezahür ettirmiştir. Gerçekte Oğul 

ise henüz dünya var olmadan önce yaratılmış; lakin dünyaya tekrar yaratılarak gelmiştir.   

3. İsa, gerçek bir insan ve aynı zamanda da peygamberdir; Oğul’un Baba ile 

ilişkisi ise “mahlûk (yaratılan) ile yaratıcı” ilişkisine benzer.425 

 
424 Ahmet Hikmet Eroğlu, “Hıristiyanların Bölünme Sürecine Genel Bir Bakış”, A.Ü.İ.F.D., c. 41, sayı 1, 

Ankara 2000, 312; Ayrıca bkz. Mehmet Aydın, “Batı ve Doğu Hıristiyanlığına Tarihi Bir Bakış”, 

A.Ü.İ.F.D., Ankara 1985, 27, (1), 126; Alparslan Yalduz, “Konsillerin Hıristiyanlık Tarihindeki Yeri Ve 

İznik Konsili”, U.Ü.İ.F.D., Bursa 2003, c. 12, sayı 2, 275; Waardenburg, “Teslis”, DİA., c. 40, 549-552, 

Arius’un görüşleri ve o döneme ait tartışmaların detayı için bkz.  Yalduz, 275; Mehmet Aydın, Hıristiyan 

Genel Konsilleri ve II. Vatikan Konsili, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, Konya 1991, 1. 

425 Ömer Rıza Doğrul, Yeryüzünde Dinler Tarihi, İstanbul 1947, 203-204. 
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Kısaca teslis inancı bugünkü formuna gelinceye kadar bir takım evrelerden 

geçmiştir. Hiç şüphesiz ki bu inancın evrilmesinde konsil kararlarının da çok büyük etkisi 

olmuştur. Özellikle ilk dönem konsillerinde alınan bir takım kararlar bu akidenin 

şekillenmesine ve Hıristiyan dünyada doktrinleşmesine sebep olmuştur.  

4. asırda İmparator Konstantinos, İmparatorluğun içinde birliği sağlamak için, 

Hıristiyanlık içindeki ayrılıkları da gidermek istemiştir. Zira bu birlik sağlanmadan 

imparatorluğun birliğinin sağlanamayacağını düşünmüştür. Bu sebeple hem teolojik 

tartışmaları bitirmek hem de Kilise’nin gücünü arttırmak için 325 yılında İznik’te farklı 

coğrafyalardan gelen piskoposların katılımıyla (ekümenik)426 bir konsil toplamıştır. 

İznik Konsilini (M.S. 325) İmparator Konstantin, Arius’a karşı toplamıştır.  “İznik 

iman kredosu”, Baba ile Oğul arasındaki ikilemi ortadan kaldırarak cevherinin eşit 

olduğunu kabul etmiştir (Homoousius). Bu, İsa’nın (Oğul) Baba ile derece bakımından 

aynı olduğunu, her ikisinin de ezeli-ebedi olduklarını ve İsa ile Baba’nın aynı özden 

geldikleri anlamına gelmektedir.427 Fakat bu Konsil’de “Kutsal Ruh’un” durumu konusu 

açıklığa kavuşturulmamıştır.428 

Arius, bu Konsil’de özellikle Doğulu piskoposların ekserisinin desteğini almış 

olsa da İskenderiye Piskoposlarından Athanasius ve Alexander ile Batılı piskoposlar 

tarafından hücuma uğramış ve yapılan oylamada Arius’un tezleri piskoposların 

çoğunluğu tarafından reddedilmiştir. Oğul ile Baba’nın aynı cevhere sahip olduğu tezi,429 

 
426 Ekümenik terimi, İncil’de “bütün dünya ve yeryüzü (Matta 18/19; Luka 2/1)” anlamında kullanılmıştır. 

Konsiller muvacehesinde ise bu kavram, Hıristiyan liderlerinin tümünün katıldığı ilk yedi konsili ve 

Katolikler tarafından bütün genel konsiller ifade etmek için kullanılmıştır. (Ahmet Hikmet Eroğlu, 

Ökümenizm ve Fener Patrikhanesi, Andaç Yay., Ankara 2005, 34-35.) 

427 Mehmet Aydın, “Hıristiyanlık’ta Teslis Doktrini ve Hıristiyan İ’tazalleri” , İslami İlimler Enstitüsü 

Dergisi, 1982, sayı 5, 142; Ninian Smart, The Religious Experience of Mankind, New York 1969, 445. 

428 Aydın, 142. 

429 Pesch,  217. 
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Hıristiyanlık tarihinde yapılmış olan ekümenik mahiyetteki bu ilk konsilde karar verilen 

asli dogma haline gelmiştir.430 

İznik Konsil’de Baba ile Oğul’un aynı cevherden olduklarına karar verilmesine 

rağmen Arius’un fikirleri yüzyıllarca etkisini sürdürmeye devam etmiştir. Günümüzde 

teslisi kabul etmemesi ile tanınan Uniteryanizm’in çıkışında Arius’un görüşlerinin etkili 

olduğu kabul edilmektedir.431 

Yine tarihi süreç içerisinde I. Theodosios zamanında Hıristiyanlık resmi bir din 

haline gelmiş, İmparator tarafından İstanbul’da ikinci ekümenik konsil toplanmıştır. 

Toplanan bu konsilde (381) teslisin unsurlarında Kutsal Ruh’ta aynen Oğul gibi ilahi bir 

cevhere sahip olduğu görüşüne varılmıştır. Böylelikle ilk iki konsilin kararları neticesinde 

teslisin unsurları olan Baba’nın, Oğul’un ve Kutsal Ruh’un özü itibariyle aynı oldukları 

benimsenmiş ve üçünün de birer ilah olduğu savı kabul edilmiştir.432 

Bundan sonraki iki konsilin (Efes, 431; Kadıköy, 451) tartışma konuları ise 

İsa’nın şahsiyetine ait mahiyetinin problemi, onun ilahi tabiatının insani tabiatı ile ilişkisi 

üzerine olmuştur. Efes Konsili’nde, İstanbul Patriği Nestorius, İsa’ya ait insani ve ilahi 

tabiatın birbirinden ayrıldığını iddia etmiştir. Nestorius, İsa’nın Meryem’den doğduğu 

için Tanrı sayılamayacağı görüşleri sebebiyle aforoz edilmiştir. Kadıköy Konsili’nde ise, 

Monofizit görüş433 reddedilmiştir. İsa’nın tabiatında hem insani hem de tanrısal 

özelliklerin aynı anda var olduğu inancı kabul edilmiştir.434 Ayrıca bu konsilde Meryem 

 
430 Waardenburg, “Teslis”, DİA., c. 40, 549-552 

431  https://www.britannica.com/topic/Arianism, M. Ebu Zehra, Hıristiyanlık üzerine Konferanslar, Fikir 

Yayınları, çev. A. Nuri, İstanbul 1978, 228-238. 

432 Waardenburg, 549-552 

433 Monofizit görüş, İsa’nın iki tabiatı olduğu fikrini kabul etmez. İsa’nın insani tabiatının aynen okyanusa 

karışan bir damla sirke gibi ilahi tabiatının içerisinde eridiğine inanılır. (Eroğlu, “Hıristiyanların Bölünme 

Sürecine Genel Bir Bakış”, 313.)  

434 Üçlü Tanrı’nın ikinci şahsiyeti insan olmuştur. Bu ilahiliğin ve insanlığın birbiri ile karıştığı anlamına 

gelmez. Mamafih ilahi ve beşeri özellikler İsa’da ‘karışmadan ve ayrışmadan’ bir araya gelmiştir. (Otto 

https://www.britannica.com/topic/Arianism
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de Tanrı’nın annesi (theotokos) olarak kabul görmüştür.435 Böylelikle teslis doktrini Grek 

ve Latin teologlar tarafından bir Hıristiyan doktrini olarak benimsenmiş,436 Hıristiyan 

teolojisinde başlangıç noktasını oluşturmuştur. Mamafih bundan sonraki süreçte bu akide,  

Kilise’nin sapkınları tespit etmek için kullandığı en önemli kıstas olmuştur.437 

b) Teslisin Unsurları 

Hıristiyanlık’ta teslis doktrinin üç unsuru vardır. Bunlar: Baba, Oğul ve Kutsal 

Ruh’tur. Aynı zamanda teslisin unsurları ile ilgili tartışmaların Hıristiyanlık tarihinde 

ciddi yeri ve sonuçları olmuştur. Bu sebeple bu üç unsurun izahı ve aralarındaki ilişkinin 

vahiy algısının oluşmasındaki rolünü tesbit etmek konumuz açısından önemlidir.    

b.a. Baba 

Teslisin birinci ve en önemli unsuru Baba’dır. Baba Hıristiyanlık’ta Tanrı olarak 

tasavvur edilmektedir. Baba, kendisine ibadet edilmesi gerekendir.438 Baba’yı Ruh olarak 

kimse görmemiştir.439 Baba’ya ismini veren ise İsa’dır. O, bir duasında şakirtlerine şöyle 

demiştir: “Göklerdeki Babamız, adın kutsal kılınsın. Egemenliğin gelsin. Gökte olduğu 

gibi yerde de senin istediğin olsun”440 Bu inanca göre, Baba göktedir.441 Aynı zamanda 

 
Hermann Pesch, “Enkarnasyon”, İslamiyet-Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü, Ankara Üniversitesi 

Yayınevi, Ankara 2003, 217.) 

435 Waardenburg, “Teslis”, DİA., c. 40, 549-552 

436 Aydın, 142. 

437 Waardenburg, 549-552. 

438 Yuhanna 4/23-24. 

439 Yuhanna 4/24. 

440 Matta 6/9, 10. 

441 Markos 16/19. 
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Baba, insanları sevdiği ve helak olmamaları için, biricik oğlunu dünyaya gönderendir.442 

Kısaca teslis doktrininde asıl olan “Baba”dır.  

İsa’nın nezdinde Tanrı-Baba’ya iman ve güven, dinin tam merkezinde yer 

almaktadır. Bu tabirin (Baba) İsa tarafından mecazi olarak kullanıldığı da 

düşünülmektedir.443 Çünkü baktığımızda İsa yeni bir Tanrı tanımı yapmamıştır. Aslında 

onun Tanrı tanımı Tanah’ınki ile aynıdır.444 Tanrı yegâne kurtarıcı olarak tanımlanır. 

Sinoptik incillerde “Kurtarıcım Tanrı”445 cümlesi ile sıklıkla karşılaşılır. O, gözükmez 

ama her şeyi görmektedir. O (Baba), tarihte İsa-Mesih vasıtasıyla gözükmüştür.446 

İsa-Mesih de diğer Yahudi peygamberleri ve ileri gelenleri gibi Tanrı hakkında 

sembolik bir dil kullanmış ve “Babam” demiştir.447 Yahudiler Tanrıyla olan manevi 

yakınlığı ifade etmek için Tanrı için “Baba” kelimesini kullanmışlardır. Bu dilin 

kullanılmasındaki en önemli sebebin, gönderilmiş olduğu Yahudi milletinin bu dile alışık 

olması düşünülmektedir. Dolayısıyla ilk dönem İsa’ya inanan ve onu takip edenler Baba 

tabiri ile Tanrı’yı anlamışlardır. Ancak Baba kavramı, Hıristiyanlık’ta Yahudilik’ten 

farklı bir anlamda kullanılarak cevher ve öz bakımından bir yakınlığa dönüşmüştür.448 

 
442 Yuhanna 3/16. 

443 Annamarie Schimmel, Dinler Tarihine Giriş, Ed. Reçep Kibar, İstanbul 1999, 165. 

444 Thomas B. Kilpatrick, “Salvation (Christian)”, Encyclopediaof Religion and Ethics, Ed. by James 

Hastings, New York 1951, c. 11, 119. 

445 Luka 1/47, 1/69-78, 2/30; 3/6, 2/11. 497, 1/47. 

446 Tümer-Küçük, 282. 

447 Matta, 12/ 27; Luka, 11/ 22; Yuhanna, 6/32, 14/20, 23, “Babanız” (Matta, 6/14-15, Markos, 12/ 25-26) 

448 Mehmet Katar, “Bir Yahudi İhya Hareketi Olarak Başlayan Hıristiyanlığın Evrensel Bir Din Haline 

Geliş Öyküsü”, İslami Araştırmalar Dergisi, 2007, 20(3), 333-334. 
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b.b. Oğul 

Hıristiyanlık’taki Oğul inancına geçmeden önce Hz. İsa’nın hayatı hakkında 

kısaca bilgi verilmelidir.  

Sinoptik İnciller ve Yuhanna’daki İsa hakkında bilgileri biraya getirdiğimizde 

kısaca şöyle bir hikâye ortaya çıkmaktadır. İsa, kral Herod’un ölümünden sonra M.Ö. 4 

de Galile’nin Nasıra kasabasında bakire olan Meryem tarafından dünyaya getirilmiş, bir 

Yahudidir. İsa’nın çocukluğunu ve gençliğini Nasıra’da geçirmiştir; Hz. Yahya 

tarafından M.S. 28 yıllarında Ürdün nehrinde vaftiz edilmiş, Yahya’nın idamından sonra 

otuz yaşlarına geldiğinde tebliğ görevini icra etmeye başlamıştır. M.S. 30 yılında kutsal 

mabette (Kudüs’te) bir takım hadiselere sebep olduğu için bölgenin emniyeti konusunda 

yetkili başkahin Kayafa tarafından isyan ve kargaşa suçu ile suçlanarak tutuklanmış ve 

ölüm cezasına mahkum edilmiştir. Dönemin Roma valisi Pontiyus Pilatus, onun çarmıhta 

ölmesine hüküm vermiştir. O, ölümünden üç gün sonra dirilmiş ve göğe yükselmiştir.449 

Hıristiyanlığa göre Âdem ve Havva işledikleri günah sebebiyle cennetten 

kovulmuşlardır. İnsanlar bu sebeple günaha düşmüşlerdir. Bu günah nesiller boyunca 

devam edecektir. Bunun üzerine Tanrı insanlara karşı sevgisinden dolayı İsa’da Oğul 

olarak tecessüm etmiş, çarmıhta günaha keffaret için acı çekmiştir. Bu sebeple insanlar 

vaftiz olarak İsa’nın Kilisesine katılmalıdır.450 

Kutsal Kitap’taki “Oğul” tabirini incelediğimizde ise şu ifadeler ile 

karşılaşmaktayız: “Sevgili Oğlum,451 sen yaşayan Tanrı’nın Allah’ın oğlu Mesih’sin.”452 

Pavlus, Rab ile İsa’nın aynı seviyede hürmete layık olduklarını İsa’nın da Tanrı’nın 

 
449 Mahmut Aydın, “İsa’ya Ne Oldu?”, Milel ve Nihal, sayı 2, 50, 51. 

450 Ahmet Hikmet Eroğlu, “Hıristiyanlık”, Dinler Tarihi El Kitabı, Ed. Baki Adam, Grafiker Yayınları, 

Ankara 2017, 161. 

451 Matta 3/17, 17/5; Markos 1/11, 9/7; Luka 9/35. 

452 Matta 16/16; Markos 3/2. 
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Oğlu453 olduğunu ifade etmektedir.454   Yuhanna’da ise o, Baba’nın kucağında biricik 

Oğul,455 şeklinde ifade edilmiştir.  

Bununla birlikte Yeni Ahit’te iki farklı İsa tasviri ile karşılaşırız. Birincisi, daha 

çok Sinoptik İnciller’de anlatılan tarihsel İsa figürüdür. Burada vaftizle başlayan hayat 

yolu, ölümü ve tekrar dirilmesi ile sona eren tarihi İsa vasfındadır. Mamafih resmedilen 

İsa Celile’de dolaşmış, Tanrı’nın egemenliği konusunda insanları uyarmış, tevbeye davet 

etmiş, ölüleri diriltmiş456 ve insanlara şifa vermiş,457 bir peygamber, vaiz ve öğretmen 

figürüdür.458 O, Hz. Musa’nın yolunda ve inancında olan tam bir monoteisttir. Fakat tarihi 

bir şahsiyet olarak İsa, II. ve III. yüzyıllardan itibaren ilahlık mertebesine yükseltilmiştir. 

Özellikle M.S. IV. yüzyılda kabul edilen ilk inanç akidesi olan İznik akidesinde İsa, Tanrı 

olarak kabul edilmiştir.459 Bundan sonra tarihi İsa gitmiş yerine Tanrı-İsa gelmiştir. 

İsa’nın, Öz itibariyle Baba ve Kutsal Ruh’la özdeş olduğu fakat buna rağmen farklı bir 

kişi (persona, hipostas) olduğuna da karar verilmiştir.460 Bu anlayışa göre İsa, 

Meryem’den dünyaya gelmiş olsa da o, bir beşer değil Tanrı’dır. O, çarmıha gerilmiş, 

çarmıhta canını vermiş, ölümünden üç gün sonra dirilerek göğe yükselmiş ve orada 

Tanrı’nın yanında hüküm süren bir kişidir. O artık Rab-Mesih ‘Christ Seigneur’dür ve 

bundan sonra Tanrı’ya ait özellikleri üzerinde taşıyan bir varlıktır.461 

 
453 İbraniler 1/2, 4/14. 

454 Romalılar 15/6. 

455 Yuhanna 1/18, 3/16. 

456 Matta 9/18-26; Markus 5/21-43; Luka 8/ 40-56. 

457 Matta 9/25-29, 8/1-4, 9/1-8, 8/28-34; Markus 2/1-12; Luka 5/17-26. 

458  Schimmel, 164. 

459 Mahmut Aydın, Tarihsel İsa İmanın Mesih’inden Tarih’in İsa’sına, Ankara 2002, 9. 

460 Eroğlu, “Hıristiyanlık”, 161. 

461 İsmail Hilmi Bilgin, Vahiy Sürecinde Kurtuluş, Ankara Ünüversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

(basılmamış doktora tezi), Ankara 2007, 108. 
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İlk dönemlerdeki dini ihtilaflar mahalli küçük çapta yapılan sinodlarla 

giderilmeye çalışılmıştır. Fakat Konstantin tarafından Hıristiyanlığın sahiplenilmesi 

sonucunda problemlerin çözümünü devlet üstlenmeye başlamıştır. Böylelikle Kilise-

devlet ilişkileri içiçe geçmiş devlet Kilise’ye hâkim olmaya başlamıştır. Bu sebeple Kilise 

içi bütün tartışmalara devlet müdahil olmuştur.462 İmparatorluk tarafından yapılan ve ilk 

konsil olma özelliğini de taşıyan İznik Konsili’nde, Oğul ile Baba’nın cevherinin aynı 

olduğu, Baba’nın ise Oğul’un bedeninde bedenleştiği ettiği kabul edilmiştir.463 Bu ifade 

şu cümlelerde güzel bir şekilde özetlenmiştir:  “Nitekim gökte ve yeryüzünde görünen ve 

görünmeyen şeyler… herşey O’nda yaratıldı. Her şey O’nun aracılığıyla ve O’nun için 

yaratılmıştır. Gökte bulunan her şey Rab İsa aracılığıyla yaratılmıştır.”464 

431 Efes Konsili’nde ise İsa’nın özünün Tanrı ile aynı olduğu kabul edilmiştir.465 

451 yılında yapılan Kadıköy Konsili’nde ise İsa’nın tam teşekkül etmiş , birbirinden 

ayrılmaz ve birbirine de karışmayan iki tabiatının olduğu kabul edilmiştir. Böylelikle 

Monofizit doktrin reddedilmiştir.466 Bunun neticesinde İznik’te kabul edilen ve İsa’da iki 

unsurun bulunuşu, “Tanrı’dan Tanrı ve insandan insan oluşu” doktrini 681’deki İkinci 

İstanbul Konsili’ne kadar Hıristiyan âlemindeki tartışılan konuların başında gelmiştir. II. 

 
462 Yalduz, 273. 

463 Mehmet Çelik, Süryani Tarihi I, Ayraç Yayınları, Ankara 1996, 122; İznik Konsili’nden önce yapılan 

tartışmalarda çoğunlukla İsa’nın Oğul olarak tanrısallığı ve tanrısallığın mahiyeti (İsa’nın tanrısal 

özelliğinin özünden mi yoksa daha sonra Tanrı tarafından Oğul olarak kabul edilmesinden mi 

kaynaklandığı) ile ilgili idi. Bu konuda ve ilk üç yüzyıldaki tartışmalar konuları için bkz. Turhan Kaçar, 

Geç Antikçağda Hıristiyanlık Doğuda İsa Doktrininin Siyasi ve Entelektüel Tarihi, Arkeoloji ve Sanat 

Yayınları, İstanbul 2009. 

464 Koloseliler 1/16. 

465 Aydın,  Hıristiyan Genel Konsilleri ve II. Vatikan Konsili, 19;  İttifakla hepimiz bir ve aynı Oğul İsa’yı 

kabul ediyoruz. Ve yine biz, onun tek şahsında var olan iki tabiatını kabul ediyoruz. Bu iki tabiat, 

değişmemiş, karışmamış,  bölünmemiş, değişikliği uğramamış ve ayrılmamıştır. (Aydın, 19.) 

466 Eroğlu, “Hıristiyanların Bölünme Sürecine Genel Bir Bakış”, 313. 
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İstanbul Konsilin (M.S. 681) de ise İsa’da tek bir irade doktrini reddedilerek, onda ilahi 

ve insani iki iradenin varlığı kabul edilmiştir.467 

Bu noktada Baba ile Oğul’un bazı noktalarda birbirine benzediğine dikkat 

çekilmektedir. Baba ve Oğul’un her ikisinin de her yerde olduğu468, her şeyi bilmesi469, 

ikisinin de her şeye güç yetirebilmesi470,ikisinin de varoluştan önce var olması471 ve her 

ikisinin de değişmez oluşu472 gibi bir takım özelliklerin Baba ve Oğul’un ortak yönleri 

olduğu ifade edilmektedir.  

Hıristiyanlığa göre İsa’nın rolü henüz bitmiş değildir. Nitekim o, dünyanın 

sonunda gelecek ve iyinin kötülük üzerindeki zaferini gerçekleştirerek, ölüleri ve dirileri 

yargılayacaktır.473 

  b.c. Kutsal Ruh 

Kutsal Kitap’ta “Kutsal Ruh” İbranice nefes ve rüzgâr anlamlarına da gelen 

“ruach” kelimesi ile anlatılır. Hayatla doğrudan ilgisi olan bu kelime, Tanah’ın Yunanca 

çevirilerinde “pneuma” kelimesi ile ifade edilmiştir.474 Kutsal Ruh, tüm canlıların hayat 

kaynağı olduğu gibi, insanlara kendi kapasitelerinin üstünde güçler ve yetenekler de 

 
467 Ali İsra Güngör, Vatikan, Misyon ve Diyalog, İlgi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul 2016, 31. 

468 Mezmur 139/7; Süleyman’ın Meselleri 15/3; Efesliler 4/10; Ayrıca bkz. Matta 18/20; 28/20; Romalılar 

8/9; Galatyalılar 2/20; Efesliler 3/17; Koloseliler 1/27; Vahiy 3/20, 2. Korintliler 13/5. 

469 Yuhanna 21/17, 6/64, 10/14;1. Korintliler 1/30; 1. Krallar 8/39; Yeremya 17/9-16; Matta 94; Markos 

2/8; Yuhanna 1/48; 2/24, 25; 4/16-19; Elçilerin İşleri 1/24; 1. Korintliler 4/5; Vahiy 2/18-23: Koloseliler 

2/3; Matta 11/27; Yuhanna 7/29; 8/55; 10/15; 17/25; Matta 21/2-4; Yuhanna 11/14; Matta 17/27; Luka 5/4-

6; Yuhanna 21/6-11. 

470 Filipililer 3/21; Matta 28/18; Luka 8/25; Matta 9/6. 

471 Yuhanna 16/28, 1/15, 3/13,  6/51; 3/31, 32, 17/5. 

472 İbraniler 13/8. http://www.hristiyan.net/isamesihtanri/bolum3.htm#b3guclu, 18.02.2018. 

473 Eroğlu, “Hıristiyanlık”, 161. 

474 Bradley C. Hanson, İntroduction to Christian Theology, Fortress Presse, Minneapolis 1997,  225. 

http://www.hristiyan.net/isamesihtanri/bolum3.htm#b3guclu
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verebilen bir güçtür.475 Yeni Ahit’te de ifade edildiği gibi İsa, Kutsal Ruh’la yakın bir 

ilişki içerisindedir.476 Hıristiyanlık’ta Kutsal Ruh’un Baba ile sıkı bir bağı mevcuttur. İsa 

Baba’nın yanına gidince Kutsal Ruh’u göndereceğini ifade etmiştir.477 Yani Kutsal Ruh 

yeryüzünde insanlar arasında Oğul adına iş yapmaktadır.478 Mamafih İsa, Kutsal Ruh’un 

hem taşıyıcısı,479 hem de vericisidir.480 Kutsal Ruh insanlara peygamberlik ve bilgelik gibi 

özel ayrıcalıklar kazandırır.481 Bununla birlikte bir kişinin Hıristiyan olması için Kutsal 

Ruh’u da Baba ve Oğul’u kabul ettiği gibi kabul etmesi gerekmektedir.482 Zira Kutsal Ruh 

olmaksızın insanın kurtuluşu mümkün değildir ve Kilise Kutsal Ruh’un ortak 

cemiyetidir.483 

M.S. 325 yılında yapılan İznik Konsili’nde Kutsal Ruh’a inanmanın, imanın şartı 

olduğu kabul edilmiş lakin Kutsal Ruh’un özünün Baba ve Oğul aynı olması ve teslisin 

üçüncü bir parçası haline gelmesi 381’de gerçekleştirilen I. İstanbul Konsili ile 

olmuştur.484 

Temelde Hıristiyan mezhepleri arasında Kutsal Ruh konusunda derin farklılıklar 

bulunmamakla birlikte Kutsal Ruh’un geldiği yerle ilgili farklı görüşler bulunmaktadır. 

Katolikler Kutsal Ruh’un çıktığı mecrayı Baba ve Oğul olarak kabul etmektedirler.485 O, 

Kilise’de ve insanların kalplerinde yaşamaktadır.486 İnanların içerisinde yalvararak 

 
475 Hâkimler 14/6. 

476  Hanson, 226. 

477 Yuhanna 16/ 12-15. 

478 Eroğlu, 162. 

479 Markos, 1/10-11; Resullerin İşleri. 10/38.  

480 Yuhanna, 20/22. 

481 Hanson, 230. 

482 Resullerin İşleri, 19/1-7. 

483 Efesliler 3/14-20; II. Korintliler. 3/17; Luka, 10/21; Romalılar. 14/17; ayrıca bkz. Lumen Gentium 1, 2. 

484 Güngör, 27, Kaçar, 121, Katar, 336. 

485 Lumen Gentium, 4; Efesliler 2/18. 

486 1 Korintliler 3/16; 6/19. 
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onların Tanrı’nın çocukları olduklarına dair şahitlikte bulunmaktadır.487 Kutsal Ruh’un 

bir diğer fonksiyonu da tüm hakikati keşfetmesi için Kilise’ye yol göstermesidir.488 Kutsal 

Ruh inanları eğitmekte birlik ve beraberliklerini tesis etmektedir.489 Mesih-İsa, Tanrı’nın 

halkının bedene göre değil, Kutsal Ruh’un birliğinde kurulsun diye İsrailoğulları’nı ve 

diğer milletleri davet etmiş ve Yeni Antlaşmayı kanıyla tesis etmiştir.490 Sonuç olarak 

Kutsal Ruh, gücü ile Kilise’yi yeniler, gençleştirir ve Mesih ile Kilise’yi bütünleştirir.491 

Ortodoksların inancına göre ise Kutsal Ruh Baba’dan gelmektedir.492 Kutsal Ruh, 

Baba ile aynı cevhere sahip olmakla birlikte, onun ayrı bir şahsiyeti olduğu kabul 

edilmektedir. Bununla birlikte Kutsal Ruh, Baba’nın sahip olduğu iradeyi ve kudreti 

kendinde taşımaktadır. Buna karşın Baba, Oğul ve Kutsal Ruh, cevheri aynı olan üç ayrı 

ve ebedi şahıstır. Yine Kutsal Ruh’un her yerde olduğuna inanılmaktadır. Fakat onun 

gerçek yeri, öldürücü günahlardan uzak kalabilen inanmışların içidir. Kutsal Ruh, insana 

hiçbir şekilde kötü düşünceler vermez. O daima insana iyi düşünceler veren, insanlara 

tövbe ve dua öğreten bir güçtür.493 Kutsal Ruh’un insana ilk gelişi vaftizle olmakla 

birlikte, Baba kudretini onunla göstermekte ve işlerini onunla yapmaktadır. Kilise’nin 

Tanrı’nın nimetleri ve armağanlarıyla dolmasının sebebide odur. O, sadece Kilise’yi 

hatalardan korumakla kalmaz,494 aynı zamanda insanın kurtuluşu için gerekli ilahi bilgiyi 

 
487 Galatyalılar 4/6; Romalılar 8/15–16, 26. 

488 Yuhanna 16, 13. 

489 Efesliler 4/11–12; 1 Korintliler 12/4; Galatyalılar 5/22. 

490 1 Korintliler 11–25; Lumen Gentium, 9. 

491  Lumen Gentium, 4; Lumen Gentium  

492 Yuhanna 15/26; “Hıristiyanların Bölünme Sürecine Genel Bir Bakış”, 317. 

493 Mesih dirilmiş olarak insanların yüreklerinde daima yaşadığı için (Efesliler 3/17.), Tanrı’nın zatını 

bildirmesi olarak gerçekleşen vahiy süreci her inananın içinden okuduğu dualarla canlı kalabilmektedir. 

(Thurner, 813.) 

494 Tümer-Küçük, 285. 
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de insana ulaştırır.495 Bu kurtuluş bilgisi Kilise’nin vasıtasıyla sembol ve akideleri 

şekillendirir ve doktrini vücuda getirir.496 

Protestanlara göre de Kutsal Ruh’a inanmak imanın bir gereğidir. İnsan salt aklı 

ile Rab ve İsa-Mesih’i anlama gücüne sahip değildir. Ancak bunları Kutsal Ruh’un 

aracılığıyla idrak edebilir. Bununla birlikte Kutsal Ruh, bütün Hristiyan Kiliselerini bir 

araya çağırır, aydınlatır ve kutsallaştırır. Kiliseleri tek doğru imanda, yani İsa-Mesih’te 

koruması altına alır. Kutsal Ruh Kilise’ye gelenlerin günahlarını her gün bol bol 

bağışlar.497 Kalvin’e göre Tanrı’nın sevgisine şahit olmayı kabul etmeyen günahkârlar, 

ilâhî lütuftan faydalanamazlar. Zira Kutsal Ruh’un aydınlatması, günahkâr olanları değil, 

yalnız seçilmişleri kapsamaktadır.498 Tanrı’nın egemenliği insanlara Kutsal Ruh’u 

vermesi ile gerçekleşmekte, insanların Tanrı’ya uygun bir hayat yaşamaları ise ancak 

onun sayesindedir.499 

Vaftiz sırasında “su” Tanrı’nın sözü ile kutsallaşmakta ve inanları Kutsal Ruh’ta 

yeniden doğuş yıkamasını sembolize etmektedir.500 Bu durum şöyle ifade edilmektedir: 

“Ama kurtarıcımız Tanrı, iyiliğini ve insana olan sevgisini açıkça göstererek bizi kurtardı. 

Bunu doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi merhametiyle, yeniden doğuş 

yıkamasıyla ve kurtarıcımız İsa-Mesih aracılığıyla üzerimize bol bol döktüğü Kutsal 

Ruh’un yenilemesiyle yaptı.”501 

 
495 1. Korintliler 12/8-11.   

496 1. Korintliler 12/8-11; Kilpatrick, 129; Bilgin, 108-110. 

497  Martin Luther, Martin Luther’in Kısa İlmihali- Açıklamalı-, çev. Ari Salminen, G.D.K., Yayınları, 

İstanbul 2009, madde 10. 

498 Muhammed Tarakçı,  “Kalvinizm’de Kader Anlayışı”, U.Ü.İ.F.D., Bursa 2010, c. 19, sayı: 2,  109. 

499 Luther, 11-12. 

500 Vaftiz, Luther’in, kabul ettiği sakramentlerin en başında gelmektedir. Vaftizin dayanağını Luther, 

Mesih’in “Gidin ve bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un 

adıyla vaftiz edin”(Matta 28/19.) ifadeleriyle göstermektedir. 

501 Luther,  14. 
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7. Vahyin Gerçekleşme Şekilleri 

Tanrı’dan gelen bir hakikat olarak vahiy bir takım şekillerde tezahür etmektedir. 

Hıristiyan inancında da Tanrı’dan gelen hakikat sadece İsa’nın hayatı ile ortaya 

konmamıştır. Tanrı bunun yanında bildirmek istediği mesajları, tabiat hadiseleri, yaratılış, 

tarih ve eskatolojik hadiselerle de bildirmektedir. Nitekim Tanrı’nın bir mesajı olması 

bağlamında bu maddeler de vahyin gerçekleşme şekillerini ifade etmektedir. Konunun 

daha iyi anlaşılması için bu başlıklara da değineceğiz. 

a) Tabiat Hadiseleri ile Vahiy (Doğal Vahiy) 

Hristiyanlık’ta Tanrı, bilinmek ister ve kendisini gösterebildiği kadar tanınabilir. 

Tanrı kainâtı yani doğayı yarattığı için açıkça görünebilir olmuştur. Yani Tanrı doğada 

ve doğal olaylar vasıtasıyla görülebilmektedir. Tanrı’nın kendisini doğa vasıtası ile veya 

doğada bildirmesi vahyin gerçekleşme şekillerinden birisi olarak genel vahiy ya da doğal 

vahiy olarak izah edilir. Pavlus, bu anlamdaki vahyin herkes tarafından “görüldüğünü” 

ve “anlaşıldığını” söyler. Ona göre Tanrı, insanlara doğal vahyi kabul etmediklerinden 

dolayı değil, bu vahyi anladıktan sonra gereğini yerine getirmedikleri için gazap eder. 

Böyle yaparak insanlar Tanrı’yı onurlandırmamış ve ona karşı minnettarlıklarını ifade 

etmemiş olurlar.502Ayrıca her insan yaratılışı gereği Tanrı’yı kavrayabilir.503  

 
502 R.C.Sproul, Bilinmeyen Lütuf, çev. Hande Taylan, 1999, 8. 

503 Kılıç, Modernn Batı Düşüncesinde Vahiy, 25; Pavlus bunu şöyle izah eder: “Dünyayı ve içindekilerin 

tümünü yaratan göğün ve yerin rabbi olan Tanrı, elde yapılmış tapınaklarda oturmaz. Herkese yaşam, soluk 

ve her şeyi veren kendisi olduğuna göre bir şeye gereksinmesi varmış gibi ona insan eliyle hizmet edilmez. 

Tanrı tüm ulusları bir tek insandan yarattı ve onları yeryüzünün dört bir bucağına yerleştirdi. Ulusların var 

olacağı belirli süreleri ve yerleşecekleri bölgelerin sınırlarını önceden sakladı. Bunu kendisini arasınlar ve 

el yordamıyla da olsa bilsinler diye yaptı. Aslında Tanrı hiç birimizden uzak değildir.”( Resullerin İşleri 

17/24-27.) 
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Yeni Ahit, tabiat hadiselerinin de Tanrı’nın mesajları niteliğinde olduğunu belirtir. 

Zira vahiy, “bir bilginin aracılar vasıtasıyla ortaya çıkarılması” olduğu şeklinde 

tanımlanır. Mamafih “revelatio” terimi de Yunanca bir kelime olarak ortaya çıkarmak 

demektir.504 Böylelikle tabiat da, Tanrı’nın insanlara mesajlarını iletebileceği bir sahne 

olarak fonksiyon icra etmektedir.505 

Tanrı’nın bilinebilmesi ancak kendisini bizlere bildirmesiyle mümkündür.506 

Herkesin Tanrı’yı bileceği yegâne mekân ise tabiatın kendisidir. Bu anlamda tabiatta 

meydana gelen hadiselerin hiçbiri tesadüfi değildir. Bitkilerin büyümesi ve yok olması 

gibi düzenli meydana gelen olayların elbette açıklamaları vardır. Özellikle doğada 

meydana gelen öyle olaylar vardır ki bunlar insanda hayret, korku ve endişe gibi duygular 

meydana getirir. Ve bu olaylar doğrudan Tanrı’nın bir mesajı olarak telakki edilir.507 

Buna benzer bir ifadeler Mezmurlar’da geçmektedir: “Gökler Tanrı’nın 

görkemini ve ihtişamını açıklamakta, gökkubbe ellerinin eserini duyurmaktan gün güne 

söz söyler, gece ise geceye bilgi verir.”508 Böylelikle Tanrı, kendini doğa olayları ile de 

izhar edebilmektedir.  

 
504 Platinga-Thompson-Lundberg,  51-52. 

505 Kılıç, 25. 

506 J. Deninnger, “Revelation”, The Encyclopedia of Religion, Ed. by. Mircea Eliade, London 1987,  c. XII, 

357.  

507 Kılıç, 27; “Kötü tutumlarıyla gerçeğe set çeken insanların tüm Tanrı tanımazlığına ve kötülüğüne karşı 

Tanrı’nın öfkesi gökten açıklanır. Çünkü Tanrı’ya ilişkin ne varsa onlara belirgindir; Tanrı onlara 

açıklamıştır. Onun göze görünmeyen nitelikleri -başlangıcı, sonu olmayan gücü ve Tanrılığı- dünyanın 

yaratılmasından bu yana yapılan işlerden anlaşılmakta ve açık açık görülmektedir. Bu sebeple hiçbir 

özürleri yoktur. Çünkü Tanrı’yı bilmelerine karşın, ne onu Tanrı olarak yücelttiler, ne de şükrettiler. Tam 

tersine, düşüncelerinde boş savlara kapıldılar ve anlayıştan yoksun akılları kapkaranlık oldu.” (Romalılara 

1/21.) 

508 Mezmurlar 19/2. 
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Hıristiyan teolojisi hem Kutsal Kitap hem de doğa hakkında bilgi sahibi olmayı 

gerektirmektedir. Mamafih her ikisinin de kaynağı aynıdır. Özel vahiy ile doğadaki vahiy 

(genel vahiy) asla çatışma içinde değildir.509 

Hristiyan teolojiye genel olarak baktığımızda, genel vahyin varlığı hemen hemen 

teologların tümü tarafından kabul edilir. Mamafih genel vahiy esasında yapılan teolojiye 

“doğal teoloji” denmiştir. Kısaca doğal teoloji, insan aklından ve yaratılmış dünyadan 

hareketle elde edilen Tanrı hakkındaki genel bilgilere dayanır.510 Doğal teoloji ya da doğal 

vahiy, doğayı nötr ve sessiz bir varlık alanı olarak görmez. Yaratılmış bu evren ve düzeni, 

tanrısal vahyin bir parçası olarak görür. Yani bu dünya “Tanrı’nın tiyatro sahasıdır.” Bu 

manada Katolikler ve Protestanlar doğal teolojiyi kabul ederler. Zira Kutsal Kitap özel 

vahyin bir parçası olmakla birlikte Tanrı kendisini sadece Kutsal Kitap’ta 

vahyetmemiştir. Mamafih doğa da tanrısal vahyin bir parçasıdır.  Özel vahiy Tanrı 

hakkında doğada olmayan özel bilgileri içermekle birlikte, doğal vahyin başka bir ifadesi 

olan genel vahiy ise herkesin Tanrı hakkında edinebileceği bilgileri içerir. İşte tabiat 

olayları da bu tür vahiy niteliğindedir. Doğal vahyin hedef kitlesi insanlığın tamamıdır. 

Yani genel bir karaktere sahiptir. Bu sebeple insanlar tabiat hadiselerinde Tanrı’nın 

vahyine bir dereceye kadar mazhar olabilir.511 

Tabiatın vahyin bir parçası olması hususunda Luther ve Kalvin’in görüşlerini de 

burada belirtmemiz gerekir. Luther, tabiata bakarak Tanrı’ya ait bir takım hakikatleri 

bileceğimizi kabul etmekle birlikte bu bilginin Kutsal Kitap’la doğrulanması gerektiğine 

inanır.512 Kalvin ise Tanrı’ya ait bilginin insanoğlunun özünde varolduğuna inanır. Lakin 

Kalvin’e göre herkes için var olan Tanrı’nın bu genel görünümüne rağmen insanların 

 
509 Sproul, 9. 

510 Aydın, “Hıristiyanlık’ta Vahiy”, 91-92. 

511 Sproul, 8. 

512 Tarakçı, “Hıristiyanlık’ta Vahiy Anlayışı”, 182. 
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çoğu bu bilgiyi çarpıttıklarından dolayı Tanrı’yı düzgün bir şekilde idrak edememekte ve 

bilememektedirler.513 

Hıristiyan teologlarından Paul Tillich, tabiatın da vahyin bir parçası olduğunu 

ifade etmektedir. Tabiattan ulaşılabilecek vahiy vasıtalarının, doğal objeler kadar sayısız 

olduğunu iddia etmektedir. Okyanuslar, yıldızlar, bitki ve hayvanlar, vahyin doğal 

vasıtalarıdır. Hatta gökyüzünde meydana gelen hareketler, gündüz ve gece, gelişim ve 

çöküş, doğumlar ve ölümler, afetler gibi birçok tabii olay da vahiy özelliği taşımaktadır.514 

b) Yaratılış Vasıtasıyla Vahiy 

Hıristiyan inancında vahyin gerçekleşme şekillerinden biri de yaratılış vasıtasıyla 

Tanrı’nın bir takım hakikatleri insanlara vahyetmesidir. Dünya var olduğundan bu yana 

Tanrı’nın bilinmeyen ve görünmeyen özellikleri,  sonsuz gücü ve kudreti onun yapıp 

etmesi yani yaratması ile ortaya çıkmakta, açıkça görünür hale gelmektedir.515 Bu anlayış 

Eski Ahit’te ve Yeni Ahit’te de mevcuttur. Vahiy bir kurtuluş planı olarak 

düşünüldüğünde Tanrı’nın yaratması tüm ilahi kurtuluş planlarının temelini 

oluşturmaktadır. Tanrı, kudretini, bilgeliğini ve sevgisini yaratma ile gösterir. Yaratma, 

Tanrı’nın halkıyla yaptığı antlaşmanın ilk adımı niteliğindedir. Aynı zamanda yaratma, 

insanın menşei ve amacına göre temel sorularına da ilk cevaptır.516 Zira dünya, iyiliğini, 

hakikatini ve güzelliğini göstermek ve iletmek isteyen Tanrı’nın şanı için yaratılmıştır.517 

Bu anlamda Tanrı’nın yarattığı her şey, Tanrı’nın söylediği nihai mükemmele 

götürmesine yol açan düzenlemelerden oluşur. 

 
513 Platinga-Thompson-Lundberg, 55-56. 

514 Paul Tillich,  Systematic Theology, Chicago 1951, I/118-120. 

515 Romalılar, 1/19-20; Aydın, 90-91. 

516 Katechismus der Katholischen Kirche, Copyright, Eulogos 2007, 28. 

517 1. Korintliler 15/28. 
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Kutsal Kitap, yaratılışın “altı gün” hikâyesini anlatarak, yaratılan şeylerin 

değerini, Tanrı’nın övgüsüne ve insanın hizmetine nasıl yönlendirildiğini insanlara 

bildirir. Bu sebeple herşey varlığını Tanrı’ya borçludur. Bu manada insanın yaratılışı, 

yaratılıştaki vahyin en zirve noktalarından biridir. İnsan, görülebilen yaratılışın zirve 

noktasıdır, çünkü insan, Tanrı’nın imajı ve benzerinde yaratılmıştır. Bu sebeple yaratılışta 

yazılan yasalara ve tabiattaki düzene saygı göstermek, bir bilgelik ilkesi ve ahlakın 

temelidir. Zira yaratıklar arasında Tanrı tarafından var edilen karşılıklı bağımlılık ve 

hiyerarşi yasası vardır. Aynı zamanda bütün canlılar arasında birlik ve dayanışma vardır. 

Çünkü hepsini yaratan Tanrı, yarattığı varlıkları sevmekte ve onların saygıya değer 

olduğunu emretmektedir.518 

Hıristiyan inancına göre, bütün insanlar yaratılmış varlıkların temelinde gerçekten 

bir Tanrı olduğunu bilmektedirler. Fakat insanlar bu hakikati bastırıp Tanrı’yı reddetme 

yönünde irade göstermektedirler.519 

Yaratılış vasıtasıyla vahiy konusunda Pavlus’un görüşleri de dikkat çekicidir. 

Pavlus Atina’yı ziyaret ettiğinde onların bilmedikleri halde taptıkları Tanrı’yı onlara 

şöyle izah eder: “Dünyayı ve içindeki varlıkların yaratan, yerin ve göğün Rabbi Tanrı elle 

yapılmış tapınaklarda asla oturmaz. Ona insanla hizmet edilemez. O (Tanrı) bütün 

milletleri tek bir insandan var etti. Ve insanları yeryüzünün her bir bölgesine yerleştirdi. 

Ulusların hayat sürecekleri sınırlarını ve ömürlerini önceden tespit etti. Bunu ise insanlar, 

kendisini arasınlar ve kendi el yordamları ile kendisini bulabilsinler diye yaptı. Aslında 

Tanrı hiç kimseden uzak değildir.”520 

 
518 Katechismus der Katholischen Kirche, 29-31. 

519 Aydın, 91. 

520 Resullerin İşleri 17/ 24-27. 
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Pavlus burada Tanrı’nın yaratma olayıyla tüm insanlara kendini vahyettiğinden 

bahseder.521 O, bu anlatımı ile Tanrı’nın kendisini dünyanın yaratılması ile insanlara 

bildirdiğini söylemektedir. Pavlus, buna rağmen insanların yine de Tanrı’yı 

reddettiklerinden bahseder. Aslında Tanrı kendisi ile ilgili her şeyi insanlara bildirmiştir. 

Dünyanın başlangıcından itibaren,522 dünya Tanrı’nın güç ve kudretini okuyabildiğimiz 

bir kitap gibidir. Bu dünyada yaşayan ve bu ihtişamı gören insan hala yaratıcıya 

ulaşamıyorsa bu kişinin affı mümkün değildir. Pavlus, buna ek olarak insanın yaratılmış 

âlem üzerinde tefekkür ederek elde edebileceği bilginin de vahiy olduğunu bildirir. Zira 

insanların Tanrı’yı yüceltmek için şifahi vahye ihtiyaçları yoktur.523 Pavlus’un bu 

görüşlerine karşın Yuhanna, Pavlus gibi düşünmemektedir. Zira ona göre vahye muhatap 

olmayanlar (karşılaşmayanlar), Tanrı’yı yüceltmediklerinden dolayı için sorumlu olarak 

görülemez. İnsanın mükellefiyeti İsa’nın mesajını öğrenmesi ile başlayacaktır.524 

Tanah’ta’da Tanrı yaratma olayının arkasındaki fail olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Esasında yaratılmış herşey Tanrı Kelamı’nın dünyadaki yansıması olarak görülür.525 

Tabiatta meydana gelen bir takım olaylar Tanrı’nın mesajı olarak algılanmıştır.526 Kısaca 

Hıristiyanlık vahyin gerçekleşme yollarından olan yaratma hadisesi veya bir takım tabiat 

hadiseleri Yahudilik’te de Tanrı’nın mesajı olarak algılanmıştır. İslamiyet’te ise bu türden 

tabiat olaylarına vahiy anlamının yüklenmesi söz konusu değildir. Kur’an’da bazı 

yaratma olayları ve tabiat hadiseleri Allah’ın varlığının delili olarak tanımlamakla 

 
521 Aydın, 91. 

522 Dünyanın yaratılışı, Tanrı’nın kendini ifşa etmesinin yaratılmışlar düzlemindeki ilk ifadesi olarak kabul 

edilir. (Thurner,  812.) 

523 Tarakçı, 181, 182. 

524 Yuhanna 15/22, 24. 

525 Tekvin 1; Mezmurlar 33/6-9. 

526 Sayılar 9/ 17-20; Hâkimler 6/36-40; II. Samuel 5/24, 21/1-9; Amos4/6-11; Tesniye 29/22-29, 28/15-68. 
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birlikte527 bu hadiselere vahiy olarak işaret edilmemektedir. Bilakis bu tabiat hadiselerinin 

insanların hayatlarını idame ettirebilmeleri için olmaları gerektiği şekilde cereyan ettiğini 

ve bu olaylara ibretlik bir bakış açısıyla bakılmasından bahseder.528 Hatta tabiat 

hadiselerine anlamlar yüklenmesine Hz. Muhammed karşı çıkmıştır. Nitekim oğlu 

İbrahim öldüğünde güneşin tutulmasını İbrahim’in ölümüne bağlayan sahabeler Hz. 

Muhammed tarafından uyarılmıştır.529 

c) Tarih Yoluyla Vahiy 

20. asrın Hristiyan teologlarınca yeni bir vahiy anlayışı ileri sürülmüştür. Buna 

göre vahiy, ilahi olarak garanti altına alınmış hakikatlerin sadece bildiriminden ibaret 

değildir. Vahiy aynı zamanda beşeri tarih içinde ilahi fiillerin kendiliğinden açığa çıkması 

işidir. Yani vahyin yeri önermeler, doktrinler değil bizzat tarihi olaylardır. Böylelikle 

vahyin muhtevası Tanrı hakkındaki hakikatlerin tamamı değil, bilakis Tanrı’nın 

fiillerinde kendisini insana izhar ettiği tarihtir.530 

Bu yeni anlayışta önemli iki nokta dikkat çekmektedir. Birincisi; vahyedilen 

hakikatin Tanrı hakkındaki önermelerden ziyade Tanrı’nın bizzat kendisi olduğudur.  

İkinci önemli nokta ise, Tanrı’nın zatını, tecrübe edilen tarih içerisinde, gerçekleşmiş bir 

olay içinde vahyetmesidir. Bu anlayışa göre Kutsal Kitap, Tanrı’nın ortaya koyduğu tarihi 

olayların rivayeti niteliğindedir. Nitekim Kutsal Kitap’ın diğer kitaplardan en önemli 

farkı da, onun bu tarihsel özelliğinde yatmaktadır. Buna karşın diğer kutsal kitaplar varlık 

hakkında evrensel, zamansız hakikatler, ibadet ve hayat tarzı ile ilgili buyruklar bildiren 

gaybi haberlerden oluşmuştur. Lakin Kutsal Kitap, Tanrı’nın tarihte yapmış olduğu 

 
527 Rum 30/20-25. 

528 Enbiya 21/31, 32; Nahl 16/66-69, Casiye 45/3-5; Rad 13/2-4; Yunus 10/5-67; En’am 6/95-99. 

529 Nesâî, Küsuf 14. 

530 Kılıç, 40. 



102 
 

faaliyetlerin adeta bir kaydı niteliğindedir. Burada öne çıkan konu Tanrı’nın kendisini 

tarihi olaylar çerçevesinde ifşa etmesidir. 

Tarihi olay olarak vahyi savunanların başında William Temple gelmektedir. 

Kısaca onun da bu konudaki görüşlerine değinmek gerekir. Ona göre vahyin en uygun 

hali ancak tarih sahnesinde aktörler aracılığıyla olmaktadır. Zira her türlü hakikatin 

kaynağı kişiler ve tarihi olaylardır. Yine Temple’ye göre vahiyde aslolan peygamberlerin 

kendi idrakleri değildir. Aslolan peygamberlerin idrak ettikleri İsrailoğulları’nın 

Mısır’dan çıkışı, Hz Süleyman’dan sonra İsrail krallığının ikiye bölünmesi, Babil ve Asur 

imparatorluklarının Yahudi devletlerinin yıkılışındaki rolleri, Babil ve esaret 

sürgünlerinin sona ermesi ve mabedin yeniden inşası gibi olaylardır. İşte Tanrı kendisini 

yani vahyini bu tür tarihi olaylar ile açığa çıkartmaktadır.531 Ona göre tarihsel her olayda 

herkes Tanrı’nın vahyini anlayamaz. Tanrı, tarihi olayları ve onları yorumlayacak 

olanların da532 zihnini yönlendirmektedir.533 

Niebuhr ise, vahyi sadece ilahi olarak bildirilmiş birtakım hakikatler değil, tarihte 

meydana gelmiş olaylar olarak görür. Zira ona göre yaşanmış olaylar, tarihi vakıaları 

anlamlı hale getirmektedir. Böylelikle vahiy bütün olayları makulleştiren makul bir olay 

haline gelmektedir. Niebur, bunun zirve noktasını ise İsa-Mesih’te Tanrı’nın kendini ifşa 

etmesi olarak görür. Yine Niebuhr’a göre “dinler kendi ilhamlarını, kendi dogmalarında 

buldukları vakit cinayet işlerler.” Ona göre dinin ilhamı ancak o dinin tarihinde 

yatmaktadır.  Çünkü insanoğlu balığın suda yaşaması gibi tarih içinde yaşar ve Tanrı’nın 

vahyini de ancak tarih aracılığıyla anlayabilir.534 

 
531 Kılıç, 96-101. 

532 Burada vahyin ne olduğunu anlamak kadar, vahyi yorumlayan insanında iyi anlaşılması gerekmektedir. 

(Backhaus, 813.) 

533 Kılıç, 101. 

534 Kılıç, 107, 111. 
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Başka bir Hırıistiyan teolog Tillich’e göre doğal olaylar ve tabiat hadiseleri, 

vahyin bir aracına dönüşebilir. Ona göre eğer tarihi bir olay, mucizelerde olduğu gibi 

tecrübe edilmiş ise vahiy niteliği kazanmaktadır. Çünkü bu olaylar bir ulus için etkili olan 

olaylarla ilişkili olabilir. Bu durumda tarihi bazı olaylar Tanrı’nın yardımı, yargılaması 

ve vaadinin bir tecellisi olarak, yani vahiy olarak yorumlanabilir. Bu olayların parçası 

olan kişiler de vahyin taşıyıcıları olarak yorumlanabilir. Bu durumun bir neticesi olarak 

Musa, Davut, Petrus (v.s) hem vahiy haline gelecek olayların içinde yer almış olurlar, 

hem de vahiy olan tarihi olayların yorumcusudurlar.535 

Kısaca tarihi olaylar ve bu tarihi olayların failleri Hıristiyanlık’ta vahyin vasıtaları 

olarak kabul edilmektedir. Yahudilik’te de bir takım tarihi olayların ilahi mesaj taşıdığına 

inanılmaktadır. İsrailoğulları Tanrı’yı adeta kendi tarihlerine müdahaleleri ile 

tanımışlardır.536 Tarih Tanrı’nın tezahür ettiği bir mefhum olarak görülmektedir. Tanrı’nın 

tarihe müdahalesi anlamında önemli olaylardan bir tanesi İsrailoğulları’nın Mısır’dan 

çıkış hadisesidir. Zira Mısır’dan çıkış olayı basit tarihi vakıa olarak 

değerlendirilmemektedir. Tanrı bu olay ile herşeye gücü yettiğini kanıtlamış ve 

İsrailoğulları’na karşı vaadini yerine getirmiştir. Dolayısıyla bu olay Tanrı’nın vahyi 

olarak kabul edilmiştir. Tanrı’nın tarihe müdahalesi Tanrı’nın mesajı olarak algılanmıştır. 

Yine Tanrı’nın Tarihe müdahalesi olarak Debğra’nın Kenan ordusunu yenmesi de537 

örnek olarak gösterilmiştir. 

 

 

 
535 Tillich, 118-120. 

536 Tesniye 26/5-9; 6/20-24; Çıkış 14/1-18; Mezmurlar 44/2-9. 

537 Hâkimler 4; Ayrıca bkz. İşaya 36-37; Hezekiel 12-15 
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d) Uhrevi (Eskatolojik) Vahiy 

“Eskatoloji” son şeylerle ilgili öğretiler bilimi olarak kabul edilir. Kavram 

özellikle Hıristiyan ilahiyatında sonradan genel bir düşünce halini almıştır. Günümüzde 

eskatoloji kavramı, dünyanın sonunda gerçekleşecek olayları ifade etmektedir. Bu 

kavramla aynı zamanda son zamanda gelecek olan kurtarıcı, kötülük ve iyiliğin son 

mücadelesi, Tanrı’nın dünyanın egemenliğine sahip olması, ölümden sonraki hesap ve 

yargılama, cennet ve cehennem gibi meseleler ifade edilmek istenir.538 

 Hıristiyan vahyine göre insan bir takım bilgilere gelecekte İsa-Mesih’in gelişi ile 

ulaşacaktır. I. Korintliler’de, insanın bilgisinin sınırlı olduğu ve bu dünyaya ait herşeyin 

silik olduğu anlatılır. Bu kapalılık İsa-Mesih’in ikinci gelişi ile açıklığa kavuşacaktır.539 

Hıristiyanlık’taki eskatoloji anlayışı Mesih merkezlidir. Bunu şöyle izah edebiliriz. 

Kutsal Kitap’ta bile aranılan birçok şey bulunamayabilir. Şu an bilinen birçok bilginin 

aslı ancak gelecekte insana bildirilecektir. Zira Yuhanna’da, “Daha ne olacağımız bizlere 

gösterilmedi”540 denir. Bununla birlikte insanın “eskatolojik” bilgiye olan ihtiyacı sadece 

gelecekte ne olacağını öğrenmek için de değildir. Gerçek gaye, geleceğin umudu ile şu 

anı okuyabilmektir. Zira eskatoloji gelecek perspektifi ile şimdiki zamanı anlamayı ve 

idrak etmeyi sağlamaktadır.541 

Eskatolojik vahye İbrahim’in başından geçenler örnek verilebilir.542 Bu bağlamda 

İbrahim, eskatolojik hayata uygun bir hayat sürmüştür. İbrahim an içinde bulunduğu 

 
538 Cengiz Batuk, Tarihin Sonunu Beklemek, İz Yayıncılık, İstanbul 2003, 48. 

539 1.Korintliler 13/9. 

540 1.Yuhanna 3/2. 

541 Cengiz Batuk, “Ortaçağ Harranileri’nde Eskatolojik Mitlerin Yahudi-Hıristiyan Apokaliptiğine 

Benzerliği”, M.Ü.İ.F.D., 29 (2005/2), 86. 

542 İbraniler 11/8-13. 
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yabancı ülkeyi, vaadin yerine gelmesinden önce bir müjde gibi algılıyordu.543 Burada 

eskatolojik inanç, İbrahim’in yaşadığı anı şekillendirmiştir. Aynen bunun gibi İsa-

Mesih’in gelmesine yönelik beklenti de Hıristiyan hayatının bugününü şekillendirmelidir. 

Çünkü eskatoloji, aynı zamanda bir iman meselesidir. İtaat ve iman ile yaşayan bir 

Hıristiyan için eskatolojik vahiy anlayışı şimdiki zamanı, geleceğin ışığı altında 

değerlendirmesidir.544 İnanan birisi peygamberin mesajında İsa-Mesih’in vizyonunu 

anlayabilmelidir.545 

Eskatolojik vahyin bir diğer özelliği ise olmuş olan olayların gelecekte olacak olan 

olaylar ile ilişkisidir. İbraniler’e Mektup’ta Mesih’in kendi döneminde kurban 

edilmesinin ileride insanların kurtuluşu için bir mesaj taşıdığı anlamına geldiği 

belirtilmektedir. Yani o dönemdeki mesaj, hala geçerliliğini korumaktadır.546 Özellikle 

Yuhanna’nın Vahyi bu bakış açısıyla okunmalıdır. Zira Yuhanna’nın Vahyi’nde 

anlatılan, İsa-Mesih’in gelecekteki vahyidir.547 Bu sebeple Yuhanna’ya göre Kutsal 

Kitap’ı sadece peygamberlerin sözleri olarak değil, bu bakış açısıyla da okumalıyız. 

Eskatolojik vahiy anlayışında, var olanlar gerçeğin ancak gölgesidir. Ve Tanrı tüm 

gölgeleri eskatolojik vahiy ile kaldıracaktır.548 Eskatolojik vahye inanan bir Hıristiyan’da 

Kutsal Ruh vasıtasıyla şu özellikler gelişir: Umutlu olmak,549 özdenetimli olmak,550 

 
543 http://www.hristiyanforum.com/forum/showthread.php?t=7906, 13.12.2017. 

544 Luka 24/25-27, 44. 

545 Elçilerin İşleri 3/17-24; 26/19-23; 2. Korintliler 1/20; I.Petrus 1/10-12. 

546 İbraniler 9/27-28.   

547 Batuk, 87 

548 Galatyalılar 4/1-3. 

549 1.Petrus 1/3, 4. 

550 1. Petrus 1/10-16; 1.Petrus 4/7; 1.Selanikliler 5/ 6-8. 

http://www.hristiyanforum.com/forum/showthread.php?t=7906
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geleceğe dönük sürekli hareketli olmak,551 kişisel saflık ve temizlik halinde olmak,552 

sabırlı553 ve sevinçli olmak.554 

Pavlus da mektuplarında eskatolojik vahye dikkat çekmiştir. Zira Pavlus’un vahiy 

anlayışında vahiy iki kategoride ele alınmıştır. Birincisi gizemin Mesih vasıtasıyla 

seçilmiş insanlara bildirilmesi,555 ikincisi ise gelecekte Mesih’in gelişi ile gerçekleşecek 

olan eskatolojik vahiydir. Esasında Pavlus’un gerçek özlemi ikinci tür vahyedir. Zira İsa-

Mesih gerçek vahyini böyle tamamlayacaktır.556 

Eskatolojik vahiy anlayışında dikkat çeken bir diğer husus ise şudur; tarihin bir 

döneminde İsa aracılığı ile vukubulmuş vahiyle gelecekte gerçekleşecek eskatolojik 

vahiy ile ilişki ve devamlılık söz konusudur. Öyle ki bu (eskatolojik) vahye tüm insanlar 

muhatap olacaktır. Zira bu vahyin en önemli özelliği, vahyin son aşamasını, en güzel ve 

mükemmel şeklini ifade etmesidir.557 

8. Vahiyle İlişkili Kavramlar 

Vahiy, inanca ilişkin pek çok konu ile ilintilidir. Bu sebeple vahyi detaylı olarak 

ortaya koyabilmek için kavramla ilgili ilham, havâriler, Kutsal Ruh, Kurtuluş ve mucize 

gibi konulara da değinmeye çalışacağız.  

 

 

 
551 Matta 25/2-13. 

552 Petrus 3/10-14; I.Yuhanna 3/1-3. 

553 Yakup 5/8; Romalılar 8/23-25. 

554 1.Petrus 1/8.  

555 Romalılar 16/25. 

556 2. Selanikliler 1/6-8; 1. Korintliler 1/7; Titus 2/13; İbraniler 9/28. 

557 I. Korintliler 13/12; Tarakçı, 187. 
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a) Vahiy-İlham İlişkisi 

Batı düşüncesinde Vahyi ‘büyük’ (majör) ve ‘küçük’ (minör) olmak üzere 

ayıranlar vardır.558 Küçük vahiy kişilere doğrudan kendilerini ilgilendiren meseleler 

üzerine verilen özel mesajlardır. Bu tarz bir tanımlamada vahiy, ilham ile örtüşen bir 

anlama gelmektedir. İkinci ve daha önemli olan büyük vahiy ise, dünyayı etkileyecek 

boyutlarda sonuçları ve mesajı olan vahiydir. Gerek teolojinin gerekse felsefenin konusu 

olan vahiy ise bu türdendir.559 

İncil’de “ilham” sadece bir yerde geçmektedir. İlham, “üflemek”, “nefeslenmek” 

ve “ruh”, “nefes,” gibi anlamlara gelmektedir.560 Küçük vahiy olarak da 

anlayabileceğimiz ilham, Hristiyanlık’ta Tanrı’nın mesaj ve buyruklarını Kutsal Ruh’un 

vasıtasıyla Kutsal Kitap yazarlarına bildirmesi olarak tanımlanabilir.561 Zira Kutsal 

metinler Kutsal Ruh’un ilhamı altında vahyedilmiş hakikatler olarak kabul edilir. Kilise 

ise Eski Ahit’i562 ve Yeni Ahit’i muhafaza eder.563 Bu metinler Kutsal Ruh’un ilhamı ile 

yazıldıkları için “kanonik” kabul edilmektedirler.564  

Hıristiyanlık’ta İsa-Mesih Tanrı’nın mesajlarını insanlara aktaran bir peygamber 

değildir. O, bizzat vahyin kendisidir. Bu manada genel inanış İsa’nın arkasında herhangi 

yazılı bir kitap bırakmadığı yönündedir. Bununla birlikte İncillerin Kutsal Ruh’un ilhamı 

ile yazıldığına inanılmaktadır.565 Kutsal kitaplar hem vahyi hem de ilhamı ifade 

 
558 Richard Swinburne, Revelation from Metaphor to Anology, Clarendon Press,  Oxford 1992, 3. 

559 Kılıç, 23. 

560 2. Timoteos 3/16. 

561 http://www.theo-notizen.de/theo/Bibel_5.htm, 20.02.2018. 

562 Romalılar 15/4; Eski Ahit’in Hıristiyanlık için önemi hakkında detaylı bilgi için bkz. Dei Verbum 

563 Yuhanna. 20/31; 2, Timetous 3/16; 2 Petrus. 1/19–20, 3/15, 16. 

564 First Vatican Council, Dogmatic Constitutıon On The Catholic Faith, Chap. 2, “On Revelation”, 

Denzinger 1787(3006); Biblical Commission, Decree Of June 18, 1915: Denzinger 2180 (3629) 

565 Dei Verbum, 11. 

http://www.theo-notizen.de/theo/Bibel_5.htm


108 
 

etmektedir. Bu anlayış şu şekilde formüle edilebilir. “Kutsal Kitap=vahiy+ilham”. 

Buradan da anlaşılmaktadır ki, Hıristiyanlık’ta, “ilham” “vahiy” ile aynı anlamda ve 

birbirini tamamlar mahiyette de kullanılmaktadır.566 

Hıristiyan teolojide ilham mucizevi bir yolla gerçekleşmez. Tanrı, yazarların 

etkinliklerine müdahalede bulunmaz. İlham Kutsal Ruh’un insanın düşünce ve iradesi 

üzerindeki etkisi sonucu meydana gelir.567 Ruh insanlara yapacakları şeyleri bildirmekte 

ve insanın bir takım eksikliklerini gidermektedir. Yani Ruh, işi yöneten aşkın bir 

prensiptir.568 Burada Tanrı, yazarın yazdıklarına kefil olmaktadır.569 Zira gerçek yazar, 

Tanrı’nın bizzat kendisidir.570 Yazarlar sadece aracıdır. Fakat yazarın dil ve kültür ile ilgili 

sınırlılıklarından kaynaklanan problemler kendine aittir. 

 Vahiy ile ilham arasında bir takım nüanslar vardır. Bunları da kısaca açıklamak 

gerekir. Hıristiyan düşüncesinde vahiy, Tanrı’nın insanların bilmesinin mümkün 

olmadığı bir takım bilgileri seçtiği insanlara aktarmasıdır. İlham ise vahyi/ilhamı alan 

insanların vahyi ister sözlü, isterse yazılı biçimde insanlara naklederken Tanrı’nın 

korumasını ifade etmektedir.571 Böylelikle vahiy ve ilhamın iletilme mecburiyeti 

konusunda eşit oldukları görülür. Aynı zamanda vahiy ve ilham arasında dikkat çeken bir 

diğer fark, vahyin oğul, ilham’ın ise Kutsal Ruh’la ilintilendirilmesidir. Fakat Tanrı’nın 

 
566 Muhammed Tarakçı, “Diger Dinlerde Vahiy”, DİA., c. 42, 443-447. 

567 Petrus 1/21, http://www.theo-notizen.de/theo/Bibel_5.htm, 13.12.2017. 

568 Sözlü ilham anlayışı olarakta ifade edilen bu duruma göre Kutsal Ruh yazara metni dikte eder. Yazar 

sadece bir araçtır. Bu anlayış Hıristiyan sanatında da yer bulmuştur. İlham/vahiy sahnelerini anlatan birçok 

resimde Kutsal Ruh’un yazarların omzunda yazarlara yazmaları gereken şeyleri anlattığı tablolar 

mevcuttur. (Adıbelli, 50.) 

569 Dei Verbum, 11. 

570 Dei Verbum, 2; Samuel 23/2. 

571 Adıbelli, 49. 

http://www.theo-notizen.de/theo/Bibel_5.htm
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seçilmiş kişilerle konuşması bağlamında aralarında herhangi bir fark bulunmamaktadır.572 

Kutsal yazılar Tanrı’nın hakikatlerini aynen ve değiştirmeden aktarır. Tanrı lisanını 

insanlara göre uyarlamıştır. Tıpkı İsa’nın zayıf insan bedeninde vücut buluşu gibi 

Tanrı’nın sözleri de insanın lisanında ortaya çıkmaktadır.573 

İlhamı İsa-Mesih ile vahiyden ayıran en önemli özellik, Kutsal Ruh’un oynadığı 

roldür. Zira burada insan pasif bir konumdadır. Yani ilham, ilham alan kişinin iradesi ile 

gerçekleşmemiştir. Çünkü peygamberlik insanın iradesi ile kimseye verilmemektedir. Bu 

durum Petrus’un ikinci mektubunda şöyle ifade edilir: “Çünkü peygamberlik katiyyen 

insanın iradesiyle gelmemiştir, lakin insanlar Kutsal Ruh tarafından sevk olunarak 

Tanrı’dan söylediler”574 Bununla birlikte ilhamı tanımlayan şu ifadeler de dikkat 

çekicidir: “Kutsal Ruh’la söylemek”,575 “Kutsal Ruh ile dolu olmak”,576 “Sizde söyleyen 

Kutsal Ruh’tur.”577 Pavlus ise peygamberlik için adeta “ilhamın” bir zorunluluk olduğunu 

şöyle ifade etmektedir: “Ruh’a uyanlara ruhsal gerçekleri açıklarken, Tanrı’nın 

lütfettiklerini insan bilgeliğinin öğrettiği sözlerle değil, Ruh’un öğrettiği sözlerle 

bildiririz.”578 Petrus da Kutsal Kitap’ın tek kaynağının Tanrı ve İsa-Mesih’i temsil eden 

Kutsal Ruh olduğunu söylemiştir.579   

 
572 Tarakçı, “Diger Dinlerde Vahiy”, DİA., c. 42, 443-447. 

573 Dei Verbum, 13. 

574 2. Petrus, 1/21. 

575 Markos, 12/36. 

576 Luka, 1/15-17. 

577 Matta, 10/20; Markos, 13/11. 

578 1. Korintoslular 2/13. 

579 2. Petrus 1/20-21. 
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İlhamla ilgili olarak eski anlayışta Kutsal yazılar, tamamı ile Tanrı’dan gelmekte 

ve yazarlara yazdırılmaktadır. Bu anlayışa “harfi harfine ilham” (inspiration litterale) 

denilmektedir.580 

Hristiyanlıkta ilham anlayışı ilk dönem Kilise babaları tarafından da 

zikredilmiştir. Aziz Clement Kutsal Kitap’ın, Kutsal Ruh’un ilhamı ile yazdırıldığını, 

havârilerin gerçek güç ve otoritesinin de buna dayandığını ifade etmiştir. Bu ve buna 

benzer ifadeler Origenes, Adamantius, İrenaeus gibi ilk dönem Kilise babalarında da 

görülmektedir.581 

Her kavram ve inanç gibi ilham anlayışı da tarihi süreç içerisinde bir takım 

değişikliklere uğramıştır. Literal ilham doktrininin XIX. yüzyıldan itibaren sarsılmaya 

başlamasının ardından Hristiyanlık Kutsal Kitap’ın insani yönü üzerine odaklanmıştır. 

Yeni anlayışa göre Kutsal Kitap hem beşeri, hem ilahidir. Bu iki unsur birbiriyle 

çelişmemekte ve birbirinden ayrılmaktadır.582 

Nihai olarak ise günümüz Hıristiyan Katolik dünyasındaki yaygın kanaat I. ve II. 

Vatikan Konsilleri ile şekillenmiştir. İlham anlayışının etkilediği en önemli unsur hiç 

şüphesiz ki “Kutsal Kitap” anlayışıdır. 

 Kilise, başlangıçtan itibaren V. yüzyıla kadar, kutsal kitapların listesini tespit ile 

uğraşmış, VI. asırdan XIII. yüzyıla kadar da mevcut kitapların (kanon), hali hazırdaki 

şekil ve içeriği ile kutsal olduğunu kabul etmiştir. Zira bu kitapların Tanrı tarafından 

 
580 D. C. Charlier, The Christian Approach to the Bible, The Newman Press, London 1958,  208; 

Hıristiyanlık’ta, Kutsal Kitap’ın beşeri yönünden ziyade ilahi yönünü vurgulayan “literal ilham” anlayışı 

19. Yüzyıla kadar varlığını devam ettirmiştir. Bu anlayışa göre Kutsal Kitap’ın tüm sözleri bizzat Tanrı 

tarafından yazarlara yazdırılmış ve kaydettirilmiştir. (Dei Verbum, 21.) 

581 Mustafa Sinanoğlu, “İlham”, DİA.., İstanbul 2000, c. 22, 100, 101. 

582 Tarakçı, “Diger Dinlerde Vahiy”, DİA., c. 42, 443-447. 
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yazdırıldığına inanılmıştır. Floransa Konsili’nde (1431), Yeni Ahit ve Eski Ahit’in Kutsal 

Ruh’un ilhamı ile yazıldığı ilan edilmiştir. Trente Konsili’nde de bu karar te’yid 

edilmiştir. Kilise, ilk dönemlerde kutsal metinlerin tamamen Tanrı tarafından 

yazdırıldığına inanmaktaydı. Kilise bu inancını zamanla terk etmiş ve kutsal metinlerin 

Kutsal Ruh’un ilhamı ile kaleme alındığını kabul etmiş, bu metinlerdeki dil, üslup ve 

edebi tarzların yazarlara ait olduğunu ilan etmiştir. Böylelikle Kutsal Kitap’taki hata, 

çelişkiler ve ilmi gerçeklerle zıtlıkların da yazarlardan kaynaklandığı ifade edilmiştir.583 

Bu manada kutsal metinlerin asıl önemi Tanrı ile insan arasındaki canlı iletişimin şahidi 

olmalarından kaynaklanmaktadır.584 I. ve II. Vatikan konsillerinde ilham anlayışı 

konusundaki muğlaklık giderilerek Katolikler açısından daha da netlik kazanmıştır. 

I. Vatikan Konsili, (1869-1870) Kutsal metinler için “Kutsal Ruh’un ilhamı ile 

yazıldıklarından, gerçek yazarları Tanrı’dır” ifadesini kullanmıştır.”585 II. Vatikan 

Konsili’nde ise (1962-1965), Yeni ve Eski Ahit’in Kutsal Ruh’un ilhamı ile yazdırıldığı 

ve gerçek sahibinin ise Tanrı olduğu zikredilmiştir.586 

II. Vatikan Konsili’nde kabul gören ilham anlayışı ile İncillerdeki farklılıklar veya 

ihtilafların da aşılmaya çalışıldığı görülmektedir. Zira bu Konsil’de metinleri kaleme alan 

yazarların beşer olduğu, her birinin Kutsal Ruh’un aracılığı ile bu metinleri yazdıkları 

ifade edilmiştir. Yazarlar aynı mesajları almalarına rağmen farklı kültür çevrelerinin 

etkisi altında oldukları için kutsal metinlerde farklılaşma ve değişik üslupların oluşmasına 

sebep olmuştur.587 Kutsal Kitap yazarları İsa-Mesih’in mesajını Kutsal Ruh’un ilhamıyla, 

 
583 Tanyu, 501-507. 

584 Thurner, 812. 

585 J. Hick, “Revelation”, The Encyclopedia of Philosophy, c. 7, 189; Ayrıca bkz. Michel, 12-16. 

586 Dei Verbum, 21. 

587 Dei Verbum, 12. 
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ancak kendi anlatım ve üsluplarına göre yazıya dökmüşlerdir.588 II. Vatikan Konsili’nde 

Kutsal Kitap’ın muhtevasının doğru anlaşılabilmesi için genel bir bütünlük içerisinde 

okunması gerektiğine vurgu yapılmıştır.589 Kutsal metinleri doğru anlamak için ise şu 

şartlar öne sürülmüştür. Kilise’nin kadim geleneğine ve Hıristiyan inanç esaslarının 

hakikatlerine dikkat etmek. Bu şartlar aynı zamanda ilham doktrinini ve metinlerin nasıl 

“kanonize” olduklarını da bize izah etmektedir.590 

Hristiyanlıktaki ilham anlayışının bir diğer boyutu da Havârilerin dışındaki 

kişilere de ilhamın gelmiş olmasıdır. Zira Petrus’un bir konuşmasında Kutsal Ruh’un 

orada herkesin üzerine geldiğine dair ifadeler vardır.591 Bu tür ilhamları vahiyle 

ilintilendirmekten ziyade Tanrı’nın insanlar üzerindeki inayeti olarak değerlendirmek 

daha doğru olacaktır. Zira Luka bu durumu Tanrı’nın insanlar üzerindeki bir tür rahmeti 

olarak kabul etmiştir.592 

b) Vahiy-Havâriler İlişkisi 

Hıristiyanlık’ta İsa’nın durumu diğer peygamberlerden farklı olduğu için onun 

Hz. Musa ve Hz. Muhammed gibi vahiy aldığına inanılmaz. Bununla birlikte Yeni Ahit’te 

geçen bazı ifadelere baktığımızda İsa’nın bir peygamber gibi tasvir edildiği de 

görülmektedir.593 Ancak genel kabul onun ilahlığı yönündedir. Zira İnciller’e 

bakıldığında bu yönde birçok ifadenin mevcut olduğu ğörülecektir.594 Zira onun bizatihi 

 
588 Michel, 76-81. 

589 Dei Vebum, 12. 

590 Sinanoğlu, “İlham”, DİA.,  c. 22, 100, 101. 

591 Resullerin İşleri, 10/44. 

592 Resullerin İşleri, 8/4; 11/24; 15/32. 

593 Matta, 10/40-41. 

594 Yuhanna, 10/10. 
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varlığı vahiy olarak kabul edilmektedir. Böylelikle onun Havârileri Hıristiyanlar 

tarafından Yahudilik ve İslamiyet’teki595 peygamberler gibi değerlendirilir.596 

Havâri kelimesinin karşılığı olarak Yeni Ahit’te “apostolos” kelimesi 

kullanılmaktadır.597 Bu kavram, Eski Ahit’te otuz beş, Yeni Ahit’te ise seksen defa 

geçmektedir. Kavramın sık kullanılması kavramın önemini göstermesi açısından 

manidardır. Bu kavram klasik Yunancada ulak, kurye gibi anlamlara gelmektedir.598 Yeni 

Ahit, bu kavramla özellikle ilk dönem Hıristiyanlığının misyon görevini taşıyan, İsa 

tarafından görevlendirilmiş, İsa’nın hayatına tanıklık etmiş kişileri ifade etmektedir.599 

İnciller’de bu kavram özel bir şekilde kullanılmıştır. Nitekim İsa, Celile’de kendisiyle 

beraber yaşayan, çarmıhta ölümüne ve dirilişine şahit olan kişiler arasından, Paskalya 

mesajını insanlara yaymakla görevli on iki kişiyi seçmiştir.600 

Havâri kelimesinin anlam ve kökenine dair en uygun açıklama, İsa zamanında 

kullanılan “saliah” kavramıdır. Saliah, kelimesi diasporadaki Yahudilere Kudüs’teki dini 

otoritelerin yetkilisi olarak görevlendirilen vekil anlamına gelmektedir.601 İsa, bu kavramı, 

“kendisi tarafından gönderilen kimseleri” ifade etmek için kullanmıştır.602 

 
595 İslam’da havâri inancı ile ilgili olarak bkz. Mehmet Katar, “Havari (İslam’da)”, İslamiyet-Hıristiyanlık 

Kavramları Sözlüğü, Ankara Üniversitesi Yayınevi, Ankara 2003, 295. 

596 Durmuş Arık, “Kutsal Kişi”, Dinler Tarihi, Ed. Ahmet Hikmet Eroğlu, Ankara Üniversitesi Uzaktan 

Eğitim Yayınları, Ankara 2013, 93-95. 

597 Kaufmann Kohler, “Apostle and Apostleshıp”, JewishEncyclopedia, New York 1901, V.2,  19; Bu 

kavram Kilise'nin üstlendiği görevi anlatan teolojik bir anlam da taşımaktadır. (Efesliler 2/20); (Knut 

Backhaus, “Havâri (Hıristiyanlık’ta)”, İslamiyet-Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü, Ankara Üniversitesi 

Yayınevi, Ankara 2003,  297.) 

598 P.W. Bamett, “Apostle”, Dictionary of Paul and His Letters, Ed. By Gerald F. Hawthorne, Ralph P. 

Martin, and Daniel G. Reid, Publischer: IVP Academic 2009, c. 2, 45; Ayrıca bkz. Backhaus,  296. 

599 Backhaus, 296. 

600 Matta 3, 13/19. 

601 Kavramın Hıristiyanlık öncesindeki kullanımı için bkz. Backhaus, 296. 

602 Markos 6/30 

https://www.ivpress.com/gerald-f-hawthorne
https://www.ivpress.com/ralph-p-martin
https://www.ivpress.com/ralph-p-martin
https://www.ivpress.com/daniel-g-reid
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İsa, otuz yaşında tebliğe başlar. Ne kadar süre tebliğ yaptığına dair net bir tarih 

olmamakla birlikte üç yıl tebliğ faaliyetlerini gerçekleştirdiği varsayılmaktadır.603 İncil 

metinleri dikkatli bir şekilde incelendiğinde İsa’nın arkasında herhangi yazılı bir metin 

bırakmadığı anlaşılır.604 Bu ise, İsa sonrası havarilerinin önemini ortaya çıkarmaktadır. 

Bu kişiler, mesajın sahibi tarafından seçilmiş ve yetkilendirilmişlerdir.605 Mamafih İsa, 

hayattayken ona inanan birçok arkadaşı olmuştur. Bunlardan havâri olarak nitelenenlerin 

sayısı ise on ikidir.606 Bunlar;  “Petrus adını verdiği Simun, Beni-Regeş, yani 

‘Gökgürültüsü Oğulları’, adını verdiği Zebedi’nin oğulları Yakup ve Yuhanna, Andreya, 

Filipus, Bartalmay, Matta, Tomas, Alfay oğlu Yakup, Today, Yurtsever Simun ve İsa’yı 

ele veren Yahuda İşkariyot’tur”.607 Bu isimler bazı farklılıklarla birlikte İnciller’de 

geçmektedir.608 

Vahiy-havâriler ilişkisi dediğimizde Pavlus’un önemine değinmemiz 

gerekmektedir. Zira günümüz Hıristiyanlığının gerçek mimarı Pavlus olarak kabul 

edilir.609 Onun yorumları Hıristiyan vahiy anlayışını da şekillendirmiş ve o, bugünkü 

Hıristiyanlığın kurucusu sayılmıştır.610 

Pavlus, havâriliğin kendinden çok önceleri başladığını ifade etmiştir.611 O, 

havârileri Rab tarafından bizzat görevlendirilenler olarak kabul etmiştir.612 Yine havârilik 

 
603 Xavier Jacop, İncil Nedir? Tarihi Gerçekler, Ankara 1985,  10. 

604 Yeni Ahit İncil kelimesinin yazılı bir kitaptan ziyade bir mesaj anlamında kullanmıştır. (“Müjde” Müjde-

İncil’in ABC Dizini, Yeni Yaşam Yayınları, İstanbul, 1994, 379-380.) 

605 Yuhanna, 20/19-23; Yuhanna, 21/15-18. 

606 Oniki sayısının ifade ettiği anlam için bkz. Backhaus, 296. 

607 Markos 3/14-19. 

608 Matta 10/ 2-4; Luka 6/ 14-16; Resullerin İşleri 1/13.     

609 Kilise geleneğinde Pavlus, ilk dönem havârilerine eklenir ve Petrus’la birlikte Hıristiyanlığın özüne 

biçim vermiş kişilerden kabul edilir. (Backhaus, 296-297.) 

610 Tümer-Küçük, 362-363. 

611 Galatyalılar 1/17; 1.Korintliler 15/5-9. 

612 Bamett, 47. 
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ona göre sadece Mesih’in dirilişine şahit olanları değil aynı zamanda ondan misyonerlik 

görevini alanları da ifade etmektedir.613 O, kendini havârilerin sonuncusu olarak 

adlandırır.614 Pavlus’un havâri anlayışında Mesih’in ilk öncülerinin ve Kudüs’te İsa’nın 

dirilişine şahit olanların özel bir yeri söz konusudur.615 Yine o, Şam yolunda yaşamış 

olduğu vizyonla kendisine havariliğin verildiğini, Rab İsa’nın bizzat ona gözükerek bu 

görevi verdiğini ifade etmiştir.616 Zira Rab, onu milletlere havâri olsun diye seçmiştir.617 

Pavlus’a göre havari olmanın bir takım şartları vardır bunlar şunlardır: İbrani 

olmak, İbrahim’in soyundan olmak,618 İsa-Mesih’i/dirilen Rabb’ı görmek,619 Rab 

tarafından görevlendirilmek,620 vizyonlar, Rabb’den vahiy almak,621 misyon faaliyetinde 

başarılı olmak622 ve havâri oluşunun İncil’le desteklenmesidir.623 

Hıristiyan teolojisine göre Tanrı İsa’da bedenleşmiş ve insanlara 

mesajını iletmiştir. Havâriler ise Tanrı’nın İsa’nın ağzından 

naklettiği sözleri Kutsal Ruh’un ilhamı ile yazmışlardır. Mamafih İsa, simgesel olarak 

anlattığı bir takım olayların açıklanmasını ise havârilerine bırakmıştır. Zira onlara bunun 

 
613 Christian Beker, Paul The Apostle, The Triumphe of Gad in Life and Thought, s. Fortress Press, 

Philadelphia 1984,, 124; Bu manada Pavlus, Havari kavramının anlamını bayağı geniş tutmuştur. Ona göre 

Paskalya ile gelen kurtuluş mesajını kâfirlere ve Yahudilere ileten tüm misyonerler birer havaridir. 

(Backhaus, 296.) 

614 Beker, 4. 

615 Galatyalılar 1/17;1. Korintliler 15/7; Backhaus,  296. 

616 Fuat Aydın, “Hz. İsa Sonrası Tartışma Konularından Havârilik ve Pavlus’un Havârilik Anlayışı”, 2000 

Yılında Hıristiyanlık (Dünü, Bugünü ve Geleceği), Dinler Tarihi Derneği Yayınları, Ankara 2002, 78. 

617 Galatyalılar 1/15-16; Aydın, 84. 

618 2. Korintliler 11/22-25; Romalılar. 11/1; Filipeliler 3/5; Resullerin İşleri 13/21. 

619 1.Korintliler 9/1; 2.Korintliler 15/5-9. 

620 Galatyalılar l/1-2; Romalılar 10/15; 1. Korintliler 1/23, 9/27; 2. Korintliler 1/1; Romalılar 1/1. 

621 Galatyalılar 12/2-4; Galatyalılar 12/7-11. 

622 1. Korintliler 15/9-10. 

623 Galatyalılar 1/12; Aydın, 79-83. 
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bilgisini özel olarak vermiştir.624 Onlar, Tanrı’nın Kelamını yaymak ve Tanrı’nın kudretli 

fiillerini göstermeleri için İsa tarafından bizzat seçilmişlerdir.625 Özellikle İsa, tekrar 

dirildikten sonra, Kutsal metinleri anlamaları için havârilerine özel bir anlayış 

verileceğini müjdelemiştir.626 

Petrus, Yakup ve Yuhanna rü’yet görerek Mesih ile konuşmuşlardır.627 Bütün bu 

verilerin ışığında havâriler İsa’nın öğretisini ifade eden vahyi duymuş ve görmüşlerdir. 

Yani ilahi vahyin muhatabı olmuşlardır. Bu durum I. Vatikan Konsili’nde ilan edilmiş, 

vahyin havârilerle en mükemmel hale gelip son bulduğunun altı çizilmiştir. Bu karara 

göre havârilerden günümüze kadar gelen akaid, geleneğe geçmiş oradan da Kilise’ye 

değişmez bir iman esası olarak emanet edilmiştir.628 Havârilik bu niteliği ile 

tekrarlanamaz ve kimseye devredilemez bir sıfattır.629 

 Yahudilik ve İslamiyet’ten farklı olarak Hıristiyanlık’ta Hz İsa bir peygamberden 

çok kendisi vahiy olan ve vahyeden konumunda bir kişidir. Hıristiyanlık’taki genel kabul 

İsa'nın Tanrı olduğu yönündedir. Bu durumun neticesinde havâriler de İsa’nın vahyettiği, 

emirlerini insanlara ulaştırması için görevlendirdiği kişilerdir. İsa, öldüğünde arkasında 

herhangi bir metin bırakmamıştır. Günümüze kadar ulaşmış olan İnciller havârilerin 

İsa’dan mülhem olarak ulaştırdığı vahiy metinleri olarak kabul edilmektedir.  Hristiyan 

inancına göre havâriler İsa’nın Tanrı’dan aldığı mesajı Kutsal Ruh’un ilhamı ile 

yazmışlar, İsa’nın anlattığı bazı olayları izah etmişlerdir. Havârilere kutsal metinleri 

 
624 Luka 8/9-10; Matta 13/10-17; Markos 4/10-12. 

625 Markos 3/13-19; Matta 10/1-14; Luka 6/12-16. 

626 Luka 24/45, 48-49; Matta 16/13-20, Markos 8/27-30; Luka 9/18-21.   

627 Matta 17/1-8; Markos 9/2-9; Luka 9/28-39. 

628 Thurner, “Bilgiden İletişime Vatikan Konsilleri’nin Vahiy Anlayısları”, 40-43. 

629 Beker, 126. 
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açıklamaları için özel bir inayet verilmiştir. Dolayısıyla vahiy ile havâriler arasında 

doğrudan bir ilişki söz konusudur.  

c) Vahiy-Kutsal Ruh İlişkisi 

Yeni Ahit Kutsal Ruh’un aracılığını vahyin gerçekleşmesi olarak görmektedir.630 

Zira Tanrı insan ilişkisi açısından Kutsal Ruh’un önemli bir fonksiyonu vardır. 

Kutsal Ruh, canlıların hayat kaynağıdır.631 Mamafih İsa-Mesih’in Kutsal Ruh’la 

ilişkisi önemlidir. Zira Mesih’in onunla çok yakın bir bağı vardır.632 İsa, Kutsal Ruh’un 

taşıyıcısı633 ve vericisidir.634 Aynı zamanda Kutsal Ruh insanlara bilgelik ve peygamberlik 

gibi ödüller de635 vermektedir.636 

Kutsal Ruh, Kutsal Kitap’ta çeşitli şekillerde tanımlanmaktadır. İsa, Kutsal Ruh’u 

Tanrı’nın tecellisi şeklinde isimlendirir.637 Kutsal Ruh, vaadin Ruh’u,638 Oğulluk Ruh’u,639 

İsa-Mesih’in Ruh’u,640 Rabbin Ruh’u,641 Tanrı’nın Ruh’u,642 izzetin Ruh’u643 şeklinde 

tasvir edilir.  

 
630 Koloseliler 3, 16; Romalılar 4/5; Lumen Gentium, 42; Dei Verbum, 5, 7 

631 Hâkimler 14/6. 

632 Hanson, 226 

633 Markos, 1/10-11; Resullerin İşleri 10/38. 

634 Yuhanna, 20/22. 

635 Lumen Gentium (Tanrı’nın Ailesi), 15. 

636 2 Korintliler. 6/6–7; Dignitatis Humane 14; Hanson, 230. 

637 Yuhanna 14/6, 26,  15/26. 

638 Galatyalılar 3/14. 

639 Romalılar 8/15. 

640 Romalılar 8/9. 

641 2. Korintliler 3/17. 

642 Romalılar 8/9, 14, 15/19; 1. Korintliler 6/11. 

643 1. Petrus 4/14. 
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Bununla birlikte Kutsal Ruh bazen insanın ruhu ile kıyaslanarak açıklanmaya da 

çalışılmaktadır. Bu anlamda nasıl bir insanın ruhu onun düşüncelerinden bağımsız değilse 

Tanrı’nın Ruh’u da Tanrı’nın düşüncelerinden bağımsız değildir. Bu sebeple Kutsal Ruh, 

“Tanrı’nın düşüncesinin bir vahyi” olarak “Kutsal bilgi”dir denebilir.644 Aksi düşünülecek 

olursa bu Tanrı’nın kendi kendisi ile konuşması şeklinde algılanabilir ki bu Kutsal Kitap’a 

terstir.645 Kısaca “Kutsal Ruh”, herhangi bir varlığa atıf yapılmaksızın ilahi bir ilhamı 

ifade etmektedir.646 Yuhanna ise, Kutsal Ruh’u Tanrı’nın bir faaliyeti ve insanlara 

Tanrı’nın bir bağışı olarak tanımlamıştır.647 

Kutsal Kitap’a baktığımızda “Ruh” kelimesi, görünmez güç anlamı taşımaktadır.  

Eski ve Yeni Ahit’te “Kutsal Ruh”, Tanrı’nın enerjisini ortaya çıkarmış ve ilham vermeye 

sevk etmiştir. Eski Ahit’te gök cisimlerinin Tanrı’nın soluğu ile yaratıldığı ifade edilerek 

Kutsal Ruh’un fonksiyonuna vurgu yapılmıştır.648 Nitekim Mezmurlar’da Davut şöyle 

seslenmektedir Rabbe: “Temiz bir yürek yarat, yeniden kararlı bir Ruh var et içimde. Beni 

huzurundan atma, Kutsal Ruh’unu benden alma.”649 Yani Ruh bir nevi vahyin 

taşıyıcısıdır. Bu manada hiç kimsenin Tanrı’nın Ruh’undan kaçamayacağı belirtilmiştir. 

Ruhun varlığı da tıpkı Tanrı’nın varlığı ile eşitlenmiştir. “Senin ruhundan nereye 

gidebilirim, huzurundan nereye kaçabilirim?”650 Kısaca Ruh’un, Tanrı’nın yaratıcı gücü 

ve sözünün arkasındaki temel enerji olduğu anlaşılmaktadır.651 Tanrı’nın Ruh’u asla soyut 

 
644 Anthony F. Buzzard-Charles F. Hunting,  The Doctirine Of The Trinity, Christianity’s Self-Inflicted, 

Wound International Scholars Publications Lanham, Oxford, New York, 1998, 143. 

645 R.A. Torrey, Kutsal Ruh, Fleming Revell Co 1977, 13, 19. 

646 John Wilson, Üçlübirlikçi Şahitlikler Tarafından Onaylanan Üniter Prensipler. American Unitarian 

Association, Boston 1848, 477. 

647 1. Yuhanna 4/13. 

648 Mezmurlar 33/ 6. 

649 Mezmurlar 51/10, 11. 

650 Mezmurlar 139/ 7. 

651 Buzzard-Hunting, 141. 
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bir enerji değildir. Tanrı’nın insanlarla münasebetinde manevi etkinliğini Kutsal Ruh 

sağlamaktadır.652 Luka, “bir meleğin Philip ile konuştuğunu”653 belirtmiştir. 

Kutsal Kitap’ta, Kutsal Ruh’u Oğul ve Baba ile aynı statüde gösteren herhangi bir 

delil yoktur. Zira Baba ve oğul için söylenenler ile Kutsal Ruh hakkında söylenenler 

arasında bariz farklar mevcuttur. Zira Tanrı ve Mesih kendisine ibadet edilmeye layık ayrı 

şahıslar olarak zikredilirken Kutsal Ruh için aynı şeyleri söyleyemeyiz. Havâriler 

Kilise’ye yazdıkları mektuplarda Baba’ya ve Oğul’a selam gönderirken Kutsal Ruh’a 

selam göndermemişlerdir.654 Mamafih Yeni Ahit, Kutsal Ruh’u Tanrı’nın bilgeliğinden 

ayrı bağımsız bir varlık olarak görmez.655 Kutsal Ruh’un kendine has kişiliği ise Baba ve 

Oğul’un kişiliğini yansıtmasına bağlanmaktadır. Zira Kutsal Ruh Baba ve Oğul’un faal 

olmasının, Kilise’yi eğitmesi, yönlendirmesi ve ilham vermesinin başka bir ifade tarzıdır. 

Ancak bu görüşü kabul etmeyenler de mevcuttur.656 

Yeni Ahit’te geçen bazı ifadeler de Kutsal Ruh’un Mesih’ten ayrı görülemeyeceği 

ima edilmektedir. Zira Ruh’un varlığı, İsa’dan ayrı görülmemiş onun varlığı İsa ile bir 

görülmüştür.657   

Teslisin bir unsuru olarak Kutsal Ruh’u anlamaya çalıştığımızda bir takım 

problemler karşımıza çıkmaktadır. Zira onun gerçek işlevi Tanrı’nın vahyini yarattığı 

varlıklara iletmesidir. “Ruh konuştu” derken “Tanrı konuştu” anlaşılmalıdır. Zira her ikisi 

de birbirinden farksızdır.658 

 
652 Lumen Gentıum, 42. 

653 Elçilerin İşleri 8/26. 

654 Buzzard-Hunting,  142. 

655 Kutsal Ruh, “Tanrı’nın kendinden sudur eden bir vahiydir.” Alan Richardson, Yeni Ahit’in İlahiyatına 

Giriş, SCM Yayınları, Londra 1958, 120. 

656 Buzzard-Hunting, 147. 

657 Buzzard-Hunting, 144; Luka 21/14-15; Luka 21/15; Elçilerin İşleri 6/10. 

658 Buzzard-Hunting, 147. 
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Kutsal Kitap’ta Kutsal Ruh’un ilham ettiğine dair pek çok rivayetler vardır. 

Örneğin Kutsal Kitap yazarları, kitabı yazarken, Kutsal Ruh’un sevk ve yönlendirmesi ile 

yazdıklarını belirtmişlerdir.659 Zira Kutsal Ruh, vahyin anlaşılması için insanın aklına 

rehberlik etmekte ve onu aydınlatmaktadır.660 Bu manada Kutsal Ruh daima havârilere 

yardım etmekte ve onları denetlemektedir.661 Yani Kutsal Ruh ile vahyin alıcıları arasında 

daima sıcak bir ilişki söz konusudur.662 Göğe yükselişinden sonra Mesih-İsa, havârilerin 

ve Kilise’nin üzerine Kutsal Ruh’u göndermiştir.663  

Yuhanna’nın kitabında vahiy merkezi bir konumdadır. Bu kitapta İsa-Mesih 

Tanrı’nın hakikatlerini ilan eden konumundadır.664 Zira anlaşılamaz bilinemez Tanrı’yı 

İsa-Mesih görünür ve anlaşılır kılmıştır.665 İsa Yuhanna’da bizzat vahyedici (Revealer) 

olarak vasfedilir.666 İsa’dan sonra ise Kutsal Ruh, İsa’dan aldıklarını Petrus ve diğer 

havârileri nakletmiştir.667 

Yuhanna, kendi dilinden dökülen vahyin insanlara tam manası ile 

aktarılamayacağını, dilin sınırlarının buna engel olduğunu bildirir. Bu manada Kutsal Ruh 

 
659 2. Petrus 1/ 19-21. 

660 1. Korintliler 2/ 11-14. 

661 Matta 17/19; Markos 16/17; Luka 21/15. 

662 Yuhanna 7/37-38; 1. Yuhann 2/27. 

663 Yuhanna 16/14; “Beni seviyorsanız, buyruklarımı yerine getirirsiniz. Ben de Baba’dan dileyeceğim ve 

O, sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir yardımcı, Gerçeğin Ruhu’nu verecek. Dünya onu 

kabul edemez. Çünkü onu ne görür, ne de tanır. Siz onu tanıyorsunuz. Çünkü o aranızda yaşıyor ve içinde 

olacaktır. Sizi öksüz bırakmayacağım. Size geri döneceğim. Az sonra dünya artık beni görmeyecek ama siz 

beni göreceksiniz…”( Yuhanna 14/15-18); “Baba’nın benim adımla göndereceği yardımcı Kutsal Ruh, size 

her şeyi öğretecek. Bütün söylediklerimi size hatırlatacak.” (Yuhanna 14/ 26.) 

664 Yuhanna 1/4. 

665 Yuhanna 1/14. 

666 Bultmann, 53. 

667 “Sizi tutuklayıp mahkemeye verdiklerinde, ‘Ne söyleyeceğiz?’ diye önceden kaygılanmayın. O anda 

size ne esinlenirse onu söyleyin. Çünkü konuşan siz değil, Kutsal Ruh olacak.” (Markos 13/11.); Luka 

21/14, 15. 
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için “şahit olunan”668 tabiri kullanır. İnsan böylelikle zihninde gerçek olan vahyi dilin 

sınırları içerisinde aktarabilmektedir.   

Böylelikle Kutsal Ruh, havârileri Tanrı’nın inayetiyle doldurarak 

kutsallaştırmıştır. Tanrı’nın insanlarla iletişimi Kutsal Ruh vasıtasıyla olmuştur.669 

d) Vahiy-Kurtuluş İlişkisi 

Dinler Tarihi alanındaki hemen her araştırma bizlere dinlerin kendi akaidleri 

çerçevesinde bir takım kurtuluş önerileri getirdiğini göstermektedir. Bu manada 

Hıristiyanlık da kendini kurtuluş doktrini ile ifade eden bir dindir. Hatta Hıristiyanlık 

tarihini tümüyle bir kurtuluş tarihi olarak da ifade edebiliriz.670 

Grekçe bir kelime olan “Sozein” fiili ve bu kelimenin türevleri Kutsal Kitap’ta 

kurtarma olgusunu ifade eden en önemli kelimelerin başında gelmektedir. Bu kelime, 

türevleri ile birlikte, on altı defa Matta’da,671 on beş defa Markos’da,672 sekiz defa 

Yuhanna’da,673 yirmi altı defa Luka’da,674 Resullerin İşleri’nde yirmi yedi defa,675 

Pavlus’un mektuplarında yirmi dokuz defa676 kullanılmıştır.677 

Kutsal Kitap’a göre kurtarıcı figürlerin başında “Baba-Tanrı” gelmektedir. Zira 

sık sık “Kurtarıcım Tanrı”678 ifadeleri ile karşılaşılır. Kurtuluşun ikinci figürü ise, İsa-

 
668 1 Yuhanna 5/ 6. 

669 1. Korintliler 15/45; 2. Korintliler 3/17; Yuhanna 14/6, 26, 15/26. 

670 Abdimuhammet Mamytov, Rus Ortodoks Kilisesi’nde Azizlik, Berikan Yayınları, Ankara 2013, 101. 

671 Matta, 8/25, 10/22, 9/21-22, 14/30, 14/36, 24/13, 27/40, 42, 49. 

672 Markos, 3/4, 5/23, 28, 34, 6/56, 10/52, 15/30-31 

673 Yuhanna, 3/17, 4/22, 42, 12/27, 47. 

674 Luka, 6/9, 7/3, 7/50, 8/36, 8/48, 50, 17/19, 18/42, 19/9, 10, 23/35, 37, 39 

675 Resullerin İşleri 2/21, 36, 40,47, 4/9, 12, 5/31, 11/14, 13/26, 15/1, 11. 

676 Romalılar 3/24, 8/23, 34, 9/27, 10/10, 11/11, 1; Korintliler 1/18, 7/16, 15/2; 2. Korintliler 1/6, 6/2, 7/10; 

Filipeliler 3/20; Titus 2/11. 

677 Bilgin, 102. 

678 Luka 1/47, 1/69-78, 2/3, 3/6. 
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Mesih’tir. Mesih kendisine inananları günahtan kurtarmak için çarmıhta canını vermiş; 

ölümünden üç gün sonra tekrar dirilerek göğe yükselmiştir. Üçüncü figür, Kutsal Ruh’tur. 

Zira insanı kurtuluşa götürecek yegâne bilgi Kutsal Ruh’un armağanıdır.679 Dördüncü 

figür ise, Kilise’dir. Her ne kadar doğrudan olarak Kilise’nin kurtarıcılığından 

bahsedilmese de İncil metinlerinin yorumlanması sonucunda bu kanıya varılabilir.680 

Buradan da anlaşılabileceği gibi vahiy ve vasıtalarının kurtuluşla ilgisi görülmektedir. Bu 

sebeple kurtuluş- vahiy ilişkisini izah etmememiz gerekmektedir. Öncelikli olarak Kutsal 

Kitap’ta kurtuluş-vahiy ilişkisi nasıl ele alınmış ona bakılmalıdır.  

Sinoptik İnciller tarihin İsa’sından bahseder. Orada İsa’yı Tanrı’ya duydukları 

güvenin tek kaynağı, ilahi kurtuluşun yegâne garantisi olarak gören inananlar vardır.681 

Bu topluluk Tanrı krallığının halkıdır.682 İsa onların rehberi, öğretmeni, arkadaşı ve 

çobanıdır. Kurtuluş bu dönemde Tanrı ile beraber olmayı ve her türlü korkudan uzak 

kalmayı ifade eden bir kavramdır.683 Sinoptik İnciller’de anlatılan bu tasvirde, İsa 

insanların kurtuluşunu ahlaki erdemlere, tövbeye, günahtan uzak yaşamaya bağlayan bir 

peygamber portresi çizmektedir.684 Fakat bu portre Pavlus’un mektuplarında ifade edilen 

“İsa-Mesih’te kurtuluş” tabiri ile farklı bir boyut kazanmıştır.  

Günümüz Hıristiyanlığında ise kurtuluş anlayışının gerçek sahibi Pavlus’tur. Ona 

göre insan şeraita bağlanarak değil, ancak Tanrı’nın kurtuluşa matuf ameline inanarak 

 
679 Kilpatrick, 129. 

680 Bilgin, 111. 

681 Matta 19/27, 4/18-22. 

682 Luka 12/32. 

683 Matta 9/15. 

684 Bilgin, 121. 
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kurtulabilir.685 Pavlus’un bu anlayışının temelinde ise “sır dinlerinin”686 ve “gnostik”687 

inançların yaygın olduğu bir çevrede yaşaması yatmaktadır.688 

Kurtuluş kavramı Pavlus’un mektuplarında, Tanrı’nın gücü, sevgi ve rahmeti ile 

insanoğlunu düzeltmesini ifade etmektedir. Tanrı’nın insanı kurtarma fiili Âdem’in ilk 

günahı işleyip cennetten kovulması ile başlar ve tüm bir insanlık tarihini kapsar.689 

Pavlus’a göre, İsa-Mesih çarmıhta öldükten sonra yeniden dirilerek hayat bulmuş 

ve ilahi âleme yükselmiştir.690 Böylelikle o, ilk görevini tamamlamıştır.  İlk görevinde 

insanlara günah, hukuk ve ölümün köleliği altında olduklarını hatırlatmış ve onlara 

kurtuluş yolunu öğretmiştir. Fakat o gerçek misyonunu gelecekte yeryüzüne kurtarıcı 

olarak geldiğinde tamamlamış olacaktır.691 

Vahiy-kurtuluş ilişkisinde dikkat çeken bir diğer nokta ise “keffaret” anlayışıdır. 

Mamafih Hristiyanlık’ta vahyin kurtarıcılığını öne çıkaran sebeplerin başında “kefaret” 

anlayışı gelmektedir. Zira inanca göre Âdem, Tanrı ile yaptığı yemini bozarak Tanrı’ya 

karşı itaatini bozmuştur. Bunun üzerine Tanrı ile insanın arası açılarak insan Tanrı’ya 

karşı yabancılaşmaya başlamıştır. Buna karşın İsa kendi kanıyla Âdem’in yapmış olduğu 

bu itaatsizliğinin bedelini ödemiştir. Böylelikle Tanrı ile insanlığın uzlaşması tekrar 

sağlanmıştır. İsa-Mesih’in üçüncü günde ölümden tekrar dirilmesi ise kefaretin ölüme 

galip gelmesinin delili olmuştur.692 Pavlus’a göre Baba oğlunun ölümüne insanlığın 

 
685 Bilgin, 145. 

686 Sır dinlerinin özellikleri için bkz. Mehmet Çelik, “Sır Dinleri”, A.Ü.İ.F.D., Erzurum 1988, sayı 8,  223. 

687 Gnostik inançlar için bkz. Ömer Mahir Alper, “İrfaniyye”, DİA.. İstanbul 2000, c. 22, 444-447. 

688 Bilgin, 149. 

689 E.L. Peterman, “Redemption” New Catholic Encyclopedia, by. The Catholic University of America, 

Washington 1967, 144. 

690 Efesliler 4/10. 

691 Filipeliler 3/20, 4/5. 

692 Dei Verbum, 4;  Aydın, “Hıristiyanlık”,  97. 
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kurtuluşu için katlanmıştır.693 Mamafih Hıristiyanlık’ta, İsa’nın çilesi, acıları ve ölümü 

kurtarıcılık görevi gereğidir.694 

Modern dönemlere gelindiğinde ise Hıristiyanlığın bir kurtuluş aracı olarak 

görülmesi dikkatleri çekmektedir. Zira Hıristiyanlığın ana gayesi insanlığın kurtuluşu 

olarak izah edilmiştir.695 

Modern dönemde vahiy eskatolojik olarak anlaşılmış, Kutsal Kitap’ta bilgi 

kaynağı olmaktan ziyade bir kurtuluş aracı olarak algılanmıştır.696 Modern zamanların 

vahiy anlayışına göre vahyin muhtevasını Tanrı’nın fiilleri ve İsa-Mesih’te kendisini 

inkarnasyon olarak göstermesidir. Buna karşın geleneksel anlayış, inanandan kutsal 

metinlerde izah edilen ilâhî mesajlara uygun davranmasını ve bu buyrukların Tanrı sözü 

olduğuna inanmasını beklemekteydi. Modern dönemde ise inanandan ilahi hakikate 

güven duyması beklenmektedir.697 

“Özel vahiy” olarak da adlandırılan bu vahyin en temel özelliği insanın 

kurtuluşuna vesile olmasıdır. Aynı zamanda Özel vahiy, soteriyolojik698 olduğu için, 

insanların kurtuluşunu hedefler. Yani insanları günahın tesirinden ve gücünden 

kurtarmaktadır.699 

 
693 Romalılar 3/21-26. 

694 Romalılar 4/25. 

695 Demirci, Vahiy Gerçeği, 368-372; Kurtuluş kavramının 20. yüzyılda öne çıkmasının sebebi, savaşlar ve 

felâketlerle çalkalanan dünyaya ümit vermek ve Modern hayatın bir sonucu olan çoğulculuğa hitap 

edebilmektir. (Demirci, 368-372.) 

696 Kuşcu-Aydın, 179. 

697 Kılıç, 147-155. 

698 Soteriology kavramı Grekçe “kurtuluş” anlamına gelen “σωτηρłα”(sotiria) kelimesinden gelmektedir. 

Soteriology fiziksel, bedensel ve manevi iyilik halini ifade eder. (Karl Rahner, “Soteriology”, 

Encyclopediaof Theology (ET), Ed. by Karl Rahner, Breisgau, Almanya 1993, 1527); Soteriology kelimesi 

aynı zamanda “soter” (kurtarıcı) ve “logos  (kelam) kelimelerinin birleşmesiyle meydana 

gelmiştir.(http://en.wikipedia.org/wiki/Soteriology.) Soteriology, genel olarak kurtuluşu ifade ederken, 

Kutsal Kitap’ta ise, İsa’da kurtuluş demektir. (Rahner, 1527);   

699 Kuşcu-Aydın, 190. 
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Tanrı dünyayı sevmesinin neticesi olarak kendisine iman edenlerin helak 

olmaması için biricik oğlunu göndermiştir. Oğlunu bu dünyaya göndermesinin asıl sebebi 

ise dünyaya hükmetmesi için değil, insanlığın kurtuluşu içindir.700 Yani Mesih bir 

“söz”den çok bizatihi kurtuluşu insanlara getirmiştir. Kutsal Kitap’taki vahiy bu sebeple 

aynı zamanda bir kurtuluş kelâmıdır.701 Mamafih Yeni Ahit’in vahyi insanın ruhuyla 

ilgilidir ve insanoğluna yaşam vermiştir.702 Ve gelecekte de verecektir.  

Vahiy-kurtuluş ilişkisinde dikkat çeken bir diğer hussus ise vahyin 

tamamlanmamış olması ile olan ilgisidir. Zira Hıristiyanlık’ta vahiy henüz 

tamamlanmamıştır. Hıristiyan inancında vahyin henüz kesilmediği, yani tamamlanmamış 

olması çeşitli biçimlerde ifade edilmektedir. Bunlardan “aklanma” ve “Tanrı’yla 

uzlaşma”, geçmiş tarihte ve mevcut an ile ilişkilendirilirken kurtuluş ise gelecekte vuku 

bulacaktır.703 Vahiyle kurtuluş, gelecekte gerçekleşecek olgulardan bir tanesidir. Zira 

Pavlus’a göre kurtuluşun ileri bir seviyesi olan Mesih ile kurtuluş henüz 

gerçekleşmemiştir.704 Kutsal Kitap’ta hala gelecekte vahyedilecek bir nihai yargının 

olduğu zikredilmektedir.705 Yani vahiy, nihayete ermemiş ve geleceğe doğru ucu açık 

tarihi bir süreçtir. Vahiy, Mesih’in tekrar dirilmesi ile gerçekleşecek olan kurtuluş 

tarihinin son evresidir.706 

 

 
700 Yuhanna 3/16-17. 

701 Latourelle, 69; Ayrıca bkz. Tarakçı, “Vahiy (Diğer Dinlerde)”, DİA., c. 42, 443-447. 

702 2. Korintoslular 3/6. 

703 Kuşcu-Aydın, 173. 

704 2. Selanikliler 1/6-8; Titus 2/13; İbraniler 9/28. 

705 Romalılar 1/18. 

706Glen E. Harris, Revelation in Christian Theology, www.churchsociety.org/ 

churcman/documents/Cman120_1_Harris.pdf. 
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e) Vahiy-Mucize İlişkisi 

Mucize kelimesi Latince “miraculum” sözcüğünden gelmektedir. Olağanüstü, 

harika ve insanda hayret ve hayranlık uyandıran hadiselere verilen isimdir. İngilizce’de 

“miracle”, Almanca’da ise “mirakle” kelimeleri ile hemen hemen aynı anlamı ifade 

edecek şekilde kullanılmaktadır.707 

Thomas Aquinas, herhangi bir olayın mucize niteliği kazanabilmesi için olağanın 

çok ötesinde bir güç ile meydana gelmesi şartını koyar. Ona göre bu anlamda mucizeyi 

gerçekleştirebilecek olan tek güç Tanrı’nın kendisidir.708 Kısaca mucize dini bir anlamı 

olan olağanüstü bir olayın Tanrı tarafından meydana getirilmesidir. 

Yeni Ahit’te mucizeye dair olaylar incelendiğinde Tanrı’nın her daim aktif olduğu 

görülmektedir. Tanrı tarihte meydana gelen büyük ve trajik olaylar karşısında izleyici 

konumunda olmamıştır. Yeri geldiğinde inananlara doğaüstü olaylarla da yardım 

edebilmektedir.709 Böylelikle Tanrı’nın tarihe müdahalesine vahiy, tabiat yolu ile iradesini 

göstermesine mucize denir.710 Esasında her ikisi de vahiy olgusunun farklı tezahürleridir. 

Yeni Ahit’e göre Tanrı’nın gücü, evrende herhangi bir kaosa sebebiyet vermez.711 

Buna karşın Tanrı, doğanın ve evrenin düzenine dini bir mesaj taşımaksızın da müdahale 

etmez. Eğer böyle bir müdahalesi var ise buna mucize denmez. Mamafih herhangi bir 

 
707 Manubu Waida, “Miracles: An Owerview, Encyclopediaof Religion, Ed. Mircea Eliade, Publischer, 

Collier Macmillan, London 1987, c. 9, 542; Online Dictionary software by Babylon, 

http:/info.babylon.com, 27.10.2017. 

708 Kılıç, 181. 

709 Fatih Topaloğlu, Felsefi ve Teolojik Açıdan Mucize, (basılmamış doktora tezi), E.Ü.S.B.E., Kayseri 

2010, 35. 

710 Kılıç,  133. 

711 R. J. Berry, Divine Action: Expected and Unexpected, Vol. 37, Chicago 2002, 722; ayrıca bkz. 

Topaloğlu,  33. 
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olayın mucize olarak tanımlanabilmesi için mutlaka kutsal bir amaca yönelik olması şartı 

aranır.712 

Hıristiyanlık’ta mucize anlayışı incelendiğinde sıra dışı, beklenmeyen ve bir anda 

meydana gelen Tanrı’nın gücü olarak da tanımlanır. Zira Kutsal Kitap’ta mucizelerin 

‘harika’ ve ‘işaret’ kavramlarıyla anlatıldığı görülür.713 

Mucize tanımlarının şu noktalar etrafında birleştiği görülmektedir: Mucize, 

Tanrı’nın bir faaliyeti, alışkanlıkların ötesinde gerçekleşen bir olay ve dini bir öneme 

sahip olmalıdır.714 Yani yaşanan olayın bir mesaj içermesi gerekmektedir. 

Kutsal Kitap incelendiğinde mucizenin bir olgu olarak bütün İnciller’in temelinde 

var olduğu görülür. Zira bu kitapların her birinde mucizeye dair pek çok örnek söz 

konusudur.715 Bu manada Hıristiyanlığın en büyük mucizesi hiç şüphesiz ki, Tanrı’nın 

İsa-Mesih’te inkarnasyonudur.716 Fakat zikredilen mucize sadece bununla sınırlı değildir. 

Mamafih, İsa’nın kötü ruhları defetmesi, ölüleri canlandırması, çok az bir yiyecekle 

birçok kişinin karnını doyurması, su üzerinde yürümesi,717 sağır ve dilsizleri, hastaları 

iyileştirmesi de Kutsal Kitap’ta geçen mucizeler arasındadır.718 Bu anlamda İsa’nın ilk 

mucizesi annesi ile birlikte gittiği Celile’nin Kana köyünde suyu şaraba çevirmesidir.719 

İsa’nın istememesine rağmen bu mucizeyi gerçekleştirdiği görülür. Burada şuna 

 
712 Swinburne, 8, Ayrıca bkz. Evans C. Stephen; “Tanrı’nın Özel Fiilleri: Vahiyler ve Mucizeler”, Çev. 

Ferhat Akdemir, Din Bilimleri Akademik Arastırma Dergisi, Samsun 2009, 244. 

713 Elçilerin İşleri 2/22, 15/12, 2. Korinitliler 12/12. 

714 Topaloğlu, 32. 

715 J.A Mac Culloch, “Miracles”, Encyclopediaof Religion And Ethics, Ed. James Hasting, T&T Clark Ltd. 

Edinburg 1987, c. VIII, 679; Konuyla ilgili detaylı bilgi için bkz. Harun Baş, İncillerde ve Kur’an da Hz. 

İsa’nın Mucizeleri, (basılmamış yüksek lisans tezi), Sakarya 2004. 

716 Luka 11/20; Yuhanna 1/14; Lumen Gentium, 29; Katechismus der Katholischen Kirche, 86/461-463. 

717 Markos 1/40-45, 8/22-26. 

718 Waida, 546; Kartal, 15. 

719 Yuhanna 2/1-10. 
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değinmek gerekir ki İsa-Mesih mucizelerini insanları şaşırtmak için değil, onların 

imanlarını arttırmak için göstermiştir. Zira o, zorla insanları imana davet etmemiştir.720 

Vahiy mucize ilişkisi bağlamında baktığımızda mucizeleri önemli kılan şey 

sadece doğaüstü oluşları değildir. İnsanın mucize sayesinde Tanrı’nın kudret ve 

yaratmasını derin bir şekilde idrak edebilmesidir. Böylelikle insan kendi tecrübeleri ile 

kazanması mümkün olmayan bilgilere ve kanaate ulaşır. İnsan mucize sayesinde kendini 

açığa çıkaran Tanrı’yı da idrak edebilir.721 Yani her bir mucize adeta Tanrı’nın bir vahyi 

gibi mesaj içermektedir. 

Genel kabule göre mucizeler vahyi anlaşılır kılan ve destekleyen unsurlardır. Bir 

dinin hak mı batıl mı olduğunu kanıtlayan en önemli unsurun mucizeler olduğu zikredilir. 

Zira peygamberler tebliğ ettikleri dinlerin hak din olduğunu ispatlamak için Tanrı 

tarafından bir takım mucizeler göstermişlerdir.722 Zira mucizeler ilahi kudreti ve gücü 

insanlara ispat ederler. Mucizeler sayesinde peygamberlerin anlattıkları vahiy olarak 

kabul edilir.723 

Tanrı her zaman en son dini en büyük mucize ile desteklemek zorundadır. Çünkü 

her din kendinden önceki dinin hükmünü kaldırabilmek için daha büyük mucizeler ortaya 

koymalıdır. 

Diğer yandan Hıristiyan geleneğinde ve diğer teistik geleneklerde evren üzerinde 

sürekli olarak fail bir Tanrı inancı vardır.724 Bu bağlamda mucize sürekli aktif olan 

Tanrı’nın da bir kanıtı niteliğindedir.725 

 
720 Dignitatis Humanae, 11. 

721 Topaloğlu, 33. 

722 Yuhanna 3/1-2, 6/2, 9/16; Elçilerin İşleri 2/22, 15/12; 2. Kornitililer 12/12. 

723 İsmail Çetin, John Locke’da Tanrı Anlayışı, E.F.K. Yayınları, Bursa 1998,  85-89. 

724 Abdullah Kartal, Günümüz Din Felsefesinde Mucize Problemi, (basılmamış yüksek lisans tezi) 

D.E.Ü.S.B.E., İzmir 2004, 34 

725 Luka 11/20; Lumen Gentium, 28. 
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Klasik teolojinin ortaya koyduğu mucize anlayışı kısaca şu başlıkları 

içermektedir: 1) Peygamberlik iddiasında olanlar mucize göstermek zorundadır. 2) 

Peygamberlerin getirdiği vahyin doğrulanması mucizeler ile mümkündür. 3) Mucize 

gösteren bir peygamberin getirdiği din, doğru bir dindir. Bu maddelerden anlaşılabileceği 

gibi mucize ile vahiy arasında zorunlu bir ilişki söz konusudur.726 

Hıristiyanlık özelinde vahiy mucize ilişkisinde öne çıkan bir diğer konu da 

mucizelerin gerçekleşme sebebidir. Zira mucize, Tanrı’nın varlığı inancını, İsa-Mesih’in 

Tanrı olduğunu ispat ve kutsal metinlerin vahiy olduğunu kanıtlamak için 

gerçekleşmiştir.727 

Mucize inancı ile ilgili olarak dikkat çeken bir diğer nokta ise, Hıristiyan teolojide 

mucizenin vahiy niteliğini taşıması için bir ön kabulün gerekliliğidir. Zira Tanrı inancı 

olmayan birinin kainâtta gerçekleşen olağanüstü olaylara Tanrı’nın bir işareti olarak 

bakması mümkün değildir. Mamafih Panenberg, mucizeleri normal bir bakış açısıyla 

açıklamanın mümkün olmadığını, ancak onların dindar bir kişinin bakışına göre Tanrı’nın 

fiillerinin bir işareti olarak algılanabileceğini ifade etmiştir.728 Yani vahiy mucize 

ilişkisinde kişinin de Tanrı’ya ve vahye dair bir ön kabulü olması gerekmektedir. Zira 

inancı olmayan biri için tabiatta meydana gelen olayların her hangi bir olağanüstülüğü 

yoktur. Her olay, sebep sonuç ilişkisi içerisinde ve normal seyrinde gerçekleşmektedir. 

Vahiy mucize ilişkisi bağlamında “vahyin neliği” tartışması da konuya farklı bir 

boyut kazandırmıştır. Özellikle Aydınlanma döneminden sonra ‘vahyedilen şeyin neliği’ 

konusunda bir takım tartışmalar olmuştur. Bu tartışmaların neticesinde vahyin, söz, öğreti 

 
726 İldar Taziev, Vahiy Mucize İlşkisi, (basılmamış yüksek lisans tezi), Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Bursa 2013,  61-62. 

727 Peterson Michael, “Mucizeler: Tanrı Yeryüzündeki İşlere Müdahale Eder Mi?”, Akıl ve inanç Din 

Felsefesine Giris, çev. Rahim Acar, Küre Yayınları, İstanbul 2006, 194. 

728 Pannenberg, 745; Topaloğlu, 37. 
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ve açıklamalar gibi önermelerden ziyade, bir takım olaylardan da oluştuğu anlayışı kabul 

edilmeye başlamıştır. Bu anlayışta, kendi içinde farklı fikir ayrılıklarına sebebiyet 

vermiştir. Her türlü olayın Tanrı’nın bir vahyi olduğunu savunanların yanında, bütün 

olayların vahyin bir taşıyıcısı olduğunu kabul edenler de olmuştur.729 Bu anlayışa göre 

vahiy, sadece ilahi hakikatlerin bildiriminden ibaret görülmemiş, tarih içinde Tanrı’nın 

fiillerinin ifşa olması şeklinde kabul edilmiştir.730 Yani vahiy, Tanrı’nın insanlık tarihinde 

ve insani tecrübelerde kendini ve fiillerini açığa vurması olarak telakki edilmiştir.731 

Böylelikle vahyin içeriğini ise, Tanrı hakkındaki hakikatlerden öte, filleri ile kendini 

ortaya koyan Tanrı oluşturmaktadır. Yani vahiy cümlelerden müteşekkil bir kitap değil, 

Tanrı’nın insana yönelmesini ifade eder.732 Bu anlayışa “Yaşayan Tanrı” da 

denilmektedir. (living God)733 Deninger’e göre “Tanrı’nın özü sır” olduğu için insanlar 

tarafından bilinebilmesi için kendini ifşa etme zorunluluğu vardır. İnsan ancak Tanrı’nın 

kendisini bildirdiği kadarıyla onu tanıyabilir.734 Bu sebeple Geleneksel Hıristiyan 

inancında mucizeler “Tanrı’nın dünyadaki aktivitesi” olarak anlaşılır.735 

Yeni Ahit’teki mucizeleri altı kategoride değerlendirenler vardır. Buna göre; 

birinci ve ikinci kategoride şifa verme ve kötü ruhların kovulması, üçüncü kategoride 

ruhani dünya ilham ve dua ile iletişime geçilmesi, dördüncü kategoride doğada 

gerçekleştirilen fırtına ve rüzgârların dindirilmesi, suyun üzerinde yürüme v.s. gibi bir 

 
729 John Billie, The İdea Of Revelation in Recent Thought, Oxford Universty Press, London 1956, 74; Kılıç, 

36. 

730 Hick, 190. 

731 Topaloğlu, 94. 

732 Thurner, 812. 

733 Hick, 192. 

734 Dei Verbum, 2, Deninger, “Revelation”, The Encyclopedia of Religion, Ed. Mircae Eliade, Vol.12, 

London 1987, 357. 

735 Nichols Terence L, Miracles in Science and Theology,  Vol. 37, Chicago 2002,  701. 
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takım mucizeler, beşinci kategoride geleceğe dair gayba ait bilgilerin verilmesi ve son 

olarak ise Mesih’in tekrar dirilmesi yer almaktadır.736 

Kutsal Kitap’a baktığımızda İsa-Mesih’in bir takım mucizelerinden bahsedilir 

bunlar kısaca şöyledir: 

İsa’nın doğumu ile ilgili mucizeler:737 Bir yıldızın, İsa’nın yerini yıldız bilimcilere 

göstermesi,738 Tanrı’nın ruhunun İsa’nın üzerine bir güvercin gibi konması.739 İsa’nın 

görünümünde meydana gelen değişiklikler,740 Mesih’in İlyas ve Musa peygamberlerle 

görüşmesi,741 İsa’nın etrafındakilere buluttan bir ses gelmesi,742 İsa’nın tabiat kanunlarına 

aykırı hareket etmesi. Örneğin küpün içindeki suyu şaraba çevirmesi,743 su üzerinde 

yürümesi,744 rüzgâra emredip fırtınayı dindirmesi,745 İsa’nın duası ile incir ağacının 

kuruması ve lanetlenmesi,746 İsa’nın geçmiş ve geleceğe dair bir takım bilgiler vermesi ve 

insanların içinden geçene vakıf olması.747 Buna ilaveten İsa’nın hasta insanlarla ilgili 

 
736 Morton Kelsey, “Miracles: Modernn Perspectives” The Encylopedia of Religion, Ed. Mircea Eliade, 

Macmillan Publishing Company, New York 1987, c. 9, 549. 

737 Matta 1/18-19, 2/1-2, 20-21, 24-25; Luka 1/ 26-31, 1-34, 36-37, 2/1-7, 2/10-11.  

738 Matta 2/ 1-2, 2/7-8, 2/9-11. 

739 Matta 3/16-17; Markos 1/10-11; Luka 3/21-22; Yuhanna 1/33-34. 

740 Matta 17/1-2; Markos 9/2-3; Luka 9/28-29. 

741 Matta 17/3-4; Markos 9/4-6; Luka 9/30-33. 

742 Matta 17/5-9; Markos 9/7-9; Luka 9/34-36. 

743 Yuhanna 2/1-4; 4-5, 6-9, 9-10. 

744 Matta 14/22-31; Markos 6/45-51; Yuhanna 6/16-21. 

745 Matta 8/23-27; Markos 4/36-41; Luka 8/22-25. 

746 Markos 21/ 18-20, 11/ 14-20. 

747 Yuhanna 4/6-9;13-15,16-17, 29, 6/71, 13/9-11, 13/36-38, 12/49-53, 7/33, 16/1-3; Matta 26/ 6-11,  26/19-

23, 24/1-2, 26/31-35, 20/ 17-19, 26/1-3, 32, 24/8-13, 24/27, 9/1-5, 24/4-5; Markos 14/16-20, 14/ 27-31, 

13/1-2, 10/32-34, 14/1-2, 13/5-6, 13/9-13, 9/33-37, 2/1-9; Luka 22/13-22, 22/31-34, 21/5-6, 22/1-2,  9/21-

22, 44-45, 18/31-33, 21/8, 5/17-23, 9/ 46-48. 
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gösterdiği mucizeler şunlardır:748 Ölü insanları diriltmesi,749 İsa’nın ölümü750 ve 

ölümünden sonra gerçekleşen mucizeler ise şunlardır: Ölümü esnasında meydana gelen 

olağanüstü olaylar:751 İsa’nın tekrar dirilişi mucizesi,752 İsa’nın dirilişinden sonra 

gözükmesi753 ve İsa’nın göğe çekilmesi754 gibi hadiseler İnciller’de zikredilen 

mucizelerden bazılarıdır. 

9. Hıristiyan Mezheplerinde Vahiy Anlayışı 

Hıristiyanlık Filistin bölgesinde ortaya çıkmış bir dindir. Hıristiyan kelimesi ise 

İsa’dan sonra İsa merkezli dine inananlara isim olmuştur. XVI. yüzyıldan itibaren 

Hıristiyanlık, Hıristiyan mezheplerini de ifade eden “Ortodoksluk”, “Katoliklik” ve 

“Protestanlık” kavramlarıyla anılmaya başlamıştır.755 

Hıristiyanlık, Katoliklik, Ortodoksluk ve Protestanlık isminde üzere üç ana 

mezhebe ayrılmıştır. Bu mezhepler de daha sonra kendi aralarında farklı cemaatlere 

bölünmüştür. Günümüz Hıristiyan dünyasındaki en büyük mezhep Katoliklik’tir. Katolik 

mezhebi geleneğe bağlılığı, merkeziyetçiliği ve dogmatik tutumuyla diğer mezheplerden 

farklılık göstermektedir. Ortodoksluk ise geleneğin yorumlanması açısından 

Katoliklik’ten ayrılmaktadır. Ortodoksluk, Hıristiyan dünyasının ikinci büyük mezhebi 

 
748 Matta 9/27-30, 20/29-34, 11/4-6, 15/29-31, 8/5-7, 8/8, 8/13, 9/2-7, 8/1-3, 8/16, 9/32-34, 15/21-22, 17/14-

21; Markos 8/22-26, 10/46-52, 7/31-35, 2/1-4, 1/40-43, 1/44, 1/5-7, 1/32-33, 5/18-20, 7/24-26, 9/14-18,  

9/14-29,  1/21-24, 1/25-28, 1/25-28; Luka 18/35-43; Luka 7/ 21-22, 7/6-7, 7/10, 5/17-20, 24-25, 5/17-20, 

24-25, 5/14, 17/11-19, 8/26-28, 32-33, 4/33-37, Luka 4/40-41, 9/37-42, 4/31-36;  Yuhanna 9/5-7, 8-12, 5/1-

2, 4-7, 5/5-6, 5/7-9   

749 Matta 9/18-19, 9/23-26 Markos 5/21-24, 35-36, 5/38-43,  Luka 8/40-42, 49-50, 8/51-56, 11-16; Yuhanna 

11/35-39, 41-44. 

750 Katechismus der Katholischen Kirche, 89/ 464-469. 

751 Matta 27/50-52; Markos 15/37-38. 

752 Matta 28/1-8; Markos 16/1-8; Luka 24/1-12; Yuhanna 1/1-7. 

753 Matta 28/9-10; Yuhanna 10-17, 20/19; Luka 24/13-24, 24/36, 24/ 30-31; Markos16/14;   

754 Markos 16/19; Luka 24/50-51; İsa’nın diğer mucizeleri için bkz. Baş, 94-101. 

755 Eroğlu, “Hıristiyanların Bölünme Sürecine Genel Bir Bakış”, 309. 
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olmakla birlikte teolojik açıdan Katoliklik’ten çok büyük farkı yoktur. Ortodoksluk’ta 

gelenek etnik ve yerel bir anlam taşırken Katoliklik’te merkeziyetçi bir yapı vardır. Bunun 

yanında Protestanlık, Katolik kilisesinin hegemonyasına ve dini merkeziyetçiliğine bir 

tepki olarak ortaya çıkmıştır. Merkezi otoritenin reddedilmesi, ferdi sorumlulukların ön 

planda olması Protestanlığın temel özelliklerinden bazılarıdır.756 Mezhepler arasındaki 

teolojik bir takım farklılıkların vahiy anlayışını da etkilediği görülmektedir. Hıristiyan 

dünyasının üç ana akımını ifade eden bu mezheplerin vahiy anlayışına değinmeye 

çalışacağız. 

a) Katoliklik’te Vahiy Anlayışı 

Hıristiyanlar vahyin metinleşmiş hali olana Yeni Ahit ve Eski Ahit’in Tanrı 

tarafından yazdırıldığını Florence (1441) ve Trent (1546) konsillerinde kabul etmişlerdir. 

Buna ilaveten Kutsal yazıların Kutsal Ruh’un ilhamı ile yazıldığı inancı I. Vatikan 

Konsili’nde teyit edilmiştir. “Providentissimus Deus” adlı genelgesinde (1893),  Papa 

XIII. Leo Kutsal Kitap’ın Kutsal Ruh’un ilhamı ile insanlara yazdırıldığını ifade etmiştir. 

Böylelikle Kutsal metinlerin hatadan uzak ve yazarının Tanrı olduğuna inanılmıştır.757 

Katolik kilisesinde Kutsal Kitap’ın yanında geleneğin de önemli bir yeri vardır.758 

Bu geleneğin oluşumunda apostolik (havârilere ait) geleneğin büyük önemi vardır.759 

Katolik mezhebinde üç çeşit gelenek vardır. Bunlar ilahi, apostolik ve Kilise’ye ait 

gelenektir. İlahi geleneği Tanrı veya Mesih başlatmıştır. Kutsal Ruh’un ilhamı ile 

Apostolik geleneği Havâriler, havâriler sonrası Kilise geleneğinini ise Kilise başlatmıştır. 

 
756 Mehmet Aydın, “Hıristiyanlık”, (Kutsal Metinler ve Dini Literatür), DİA., İstanbul 1998, c. 17, 354. 

757 T. P. Halton, “Christianity and Hellenism”, New Catholic Encyclopedia, Publischer: Palatine, 

Washington 1981, Vol. II. 383. 

758 Dei Verbum, 9. 

759 1. Korintoslular 11/2; 2. Selanikliler 2/15. 



134 
 

Burada üç gelenek için de dikkat çeken husus geleneğin dini bir otorite hüvviyetinde 

oluşudur.760 

Katolik kilisesine göre İsa, mesajını Tanrı’dan almış, havâriler ise İsa’dan mesaj 

alıp insanlara aktarmışlardır. Bununla birlikte İnciller, Hz İsa’nın ölümünden uzun bir 

süre geçtikten sonra yazılmıştır. Hz İsa’nın öğretisi gelenek olarak da kabul edilen 

havârilerin nakli ile inananlara ulaştırılmıştır. Örneğin Pavlus, Timoteos’a duyduklarını 

hıfzedip doğru ve sadık adamlara emanet etmesini vasiyet etmiştir.761 

Katoliklere göre Kutsal Metinler iki şeyi ifade etmektedir. Bu metinler hem 

vahyin, hem de vahyin neticesinin bir kaydı niteliğindedir.. Bununla birlikte kutsal 

metinler, vahiy tecrübesini anlatmakla birlikte Tanrı anlayışını da yansıtmaktadır. Bu 

anlamda metin yazarlarının vahiy algısını en çok etkileyen faktörler ise, yaşadıkları çevre 

ve kültürel faktörlerdir. Bu anlayış ilham ile vahiy arasındaki farkı da ortaya 

koymaktadır.762 Her ne kadar ilham ile vahiy arasında yakın bir ilişki söz konusu olsa da,  

ilham alarak kutsal metinleri yazanlar ile vahiy arasında bire bir eşitlik söz konusu 

değildir.763 Zira bu kişileri etkileyen çevresel ve kültürel faktörler mevcuttur.764 Yani 

kutsal kitaplar vahyin harfi harfine kaydı değildir.765 Bunun neticesi olarak ise vahiy başka 

bir şey, yazarların vahyin etkisiyle yazdıkları ise başka bir şey olarak telakki edilmiştir.766 

Kısaca özetlemek gerekirse Kilise, vahyin kaynağının tek, fakat iletim formunun iki 

 
760 Aydın, “Hıristiyanlık”, (Kutsal Metinler ve Dini Literatür), DİA., c. 17, 354. 

761 2.Timoteos 1/13-14, 2/2. 

762 Dei Verbum belgesinde ilham ile vahiy arasındaki fark daha net ortaya konmaya çalışılmıştır. İkisi de 

Tanrı’nın iki ayrı fiilini ifade etmektedir. Vahiy, Tanrı’nın kim olduğunu, iradesinin sırrını ilettiği ve bu 

şekilde insanların vahyi kabul etmelerini sağlayan esas düşüncedir. İlham ise Tanrı tarafından seçilmiş bazı 

insanlara vahyetmek istediği mesajı doğru bir şekilde metne nakletme gücü ve imkanı vermesidir. (Adıbelli, 

49.) 

763 Lewis, Edwin, “Revelation”, Harper’s Bible Dictionary, Publisher Harper Collins, 1985, 613-614. 

764 Backhaus, “Vahiy Vesileleri”, 813. 

765 Adıbelli, 49, 50. 

766 Edwin, 613-614. 
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şekilde olduğunu kabul etmektedir. Bu anlamda vahye kaynak olan Tanrı’dır. Bu vahyin 

insanlara iletim biçimleri ise Kilise geleneği767 ve Kutsal metinlerdir.768 

Katolik Kilisesi, gelenek doktrini ile vahyi açıklama ve öğretme yetkisini 

kendinde görmüştür.769 Kilise vahyin açıklanması ve öğretilmesi selahiyetini yalnızca 

kendinde görmüştür. 770 Nitekim bu statü II. Vatikan Konsili’nde de net olarak ifade 

edilmiştir. Kilise’nin bir konuda fikir serdetmesi Tanrı’ya karşı sorumluluğu ifade eder.771 

Yani Kilise bilgisinin özü ve kaynağı, Tanrı’nın vahyidir.772 

 II. Vatikan Konsili’nde, Tanrı’nın kendini tarih içinde ifşa etmesine, yani vahyin 

kurtarıcılığına da işaret vardır.773 Mamafih Tanrı vahyini tarihin akışı içerisinde de ortaya 

koyacaktır. Bu anlamda vahiy sadece tarihin bir döneminde olup bitmiş bir hadise 

değildir.774 Zira Mesih’in zaman içerisindeki tekrar inkarnasyonu da vahiy olarak telakki 

edilmektedir.775 

İlahi hakikatler, tarih içinde Kutsal Ruh’un faaliyetleri ile nihayete erer.776 Kilise 

işte bu ilahi hakikat ve doktrinlerin tamamlandığı yerdir. Kısaca Tanrı’nın sözleri 

tamamlanmamıştır.777 Kilise’nin görevi Tanrı’nın sözleri tamamlanıncaya kadar devam 

edecektir. Bu manada Tarih, Tanrı’nın faaliyetlerini gerçekleştirdiği sahnesidir. Tanrı’nın 

oğlunun inkarnasyonu ise ezeli olanın ebedi olanda, külli olanın cüzi olanda gizlenmesi 

 
767  Güngör,  59. 

768 Albert M Besnard,  “Katolik Mezhebi (İsa Vasıtasıyla Kurtuluş)”, Din Fenomeni, Çev. Mehmet Aydın, 

Konya 1995, 153-155. 

769 Dei Verbum, 21. 

770 Dei Verbum 8. 

771 Dei Verbum 10; 2.Korintoslular 4/1-2. 

772 Selanikliler 12-13. 

773Dei Verbum 11; Koloseliler 1/15; 1.Timoteos 1/17. 

774 Lumen Gentium 48, 4. 

775 Galatyalılar 4/4. 

776 Yuhanna 16/13. 

777 Lumen Gentium 48. 
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anlamına gelmektedir. Tanrı böylelikle sadece dar bir kültüre veya bölgeye 

hasredilmemiş olmaktadır. Tanrı kendini artık bütün insanlığa açmaktadır. Mesih ölümü 

ve kıyamı ile Âdem’in reddettiği ilahi hayatı bahşetmiştir.778 Mesih’in hayatının tamamı 

Baba’nın vahyidir: Onun davranışları, sözleri, ızdırapları hatta konuşma tarzı ve tutumu, 

suskunluklarının hepsi vahiydir. Nitekim İsa şöyle demektedir: “Beni gören, Baba’yı 

görmüş olur”779 Buna mukabil Baba ise inananlara şöyle demektedir: “O Ben’im sevgili 

Oğlumdur; onu dinleyin”780 Mesih’in tüm hayatı İnsanların kurtuluşu içindir. İnsanın 

kurtuluşu ilk önce Haçta dökülen kanla781 gelir, ancak Mesih’in hayatındaki sır sadece 

bununla sınırlı değildir. Mesih’in insan olarak doğması, kendi yoksulluğu ile inananları 

zenginleştirmesi,782 insanlara şifa dağıtmasıyla, cinleri kovmasıyla zayıflıkları ve 

hastalıkları yüklenmesi ile bu kurtuluş devam etmiştir.783 Ve nihayetinde dirilişi ile de 

inananları aklamıştır.784 

Kilise, Eski Ahit ve Yeni Ahit’in bütün kısımlarıyla Kutsal Ruh’un ilhamı ile 

yazdırıldığına inanır.785 Tanrı kutsal metinlerin yazarlarını bizzat seçerek onlara bildirmek 

istediği hakikatleri ilham etmiştir.786 

Diğer yandan Tanrı Kutsal Kitap’ta insanla insan gibi konuşur. Kutsal yazıların 

yazarlarının yorumları ile Tanrı’nın onlara bildirdiği hakikatleri de iyice ayırmak 

 
778 Romalılar 5/12-15; Ayrıca bkz. Papa II. J. Paul, Akıl ve İman, Çev. İsmail Taşpınar, İstanbul 2001, 31-

40. 

779 Yuhanna 14/ 9. 

780 Luka 9/ 35. 

781 Efesliler 1/ 7; Koleseliler 1/ 13-14; 1 Petrus 1/ 18-19. 

782 2. Kornitonlular 8/ 9. 

783 Yuhanna 15/ 3; Matta 8/ 17. 

784 Lumen Gentium 48; Romalılar 4, 25. 

785 Dei Verbum 11. 

786 Dei Verbum 11. 
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gerekir.787 Zira her yazar, kendi kültürel çevresine göre konuşmuştur.788 O döneme ait 

edebi tür ve yaşam koşulları çerçevesinde yorumlarda bulunmuşlardır. Bu hususu 

mutlaka dikkate almak gerekir. Bu sebeple hakikat çok farklı şekillerde ifade edilmiştir.789 

Kutsal yazılar yorumlanırken, onu ilham eden Kutsal Ruh’un ışığı altında okunup 

yorumlanmalıdır.790 Aksi halde bu yazılar ölü harflerden ibaret kalır, anlaşılamaz.791 

 Kutsal metinler mutlaka “Kilise’nin canlı geleneği ışığında” okunmalıdır.792 Kilise 

Babaları bu durumu şöyle ifade etmişlerdir: Kutsal yazılar kitaba yazılmadan önce 

Kilise’nin yüreğinde yazılmıştır.793 

Katolikler, Eski Ahit’i de Tanrı’nın vahyi olarak kabul ederler. Zira Yeni Ahit’de 

Eski Ahit’i geçersiz kılan herhangi bir ifadenin bulunmadığını söylerler.794 

 Eski Ahit’in var olma sebebi Mesih’in gelişini hazırlamaktır.795 Bu manada Eski 

Ahit Katoliklere göre yüce bilgileri ve duaları içeren ilahi bir kitap niteliğindedir.796 

b) Ortodoksluk’ta Vahiy Anlayışı 

 “Ortodoks kilisesi”, XI. Yüzyılda Batı ile Doğu kiliseleri arasındaki “Kutsal-

Ruh’un” menşei hakkındaki teolojik tartışmalar neticesinde oluşan bölünmeden sonra 

ortaya çıkmıştır. Batı kilisesi Kutsal Ruh’un Baba ve oğuldan (Filioque) çıktığını 

 
787 Dei Verbum 12,1. 

788 Burada kültürel çevrenin etkisinin yanında yazarın o metni nasıl yazdığı, hangi amaca yönelik yazdığı, 

zamanın okurlarının ihtiyaçlarına hangi niyetle cevap verdiği de iyi anlaşılmalıdır. (Backhaus, 813.) 

789 Dei Verbum 12, 2. 

790 Backhaus,  813. 

791 Dei Verbum 12, 3. 

792 Dei Verbum 9. 

793 https://www.meryemana.net/kilise/kutsal-kitap 18.01.2018. 

794 Dei Verbum 14. 

795 Lumen Gentiım 55. 

796 Dei Verbum 15. 

https://www.meryemana.net/kilise/kutsal-kitap
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savunmuştur. Doğu kilisesi ise Kutsal Ruh’un sadece Baba’dan çıktığını iddia etmiştir. 

Bu tartışmaların neticesinde Roma kilisesi, Katolik Kilisesi veya Latin kilisesi adını 

alırken, İstanbul Kilisesi ise Rum Ortodoks Kilisesi adıyla anılmaya başlamıştır. 

Ortodoks Kilisesi, tarihi süreç içerisinde yapılmış olan konsillerden sadece 325 ile 787 

tarihleri arasında gerçekleşmiş yedisini kabul etmiştir.797 

Her ne kadar Katoliklerle Ortodokslar arasında teolojik doktrinler konusunda 

büyük ayrılıklar olmasa da bazı inanç konularına bakışları farklılık arzetmektedir. Vahiy 

konusu da bunlardan bir tanesidir. Ortodoks Kilise’sinin vahiy anlayışını daha iyi 

anlayabilmemiz için ise Kilise’nin gelenek anlayışını bilmemiz gerekmektedir. 

     Ortodokslar “geleneği” sürekli olarak Kutsal Ruh’un yön verdiği canlı bir süreç 

olarak kabul etmektedirler. Mamafih bu geleneğin sadece bir kısmını Kutsal Kitap temsil 

etmekle birlikte tamamını ifade etmemektedir.798 Gelenek kavramı aynı zamanda Kutsal 

Kitap, ekümenik, akide, konsil kararları, kanonlar, kilise babalarının yazıları, ibadet, dua 

kitapları ve ikonları da içeren bir bütünü ifade edecek şekilde anlaşılmaktadır. 

Ortodokslar, geleneği oluşturan yedi ekümenik konsil kararlarını ve Kutsal Kitap’ın 

yanılmazlığını, değişmezliğini ve otoritesini kesin bir şekilde kabul ederler. Bununla 

birlikte, gelenek Kutsal Ruh’un sürekli olarak yönlendirdiği canlı bir süreçtir. Nitekim 

Mesih’e yakınlaşmanın yolu da gelenekten geçmektedir.799 

Ortodokslar, İsa’nın Petrus’a verdiği yetkinin Papalara miras kalmadığını kabul 

etmektedirler. Bu manada Papa’nın ruhani anlamda kurallar koymada otoritesini de kabul 

 
797 Ortodoksluğun tarih sahnesine çıkışı hakkında bkz. Eroğlu, “Hıristiyanların Bölünme Sürecine Genel 

Bir Bakış”, A.Ü.İ.F.D., c. 41, Sayı 1, 2000., ayrıca bkz.  Güngör, 33. 

798 Aydın, “Hıristiyanlık”, (Mezhepler Ve Tarikatlar), DİA., İstanbul 1998, c. 17, 354. 

799 Aydın, “Hıristiyanlık”, (Kutsal Metinler Ve Dini Literatür),  c. 17, 340-345. 
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etmemektedirler.800 Yine Ortodokslar, masumiyet karinesini Kilise’ye vermekte ve bu 

karineyi inananlar cemaati arasına dağıtmaktadırlar.801 

 Ortodokslara göre Kutsal Kitap’ı yorumlama yetkisi, Kilise’nin elindedir. Zira 

Kilise Mesih’in Kutsal Ruh’la temas halinde bulunduğu mekânıdır. Kutsal Kitap’ı 

yorumlama yetkisi sadece din adamlarının değil, aynı zamanda Kutsal Ruh’un seçtiği 

kişilerde de olabilecektir. Onlara göre Tanrı’nın vahyi her yerde ve herkes için tutarlı 

olmalıdır. İlahi vahiy kaynağı itibariyle her ne kadar tanrısal da olsa yazarları insanlardır. 

Bu sebeple insanların konuştuğu dilin sınırlarına mahkûmdur.802 Kilise cisimleşmiş İsa 

olarak algılandığı için onun otoritesi de tartışılmazdır. İsa’nın hayatı Kilise’nin hayatıdır. 

İsa Kilise dışında herhangi bir faaliyette bulunmaz. Kanun yapan Kilise’dir. Bununla 

birlikte Kutsal Kitap, Tanrı’nın bir vahyi olmakla birlikte, o, yaşayan Kilise geleneğinin 

sadece bir bölümünü ifade eder. Bu sebeple Kutsal Kitap, Kilise’nin bir ürünüdür ve 

Kilise’den üstün görülemez. Aksi halde varlığını kaybeder. Kilise’siz Kutsal Kitap 

ağacından kopmuş bir dal gibidir.803 

 Ortodokslar kendilerini, “apostolik” Kilise’nin sadece devamı olarak değil aynı 

zamanda öğretisinin de devamı olarak görürler. Ortodoks kelimesi doğru inanç ve ibadet 

demektir. Dolayısıyla Kilise, kendisini doğru itikadın devamı ve temsilcisi olarak 

görmektedir. Kilise üyeleri ise İsa’nın bedenini temsil ederler. İnanlar, böylelikle 

tanrısallaşmış İsa’ya katılmaktadırlar. Bu katılımda Kutsal Ruh’un da büyük bir 

 
800 Süreyya Şahin, Fener Patrikhanesi ve Türkiye, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1996, 24-28; Ayrıca bkz. 

Mustafa Alıcı, “Ortodoks ve Protestan Kiliselerinde Dini Otorite”, Arka Kültür Sanat Ve Edebiyat Dergisi, 

Tuzla Belediyesi Kültür Ve Sanat Yayınları, İstanbul 2015,  51. 

801 J. H Elias, “Authority”, New Dictionary of Theology, Ed. Sinclair B. Ferguson, David F. Wright, 

Leicester 1996,  64. 

802 http://www.wikiyours.com/makale/dogu-ortodoks-kilisesi, 11.01.2018. 

803 Joseph L.Hromadka, “Doğu Ortoksluğu”, çev: Günay Tümer, A.Ü.İ.F.D., Ankara 1969, c. 17, 245. 

http://www.wikiyours.com/makale/dogu-ortodoks-kilisesi
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fonksiyonu vardır.804 Mamafih İnananlar ancak bu şekilde ilahi vahyi anlayabilir ve 

kavrayabilirler. Teolog Grigorios’a göre Tanrı’nın ilahi kelamı, Mesih sayesinde insanın 

kalbinde anlaşılır hale gelmektedir.805 Mamafih Meryem’in gebeliği sayesinde bu kelam 

ifşa olmuş, cennete ait sırlar ve Tanrı’nın sırları bu sayede anlaşılır olmuştur.806 

Ortodoksluk’ta vahyin anlaşılması ile ikonalar arasında da ilişki vardır. İkonalar 

tanrısal giz ve sırların müzahir halleridir. Zira Ortodokslar çok farklı maddelerden 

yapılmış ikonalar, freskler ve minyatürlere görünenin dışında dini anlamlar yüklerler.807 

Bunlar, yapıldıkları malzemeden bağımsız, semavi ve kutsal olanla ilişkiyi de ifade 

etmektedirler. Bu sebeple vahyin yani ilahi hikmetin anlaşılmasında ikonaların büyük 

payı vardır. Her biri içsel bir dünyayı bizlere hatırlatır.808 İkonalardaki anlama erişebilmek 

için ise dua ve ibadet önemlidir.809 İnananlar ancak dua ve ibadet ile Kilise’nin yaşayan 

cemaatinin bir parçası olabilmektedirler.810 Ortodoksluk’ta ikonalar İsa ve Meryem’i 

yansıtmakla birlikte bir takım azizleri de sembolize etmek için kullanılmıştır.811 

İkonalara hürmet sayesinde inanlar dünyaya karşı bir perspektif 

kazanabilmektedirler. İnsanın bu dünyaya ait sınırlı bilgisi ikonalara hürmetle 

aşılabilmektedir. İnsanlar bunlar sayesinde geleceğe ve başka bir dünyaya ait bilgilere 

 
804 Ekümenik Patrik Hazretleri I. Bartholomeos, Sırla Yüz Yüze, İstos Yayınları, İstanbul 2016, 63-64. 

805 I. Bartholomeos,  79. 

806 I. Bartholomeos,  81. 

807 II. İznik ökümenik konsili’nde yapılan duaların resmin temsil ettiği kişiye yapıldığı, resme yapılmadığı 

ve gerçek ibadetin ancak Tanrı’ya yapılabileceği ifade edilmiştir. Bu niyetle ikonlara karşı gösterilen 

hürmette bir yanlışlık söz konusu yoktur denmiştir. (Güngör, 32.) 

808 I. Bartholomeos,  82. 

809 Dinlerin hemen hepsinde olduğu gibi Hıristiyanlık’ta da “dua” ibadeti büyük bir öneme sahiptir. Zira 

ibadetlerin neredeyse tamamında dua vardır. (Mamytov, 114.) 

810 I. Bartholomeos, 83. 

811 Mamytov, 142. 



141 
 

ulaşabilir. İnsan yaşadığı dünyadaki ilahi nizamı, kutsiyeti, semavi krallığı ve boyutlarını 

ancak ikonalara duyduğu saygı sayesinde kazanabilir.812 

Ortodokslar için Liturji de vahyi anlamak ve idrak etmek için büyük bir öneme 

sahiptir. Zira Liturji, Mesih’in hayatındaki temel olayların hatırlatılmasıdır. Bu aynı 

zamanda ilahi tasarrufun insan üzerinde açıklayıcı bir rolüdür. Bu manada liturji Tanrı ile 

kavuşmayı ve ilahi teofaniyi ifade etmektedir.813 Zira ikonaların ışığı tam olarak semavi 

krallığın ışığıdır. Ayin ile de tecrübe edilen bu ışıktır.814 Yani Liturji vahyi inanlara 

açıklayan bir unsur olmaktadır. Özellikle Evharistiya ayini Ortodokslar için büyük bir 

öneme sahiptir. Zira bu ayin Kutsal Kitap’ın yorumu ve özeti mahiyetindedir. 

Ortodokslar, ilahi kelamın ayinlerde tamamlandığını savunurlar.815 

Ortodoksların vahiy anlayışında dikkat çeken bir diğer husus ise Tanrı’nın 

vahyinin devam ettiği inancıdır. Mamafih Tanrı 2000 yıl önce insanlarla konuşmasını 

bitirmemiş, diyaloğunu Kutsal Ruh vasıtasıyla devam etirmektedir. Bu anlamda Ruh’un 

tecessümünü inkâr eden Tanrı’nın da varlığını inkâr etmiş olur.816 Kilise faal olmayan bir 

yapıya asla indirgenemez. Kilise, Tanrı’nın yaşayan ruhunun ilhamına sürekli olarak 

mazhar olmaktadır. Mamafih Aziz Simeon, XX. yüzyılda, havârilere ve azizlere817 nasip 

olan ilhamın, günümüzde olmayacağını söylemenin bir sapkınlık ve Kutsal Kitap’ı 

alaşağı etmekle aynı şey olduğunu ifade etmektedir.818 

 
812 I. Bartholomeos, 87. 

813 I. Bartholomeos, 87. 

814 I. Bartholomeos, 90. 

815 Besnard, Albert-M-Olivier Clement-Roger Mehl, Hırıstiyan İlahiyatı, çev. Mehmet Aydın, Tekin 

Kitabevi, Konya 1995,  64. 

816 I. Bartholomeos, 95. 

817 Azizler hakkında detaylı bilgi için bkz. Mamytov, Rus Ortodoks Kilisesi’nde Azizlik, Berikan Yayınları, 

Ankara 2013. 

818 I. Bartholomeos, 96. 
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Ortodokslar Kutsal Kitap’ın, dolayısıyla vahyin anlaşılmasında “apofatik”819 

inancının da önemine vurgu yapmaktadırlar. Onlar bazı şeylerin daha iyi anlaşılabilmesi 

için sessizliğin önemine vurgu yaparlar. Zira Ortodokslar’a göre teolojinin son sözü 

sessizliktir. Bazı şeyler kelimelerin yokluğu ile ancak anlaşılabilir. Çünkü insanın tam 

manasıyla Tanrı’yı kavraması imkânsızdır. Burada Tanrı’yı veya bazı hakikatleri tam 

olarak kavramanın yolu ise sessizliktir. Ortodoks teolojisi ve ruhaniliği yukarda 

zikrettiğimiz “apofatik” boyut anlaşılmadan tam olarak anlaşılamaz. Zira Ortodokslar’a 

göre Kutsal Kitap’ta da bu yöne vurgular vardır.820 Yani vahiy her zaman tam olarak 

anlaşılamayabilir. Burada insana düşen susmasıdır. Zira Tanrı’yı veya vahyi anlamanın 

bir boyutu da budur. 

Ortodokslar’ın geleneğe bakışı Katolikler’den biraz farklıdır. Ortodokslar 

geleneği evrensel değil daha yerel ve etnik olarak görmektedirler. Gelenek, Kutsal 

Ruh’un sürekli yön verdiği canlı bir süreci ifade etmektedir. Ortodokslar’a göre Kutsal 

Kitap, geleneğin sadece bir kısmını temsil eder. 

c) Protestanlık’ta Vahiy Anlayışı 

Protestanlık esas itibariyle XVI. yüzyıl reform hareketi sonucu ortaya çıkan ve 

farklı kiliselerden oluşmuş olan bir dini harekettir. Bu hareket, Martin Luther’in 

öncülüğünde başlamış olan reform hareketi ile ortaya çıkmıştır. Daha sonra Ulrich 

Zwingli ve John Kalvin gibi teologlarla geliştirilmiştir.821 

 
819Apofatik teoloji - negatif teoloji olarak da bilinir – Tanrı’yı olumsuzlama 

yoluyla tanımlamaya, Tanrı hakkında sadece kesin terimlerle konuşmaya ve söylenemeyen şeylerden 

kaçınmaya çalışan bir teolojidir. https://ro.orthodoxwiki.org/Apofatism, erişim; 23.12.2019. 

820 I. Bartholomeos, 107. 

821 Jacques Waardenburg, “Protestanlık”, DİA, İstanbul 2007, c. 34, 351-354, Protestanlığın tarih sahnesine 

çıkışı için bkz. Eroğlu, Hırıstiyanların Bölünme Sürecine Genel Bir Bakış”, A.Ü.İ.F.D., c. 41, Sayı. 1, 2000. 

https://ro.orthodoxwiki.org/Dumnezeu
https://ro.orthodoxwiki.org/Dumnezeu
https://ro.orthodoxwiki.org/Teologie
https://ro.orthodoxwiki.org/Apofatism
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Protestan tabiri ilk defa 1529’ Speyr Dietinde kullanılmıştır. (Diet of Spiers, 1529) 

Günümüzde Protestan inancı hakkında genellemeler yapmak zordur. Fakat bu mezhebin 

ortak inanç ve doktrinlerini kısaca şöyle sıralamak mümkündür: 1. Otoriter ve hiyerarşik 

Kilise düzenine karşı çıkma. 2. Kutsal Ruh ve gelenek arasındaki ilişkinin reddi 3. Tarihe 

aktif bir şekilde müdahale eden ve yaşayan bir Tanrı fikrine sahip olmak. 4. Tanrı’nın 

“ilahi söz“ aracılığıyla konuşması ve iradesini ortaya koyması. 5. İsa’yı merkeze alan bir 

iman anlayışı. (İsa ile Tanrı arasında herhangi bir aracı yoktur) 6. Eski Ahit ve Yeni Ahit 

imani hakikatlerin yegâne kaynaklarıdır. 7. Kilise, imanlılar tarafından oluşturulmuş bir 

topluluktur. 8. Bölgesel ve yerel cemaatlerin bağımsızlaşmasına verilen destek. 9. 

Kadınların da Kilise yönetimine katılımı. 10. Bireysel özgürlük ve vicdanın yüceltilmesi. 

Protestanlık her nekadar kendi içinde farklılıklar gösterse de, Kutsal Kitap’ın kayıtsız 

şartsız otoritesini kabul ve kurtuluşun ancak ilahi lütufla gerçekleşebileceği inancı her 

grubun kabul ettiği ortak inançlardır. 

Genel olarak Protestanlık “söz dini” olarak tanımlanmaktadır. Zira bu anlayışa 

göre Tanrı, insanları “kelam“ vasıtasıyla kurtuluşa eriştirecektir. Bu sebeple 

Protestanlık’ta Tanrı’nın sözünün yayılması çok önemlidir. Zira ibadetin özünü vaazlar 

oluşturmaktadır.822 Mamafih Luther, Tanrı’nn sadece vaaz edilen kelamda 

gözükebileceğini, Kutsal Kitap’ın ise vahyin bizzat kendisi değil aktarıcısı olduğunu 

ifade etmiştir.823 

Protestanlık’ta vahiyle ilgili dikkat çeken noktalardan birisi de ‘kişi merkezli 

vahiy’ anlayışının hâkim olmasıdır. Bu anlayışa göre vahyin muhtevası ve konusu, Tanrı 

 
822 Waardenburg , “Protestanlık”, DİA,  c. 34, 351-354. 

823 Jean Yves Lacoste, “Revelation”, Encyclopediaof Christian Theology, Ed. Jean Yves Lacoste, London 

2005, Volume 3, 1386. 
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hakkındaki hakikatler değil, tarih içerisinde insanın tecrübesinin bir konusu olan 

Tanrı’nın kendisidir.824 

Bu konuda Protestanlık’ta vahyi tam olarak anlayabilmemiz için Luther’in vahiy 

hakkındaki bakış açısını bilmemiz gerekmektedir. Bu sebeple öncelikli olarak 

Protestanlığın da temel doktrinleri olan “sola fide”, “sola gratia” ve “sola scriptura” 

inançlarını açıklamamız gerekir. 

Sola fide: Bu anlayışa göre kişiyi ancak Tanrı’nın Kelamı olan tarihsel İsa ile 

karşılaşma olan iman, kurtuluşa erdirebilir.825 Vahiy bu şekilde iman eden kişiyi aklamış 

olacaktır. Sola gratia: Bu anlayış imanın ancak tanrısal lütuf ile elde edilebileceğini ve 

insanın ancak imanla kurtulabileceğini ifade etmektedir.826 Sola scriptura ise, imanın tek 

dayanağının Kutsal Kitap olduğunu ifade eder.827 Martin Luther Tanrı’nın görünmeyen, 

soyut şeylerde olduğu fikrini reddeder. Zira bu anlayışı insanın kurtuluşunun önündeki 

bir engel olarak görür.828 Hâlbuki Luther’e göre Tanrı kendini Haç’ta görünür kılmıştır. 

Burada Tanrı acı çekmiştir. Haç Teolojisi olarak da adlandırılan bu inanca göre insan 

kurtuluşa erebilmektedir, denir. İnsanı kurtuluşa götürecek olan da budur.829 

Luther’in iman ve vahiy anlayışında dikkat çeken hususlardan birisi de vahyin tek 

kaynağının Kutsal Kitap olmasıdır. Zira Kilise’nin yorumları onu ilgilendirmemektedir. 

Luther’in vahiy tanımı da İncil’e göredir: “… İnsan sadece ekmek ile değil, Tanrı’nın 

 
824 Hick, Philosophy of Religion, 68. 

825 Selami Çınar, Martin Luther ve Luteran Kiliseler, A.Ü.S.B.E, (basılmamış doktora tezi), Ankara 2004, 

73. 

826 Luther, madde 86. 

827J.H., Elias, “Authorit”, New Dictionary of Teology, Ed. Sinclair B. Ferguson, David F. Wright , Leicester 

1996, 405. 

828 Wınston D. Persaud, The Theology of the Cross and Marx’s Antropology, Peter Lang,  New York 1991,  

140-141. 

829 Persaud,  140-141. 
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ağzından çıkan her sözle yaşar.”830  Daha sonra Luther şöyle devam eder: “Eğer içinde 

Tanrı Kelamı varsa bu zengin ve hiçbir eksiği olmayan hayattır. Çünkü zaten bu kelam; 

hayat, doğruluk, nur, barış, erdemlilik, kurtuluş, neşe, bağımsızlık, akıl, güç, lütuf ve daha 

hesap edilemeyen bütün nimetleri içine alan bir kelimedir. Peki, nedir bu Tanrı Kelamı 

diye sorabilirsiniz. Cevabım şu: Kelam; etten yapılmış, ızdırap çekmiş (idam edilmiş), 

ölüden yükselmiş ve takdis eden Ruh (The spirit) vasıtasıyla övülmüş oğul hakkındaki 

Tanrı’nın müjdesidir.”831 Aslında Luther’in vahiy anlayışını özetleyen ifade Yuhanna’da 

geçmektedir: “Ve Söz (Kelam), insan olup aramızda yaşadı. Biz de onun yüceliğini 

Baba’dan gelen lütuf ve gerçekle dolu olan biricik Oğul’un yüceliğini gördük”832 

 Luther, Tanrı’nın Kelamı’nın hiçbir amelle kavranamayacağını söyler. Ruh ancak 

iman sayesinde temize çıkabilir. Zira temize çıkma başka birşeyle olsaydı Tanrı Kelamına 

ihtiyaç duyulmazdı, der.833 Bununla birlikte Luther, vahiy kavramını iman kavramından 

da ayırmamakta ve birbiri ile ilişkili görmektedir. 

Bu sebeple Luther, Trent Konsili’nde, Tanrı’nın Kelam’ına sadece Kutsal Kitap’ta 

ulaşılabileceği anlayışına ve Kutsal Kitap’ın ancak Kutsal Ruh’un esini ile 

yorumlanabileceği fikrine itiraz etmiştir.834 O, imanı Tanrı’nın Kelam’ına karşı duyulan 

bir güven olarak tanımlamaktadır. İman aynı zamanda her Hıristiyan’ın Kutsal Ruh’u 

içinde hissetmesi ve Kutsal Ruh’un gücü ile Kutsal Kitap’ı yorumlayabilmesini de 

 
830 Matta 4/4. 

831 William Pleacher, Readings in the History of Christian Theology, The Westnıinter Press, Philadelpbia 

1988, 14. 

832 Yuhanna 1/14. 

833 Pleacher, 14. 

834 Weber, 151. 
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sağlar.835 Luther, İncil metinlerini Tanrı’nın Kelimesi olarak değil, imanlı okuyucuya 

Tanrı’nın kelimesinin izharı olarak görür.836 

Luther’in vahiy anlayışının dikkat çeken bir diğer noktası ise, Tanrı’nın tabiat 

vasıtasıyla da bilinebileceğini söylemesidir.837 Fakat tabiattan elde edilen bilgilerin Kutsal 

Kitap ile teyid edilmesi gerektiğini ifade eder.838 O, tarihte yaşamış bütün insanlarda genel 

olarak bir Tanrı fikri olduğunu kabul etmektedir.839 Yani insanlar Tanrı hakkında genel 

bir bilgi sahibidirler. Bu bilgiler ise Tanrı’nın genel sıfatları hakkındadır.840 Örneğin 

yaratan, cezalandıran v.s. Mamafih bu inanç Tanrı’nın insanlar hakkında ne düşündüğünü 

açıkça ortaya koymamaktadır. Bu anlayışın bir neticesi olarak Yahudiler ve Müslümanlar 

Tanrı’nın gerçek fikrini bilmemekte ve kendi hayallerindeki Tanrı’nın isteklerine ibadet 

etmektedirler. Kısaca Yahudiler ve Türkler, Pavlus’un ifadesi ile yanılmışlardır.841 

Protestan hareketin ikinci büyük temsilcisi Kalvin ise, insanda fıtrattan gelen 

Tanrı’ya ait bir bilginin olduğunu ve bu bilginin de Tanrı hakkında tam bilgiye erişmek 

için önemli olduğuna vurgu yapar.842 Tillich, bu durumu tabiat, doğa olayları ve tarihin 

vahyin vasıtaları olduğunu vurgulayarak tarih içindeki insanın ya vahiy olarak kabul 

edilen olayların bir parçası ya da yaşadığı bu tarihi olayları yorumlayan bir özne olduğu 

şeklinde açıklar. Musa, Davut, Petrus ve Pavlus hem tarihi olaylara şahit olmuşlar hem 

de onları yorumlamışlardır.843   

 
835 Luther, madde 157, 162, 165. 

836  Kuşcu-Aydın, 177. 

837 Luther, madde 92. 

838 Luther, madde 125. 

839 Romalılar 1/19-20. 

840 Luther, madde 92, 93. 

841 Alister, 55-56. 

842 Alister, 57. 

843 Mahmut Aydın, “Hıristiyanlık’ta Yasa Sorunu: Pavlus ve Musa Yasası”, Pavlus’u Düşünmek,  Ed. 

Cengiz Batuk, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2006, 303-333. 
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Kalvin’in vahiy anlayışında önemli noktalardan biri de, Tanrı’nın bilgisinin 

yaratma ve kelam vasıtasıyla bilinebileceğini söylemesidir. Çünkü Tanrı öncelikli olarak 

yaratma fiili ile kendini insanlara göstermiştir. Fakat gerçek izhar kendini vahyetmesi ile 

olmuştur. İnsanların Tanrı’yı ve Tanrı hakkındaki bilgileri kavrayabilmeleri ise ancak 

Tanrı’nın kendini vahyetmesi ile mümkündür.844 

Kalvin’in vahiy anlayışında dikkat çeken bir diğer nokta ise insanın doğuştan 

sahip olduğu Tanrı fikridir. Tanrı dine ait tohumları insana adeta ekmiştir.845 Ona göre, 

insanlarda iyiyi kötüden ayırdedebilecek doğal bir kabiliyet doğuştan itibaren söz 

konusudur. Fakat günah,846 insandaki bu yeteneği köreltmiştir. Tanrı insanın bu zaafını 

bildiği için kutsal kitapları indirmiştir. Fakat İncil’in durumu farklıdır. Zira İncil’in 

merkezinde sadece yaşayan bir kelime olan Mesih vardır. Bu manada İncil sadece 

kendisine ibadet edilen bir kitap değil, aynı zamanda Mesih’i de insanlara sunan bir araç 

olma hüvviyetindedir. Onun asıl değeri ise Mesih’i yaşayan birine döüştürmesidir. Bu 

sebeple Kutsal Kitap Hıristiyan imanı için yegâne otoritedir. Yaşayan Mesih'in varlığı 

onun teolojisinin temel dayanağıdır.847 

Böylelikle hem Kalvin, hem de Luther, nihai otorite olarak Kilise yerine Kutsal 

Kitap’ı kabul etmişlerdir. Buradaki Kutsal Kitap anlayışında Luther ile Kalvin arasında 

bir fark vardır. Kalvin, Kutsal Kitap’ın tüm kelimelerini Tanrı’nın vahyi olarak görürken, 

Luther kutsal metinlerde hem Tanrı’nın Kelamı’nın hem de Tanrı’nın aracılığıyla 

konuştuğu beşer kelamının bulunduğunu kabul etmiştir.848 

 
844 Thomas J. Davis, John Calvin, Chelsea House Publishers, Philadelphia 2005, 63. 

845 Osman Murat Deniz, “John Calvin’in Vahiy ve Kutsal Kitap Anlayışı”, Ç.O.M.Ü.İ.F.D, Çanakkale 

2018, sayı 13, 148. 

846 Günahla ilgili olarak bkz. Luther, madde 78-84. 

847  Davis, 68-69. 

848 Waida, Encyclopediaof Religion, c. 2,  4-6, Ayrıca bkz. Alıcı, 47. 
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Tarihi süreç içerisinde Protestan teologlar, XVI. yüzyıldan XVIII. yüzyıla kadar, 

Kutsal Kitap’ın, ilham sonucu kaleme alındığını kabul etmişlerdir. XIX. yüzyıldan 

itibaren ise liberal Protestanlar Kutsal Kitap’ın ilham yolu ile yazıldığı fikrini 

reddetmişlerdir.849 Nitekim onlara göre yazarlar da etki altında kalabilirler. Zira her 

yazarın yaşadığı çevreden ve kültürden etkilenmesi kaçınılmazdır. 

Reformcular, havârilere nisbet edilen gelenekle havârilerden sonraki geleneği 

birbirinden farklı görürler. Havârilere ait geleneği vahiy olarak kabul ederler.850 Fakat 

ikincisini beşeri olarak görürler. İkinci anlamdaki gelenek birincisini bozmamak kaydı ile 

kabul görür. Luther, kutsal metinlerin dışındaki gelenekleri reddetmesine rağmen eski 

konsillerin kararlarına da saygı göstermiştir.851 

Sonuç olarak Katolik mezhebi, vahyin kaynağı olarak Tanrı’yı görmekle birlikte 

vahyin doğru anlaşılması için Kilise geleneğini ve Kutsal Kitap’ı merkeze almaktadır.   

Ortodoks kilisesinin vahiy anlayışında ise geleneğe yükledikleri anlam önemlidir. 

Ortodoks inancına göre “gelenek” Kutsal Ruh’un kesintisiz yönlendirdiği canlı bir süreci 

ifade etmektedir. Lakin Kutsal Kitap, geleneğin yalnızca bir bölümünü temsil etmektedir. 

Protestanlığın ise vahiy konusunda “kişi merkezli vahiy” anlayışına sahip olduğu 

gözükmektedir. Buna göre vahyin muhtevasını Tanrı hakkındaki hakikatlerden çok, tarih 

içerisinde insanoğlunun tecrübesinin bir neticesi olan Tanrı oluşturmaktadır. Bu 

bağlamda vahyin tek kaynağının Kutsal Kitap olduğunu ifade etmektedirler. Kilise’nin 

yorumları ve geleneği dikkate alınmaz.   

 
849 Aydın, “Hıristiyanlık (Kutsal Metinler ve Dini Literatür)”, DİA., İstanbul 1998, c. 17, 368-372. 

850 1.Timoteos 5/18; 2.Petrus 3/15. 

851 Aydın,  368-372. 
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10. Tarihi Süreç İçerisinde Hıristiyanlık’taki Vahiy Anlayışları 

İlk dönem Hıristiyan düşünür ve teologları, Tanrı’nın insanlara önerme, hakikat 

veya doktrin şeklinde vahyettiğini kabul etmişlerdir. Bu anlayış modern dönemlerde 

değişikliğe uğramış bunun yerini vahyi Tanrı ile aynı kabul eden Tanrı’nın kendini 

vahyetmesi anlayışı almıştır.852 Yani XVI. yüzyıla gelinceye kadar Batı’da vahiy, ilahi 

doktrin ve hakikatlerin önerme şeklinde bildirilmesi olarak algılanmıştır. XVII. ve XVIII. 

yüzyıllarda ise, vahyin gerekliliği ve imkânı ve üzerinde tartışmalar yoğunlaşmış, XVIII. 

yüzyılın sonları ve XIX. yüzyılda ise vahiy konusu ile ilgili tartışmaların temel 

problematiği vahyin mahiyeti ile ilgili konular olmuştur.853 Bu manada konumuzun bu 

bölümünde vahye yüklenen anlamın tarihi süreç içerisindeki seyrini ele alacağız. 

a) Erken Dönem Hıristiyanlığında Vahiy Algısı   

Vahiy, Hıristiyan tarihi boyunca farklı şekillerde algılanmıştır. Erken dönem 

Hıristiyanlığı’nda vahiy algısının oluşmasında Pavlus’un vahiy anlayışının etkisi 

büyüktür. Bu sebeple öncelikli olarak onun vahiy algısını izah etmek gerekmektedir. 

Öncelikli olarak Pavlus kendisine elçilik görevinin veya havariliğin vahiyle verildiğine 

inanmaktadır.854 Pavlus, Mesih vasıtasıyla tanrısal planın kendisinde tezahür ettiğini 

savunur.855 Yine Pavlus’a göre vahiy henüz tamamlanmamış, İsa’nın dönüşü ile 

tamamlanacaktır.856 Pavlus’a göre Tanrı, özel bir vahiy ile Mesih’teki görünürlüğünü 

tamamlamaktadır.857 Pavlus, aynı zamanda Kutsal Kitap’ın kendisine vahyi ile dirilen 

Mesih’in şahitlere gözükmesi arasında bir ilişki kurar. Böylelikle vahyin geçmişteki 

 
852 Hick, 61, 70. 

853 Kılıç, 1. 

854 Resullerin İşleri 26/16-18; Gündüz, Hıristiyanlık, 29. 

855 Galatyalılar 4/4; Romalılar 1/ 18. 

856  Kuşcu-Aydın,  171. 

857 1. Korintliler, 9/1, 15/1-8. 
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boyutu ile gelecek arasında da bir ilişki kurmuş olur.858 Bu manada vahyin devamlılığına 

yapılan vurgu Kutsal Kitap’ta da vardır. Tanrı’nın gazap veya kurtuluş vaadi Mesih’in 

ilerde tekrar gelecek olmasıdır. Bu manada Pavlus’un görevi sadece uzlaştırıcılıktır. 

Mesih Pavlus’un aracılığı ile konuşmuştur. Böylelikle tanrısal vahyin tezahürü Pavlus’un 

dilinde hayat bulmaktadır.859 Hıristiyanlık’ta vahiyle ilgili dikkat çeken en önemli 

konuların başında vahyin tamamlanmamışlığı gelmektedir. Teolojide bu inanç, aklanma 

ve Tanrı ile uzlaşma doktrini olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani kurtuluşun hep 

gelecekte gerçekleşeceği inancı mevcuttur. 

Hıristiyanlık tarihinde vahiy anlayışında bir diğer nokta da Tanrı’nın yaratması ile 

vahiy arasında kurulan ilişkidir. Esasında bunun temelleri Stoacılığa dayanmaktadır. 

Stoacılıkta ki üretken ‘logos’ doktrini Hıristiyanlık’taki vahiy anlayışını etkilemiştir. 

Özellikle Justin Marty, ‘üretken logos’ düşüncesi ile Tanrı’ya ait bilgi arasında bir ilişki 

kurmaktadır. Justin’e göre vahiy, ‘logos’ ve ‘Kutsal metinler’ vasıtasıyla 

gerçekleşmektedir.860 

 Yine ilk dönem Hıristiyan din adamlarından Antakyalı Theofilus ve İskenderiyeli 

Klement ise dünyadaki düzen anlayışının ancak bir Tanrı ile izah edilebileceğini ve 

tabiatın aslında Tanrı’nın bir tezahürü olduğunu ifade etmişlerdir. Klement, insanın bu 

dünya hakkında elde edebileceği üstün bilginin ise ancak Tanrı’nın oğlu vasıtasıyla 

gerçekleşebileceğini vurgulamıştır.861 

Hıristiyan tarihinde vahiyle ilgili eğilimlerden biri de Tanrı’nın kendini ifade ettiği 

tarih anlayışıdır. Bu anlayışın en önemli temsilcilerinden İrenyus, Tanrı olmadan 

Tanrı’nın anlaşılamayacağını savunmuştur. Ona göre Logos yaratma ve kurtuluş 

 
858 Markus-Bockmuehl, 136-137. 

859 Markus-Bockmuehl, 140-143. 

860 Kuşcu-Aydın, 173. 

861 Eric Osborn, Clement of Alexandria, Cambrdige University Press, New York 2008, 123. 
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açısından önemlidir. Tanrı’nın İsa’daki inkarnasyonu ‘Kelam’ın’ tezahürü açısından 

zirve noktayı ifade etmektedir. Zira Mesih, Baba’yı ifşa etmektedir. Tanrı böylelikle 

gizem ve sırlarını Hıristiyanlara ifşa etmiştir.862 Mesih’in çarmıhtaki ölümü Baba’nın 

sevgisinin en önemli göstergesidir. Yeniden dirilme ise Tanrı’nın gücünün ve gelecekteki 

zaferinin en önemli tezahürlerindendir. Böylelikle İsa Mesih Baba’nın en büyük vahyi 

‘Manifestatio Patris’dir. İrenyus ise Kilise’yi Mesih’in tezahürünün bir devamı olarak 

görmektedir. Ona göre, Kutsal metinlerin doğru okunabilmesi için ‘apostolik’geleneğin 

koruyucusu olan Kilise’nin varlığı çok önemlidir. Zira Kilise Ruh ile desteklenmektedir. 

Ruh beden için nasıl önemli ve hayat kaynağı ise, Kutsal metnin de hayat bulması için bu 

Ruh’a ihtiyaç vardır. Yani Kilise İsa’da gerçekleşen Baba’nın vahyinin tezahürüdür.863 

Kısaca İrenyus vahyi Kilise’nin bünyesinde devam eden bir süreç olarak görmektedir.864 

 Yine ilk dönem düşünürlerden Augustine, vahyin insanın dışında 

gerçekleşmediğini söylemiştir. O, Mesih’in inanan kişide var olduğunu düşünmektedir. 

İnsanın vahyi anlaması ve idraki varoluşsaldır.865 Yine Augustin, vahyi tanımlarken 

sadece basit bir bilgi aktarımı olmadığını bunun aynı zamanda insanın ruhunun 

derinliklerinde Tanrı ile kurduğu bir iletişim olduğunu söylemiştir.866 Augustin için 

insanın günahtan kurtulmasının yegâne yolu Tanrı’nın inkarnasyonu ile mümkündür.867 

 
862 Otto Hermann Pesch, “Enkarnasyon”, İslamiyet-Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü, Ankara Üniversitesi 

Yayınevi, Ankara 2003, 217. 

863 Kuşcu-Aydın, 174. 

864 Bu manada Kutsal Kitap’ın anlaşılması süreci kıyamete kadar devam edecektir. Büyük Gregor, 

“Tanrı’nın sözleri kendilerini okuyanlarla birlikte büyür” diyerek bu durumu ifade etmiştir. (Backhaus, 

814.) 

865 Lacoste, 1385. 

866 Augustin bunu şöyle ifade eder: “Ey Rabbim, kalbimi sevgi oklarınla vur. Sözlerini gönlümün 

derinliklerine taşıdım.” (Donald G. Bloesch, Holy Scripture: Revelation, Inspiration and Interpretation, 

İnter Varsity Press, Nothingham 1994, 21.) 

867 Batuk, Mitoloji ve Tarihsellik,  113. 
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b) Ortaçağ’da Vahiy Algısı 

Ortaçağlara geldiğimizde Bonaventure, dünyanın okunmayan bir Kitap olduğunu 

ancak vahiy olan İsa-Mesih’le gerçekleşen inkarnasyonun dünyayı okunabilir kıldığını 

söylemiştir. Ona göre vahyin merkezi içseldir. Zira vahiy içsel bir işitme hadisesidir. 

Vahiy gizemli bir şey konusunda zihnin aydınlanmasıdır. Bu bağlamda vahyin sağladığı 

bilgi kesindir. İnsan, vahiy sayesinde nesneyi, tabiatı olması gerektiği gibi 

kavrayabilmektedir.868 

Bununla birlikte ortaçağın önemli din adamlarından Thomas Aquinas’a göre de 

vahiy içsel bir hadisedir. O, vahiy ile iman birebir ilişkili görmektedir. O, vahye aynı 

zamanda Rasyonalist bir süreçle erişilebileceğini ifade etmektedir. Yani vahyi anlamak 

için akla karşı bir duruş sergilenmesine gerek yoktur.869 

Dönemin önemli düşünürlerinden biri olan Ockhamlı William, ise “vahyin iki 

kaynağı” öğretisini kabul etmiştir. O, Kilise’yi ve Kutsal Kitap’ı vahyin iki kaynağı 

olarak görmüştür.870 

Ortaçağla ilgili önemli dönüm noktalarından birisi de şüphesiz ki reformasyon 

sürecidir. Reform hareketinin mimarı olan Luther tarafından yeni bir vahiy anlayışı ortaya 

konmuştur. Luther’e göre Tanrı İnkarnasyonda bile kendini gizlemiştir. Zira Tanrı 

kendini sadece vaaz edilen kelamda göstermektedir. Bu anlamda Kutsal Kitap ise vahyin 

kendisi olmaktan ziyade aktarıcısı konumundadır.871 Zira o, İncili Tanrı’nın kelimesi 

olmaktan öte, Tanrı’nın kelimesini imanlı okuyucuya açıklayan metinler olarak görür.872 

 
868 M. John Farrelly, Faith in God Through Jesus Christ, Liturgical Press, Collegeville, Minnesota 1997, 

222. 

869 G.K. Chesterton-S.T. Thomas Aquinas, Echo Library, New York 2007, 15. 

870 Lacoste, 1386. 

871  Backhaus, 814, Lacoste, 1386. 

872 Werner Jeanrond, Teolojik Hermenötik, Çev. Emir Kuşcu, İz Yayınları, İstanbul 2007, 68. 
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Lutherci anlayış ve gelenekte ortaya çıkan eserlerde Kutsal Kitap’ın gerçek ve 

mutlak manada yeterli olduğu fikri ile sıklıkla karşılaşılmaktadır. “Sola sacra scriptura 

judex, norma et regula agnoscitur” ( yalnız Kutsal Kitap, yargıç, norm ve kural 

koyucudur.) Bu anlayışa göre ancak Kutsal Kitap, yargıç, norm ve kural koyucudur. 

Luther vahiy problemini Tanrı’nın aynı zamanda bilinebilirliğinin keyfiyeti ile de 

ilişkilendirmektedir. Zira tabiat vasıtası ile elde edilen Tanrı hakkındaki bilginin Kutsal 

Kitap ile de desteklenmesi mecburiyeti vardır. Aksi halde Tanrı hakkındaki bilgimiz 

yetersiz kalacaktır. Bununla birlikte Luther, Vahyin Mesih ile anlaşılabileceği fikrini de 

savunmuştur. Yani Mesih merkezli bir anlayışa da sahiptir. Zira Yuhanna’da geçen 

Tanrı’nın İsa-Mesih aracılığının dışında hiçbir şekilde bilinemeyeceği vurgusu873 

yapılmaktadır.874 

 Tanrı, merhametini Mesih ile gösterir. Mamafih Hıristiyan inancında Tanrı öfkeli 

bir yargıç olmanın ötesinde, inayet ve şefkat dolu Baba olarak kendini gösterir. Buna 

ilaveten Tanrı Hıristiyanları, günah ve ölüm zincirinden de kurtaracaktır. Luther, tüm 

toplulukların inanç ve kültlerinin onların genel olarak Tanrı hakkında bilgi sahibi 

olduklarının da kanıtı olduğunu söyler. Lakin Hıristiyanlar dışındaki halkların Tanrı 

hakkındaki bilgisi ile Hıristiyanların Tanrı hakkındaki bilgisinin birbirinden farklı 

olduğunu da ifade eder. Mamafih Luther’e göre Tanrı ile ilgili bilginin iki farklı boyutu 

(duplex est cognitio Dei) vardır. Bunu genel ve özel bilgi olarak iki kategoriye 

ayırmaktadır. Genel olarak insanlar Tanrı hakkında bir bilgiye sahiptirler. Bu bilgi 

Tanrı’nın var olduğu ve her şeyi yarattığını bilme şeklindedir. Buna genel bilgi 

denmektedir. Fakat bu bilgi, insanın günahtan kurtulması için yeterli değildir. Zira 

insanlar Tanrı’nın insanı günahtan kurtarması için gereken gerçek bilgiye sahip 

 
873 Yuhanna 1/18. 

874  Kuşcu-Aydın, 176. 
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değildirler. Zira insanların Romalılar 3/ 11 ve Yuhanna 1/18’de Tanrı’yı tam manasıyla 

anlamadığı ya da görmediği şeklindeki ifadeler, Tanrı’nın iradesinin kimse tarafından tam 

olarak bilinemeyeceği anlamına gelmektedir.875 

Reformasyon döneminin en önemli şahsiyetlerinden birisi olan Kalvin ise insanın 

Tanrı hakkındaki bilgisiyle alakalı olarak düal/ikili bir yapıdan bahseder. Bunlar 

“yaratma” ve “kelamdır”. Tanrı’nın ilk tezahürü insanı yaratması ve onun üzerindeki 

fiilleri iledir. İkinci tezahürü ise ‘kelimesi’ yani ‘vahyi’ iledir. Kalvin’in diğer 

reformculardan farkı, sadece Kutsal Kitap’ı yeterli olarak görmemesidir. O, İnsanın 

Tanrı’yı kavrayabilmesinin ön şartı olarak Tanrı’nın kendini vahyetmesini de ekler. 

Kalvin’e göre günahkâr insanın Tanrı’yı doğrudan anlaması ve okuması mümkün 

değildir. Ona göre, insanlarda iyi ile kötüyü birbirinden ayıracak yetenekler vardır, lakin 

günah bu yetenekleri köreltmiştir. Tanrı insanın bu yönünü bildiği için Musa’ya verilen 

on emir gibi emirler ve nehiyler vaz etmiştir. Kutsal Kitap’ta da insanın zayıf yönlerine 

yönelik emirler vardır. Mamafih İncil, sadece kendine ibadet edilen bir metin değildir. 

Mesih’i insanlara sunmak için Tanrı’nın kullandığı bir araç niteliğindedir. Bununla 

birlikte Kalvin, Kutsal Kitap’ı Hıristiyan yaşantı ve imanı için de yegâne otorite olarak 

görmektedir.876 

Ortaçağ Hristiyanlığı’ndaki vahiy tasavvurunun oluşmasında Trent Konsili’nin de 

önemi vardır. Zira Trent Konsili geleneği ve Kutsal Kitap’ı eşit pozisyonda 

görmemektedir. Bu konsil’de Kutsal Kitap, Hıristiyan vahyinin temel kaynağı olarak 

sahiplenilirken, Kitap’ın doğru bir şekilde yorumlanmasını Kilise’nin tanıklığında ve 

Kilise’nin geleneği ile gerçekleşebileceği savunulmuştur.877 

 
875 Alister, 99-100. 

876 Davis, 63-69. 

877 Euan Cameron, The Counter-Reformation, The Blackwell Companion to the Bible and Culture, Ed. John 

F.A. Sawyer, Blackwell Pub., Malden 2006, 97. 
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Buraya kadar ortaçağda Hıristiyanlık’ta ortaya çıkmış vahiy hakkındaki 

düşünceleri zikrettik. Hıristiyanlık’taki vahiy anlayışındaki asıl kırılma ise Aydınlanma 

döneminden itibaren başlamaktadır. 

c) Aydınlanma’dan Günümüze Kadar Vahiy Algısı 

Özellikle son iki yüz yılda Batı’daki eleştirel Kutsal Kitap araştırmaları İnciller’in 

ilham yolu ile yazıldığına dair ciddi tereddütler ortaya çıkarmıştır. Batı’da Aydınlanma 

felsefesi ile birlikte bilimsel bir dünya görüşü ağırlık kazanmaya başlamıştır. Bu düşünce 

Kutsal Kitap’la ilgili eleştirileri de beraberinde getirmiştir. Tarihsel ve literal eleştiri 

yöntemleri geleneksel anlayışın Kutsal Kitap fikrini derinden sarsmıştır. Bunun bir 

sonucu olarak da Kutsal Kitap’ın otoritesi ile ilgili ciddi tartışmalar başlamıştır. Vahiy ve 

inkarnasyon öğretisi de bu tartışmalardan ciddi manada etkilenmiştir. 

Bu dönemde İnancın epistemik değeri ile ilgili tartışmalar, vahyi Hıristiyan 

düşüncesinin temel problemlerinden biri haline getirmiştir. Özellikle vahiy-akıl çatışması 

Aydınlanma felsefesinin temel karakteristiklerindendir.878 Hiç şüphesiz ki bu dönemi 

daha iyi anlayabilmemiz için bu dönemin teologlarının vahiy konusundaki görüşlerini 

incelememiz gerekmektedir. 

 Bu dönemin düşünürlerinden Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781), vahyi aklın 

tek başına ulaşamayacağı bir bilgi olarak algılar. Ona göre vahiy insan ruhunun zirveye 

çıkmasındaki en önemli amildir. Vahiy insanı amacına ulaştıran en önemli öğelerden 

biridir.879 

Yine bu dönemin düşünürlerinden Herder vahyin tarih ve tabiat yoluyla ortaya 

çıktığını iddia etmektedir. Vahiy Tanrı’nın yaratmasının tarihsel bir hakikatidir. Aynı 

 
878  Kuşcu-Aydın, 178-179. 

879 Gothold Lessing, Lessing’s Theological Writings, Stanford University Press, California 1957, 39. 
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zamanda vahyi Tanrı’nın tarihe ektiği tohumlar olarak görmektedir. Yani vahiy beşeri 

tarih içerisinde ortaya çıkan bir olgudur.880 

Dönemin düşünürlerinden Ferdinand Christian Baur (1792-1860), vahyi 

insanların tamamına ulaşabilen genel ve evrensel olgu olarak kabul eder. Yani Kutsal 

Kitap’ta ortaya konulan özel vahiy düşüncesini reddeder.881 Yine bu dönemde vahiy 

fikrinin şekillenmesinde I. ve II. Vatikan konsillerinin etkisi büyüktür.  

I. Vatikan Konsili’nde Kutsal Kitap’ın harfi harfine yazarının Tanrı olduğu fikri 

benimsenmiştir.882 I. Vatikan Konsil’i (1869-70) Kutsal metinler için “Kutsal Ruh’un 

ilhamı ile yazıldıklarından, gerçek yazarları Tanrı’dır” ifadesini kullanmıştır.883 Bu 

konsilin Hıristiyanlık tarihindeki en önemli özelliği vahiy konusunu ana tema olarak ele 

alan ilk konsil olmasıdır.884 II. Vatikan Konsili’nde ise Kutsal Kitap’la gelenek arasındaki 

çelişki açıklığa kavuşturulmak istenmiştir.885 Konsil’de kabul gören ilham anlayışı ile 

İnciller’deki farklılıklar veya ihtilafların da aşılmaya çalışıldığı görülmektedir. Zira 

metinleri kaleme alan yazarlar beşerdir ve her biri Kutsal Ruh’un aracılığı ile bu metinleri 

yazmışlardır.886 Yazarlar aynı mesajları almalarına rağmen farklı kültür çevrelerinin etkisi 

altındadır. Bu faktör, metinlerde farklılaşma ve değişik üslupların oluşmasına sebebiyet 

 
880 Steven D. Martinson, A Companion to the Works Johan G. Herder, Herder’s Life and Works, Ed. Hans 

Adler, Wulf Koepke, Camden House, Rochester, New York 2009, 28-29. 

881 S.F. Hafemann, F.C. Baur, Historical Handbook of Major Biblical Interpreters, Ed. Donald K. McKim, 

Inter Varsity Press, Nothingham 1998, 285. 

882 Ward, 209. 

883   https://www.papalencyclicals.net/councils/ecum20.htm, madde 5-7.,15.01.2020. 

884 I. Vatikan Konsili’nde “Katolik inancı hakkındaki dogmatik yasa, Mesih’in kilisesi hakkındaki dogmatik 

yasa, kişiselleşmiş bir Tanrı’nın varlığı, vahyin zarureti, imanın özü ve iman ile ilim arasındaki ilişkiler 

hakkındaki kararlar kabul edilmiştir.” (Güngör, Vatikan, Misyon ve Diyalog, 45.) 

885 Kuşcu-Aydın, 181. 

886 Dei Verbum 12. 

https://www.papalencyclicals.net/councils/ecum20.htm
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vermektedir.887 Kutsal Kitap yazarları İsa-Mesih’in mesajını Kutsal Ruh’un ilhamıyla, 

ancak kendi anlatım ve üsluplarına göre yazıya dökmüşlerdir.888 

XX. asrın başlarında Wilhelm Hermann, Julius Kaftan ve Adolf von Harnack gibi 

liberal Protestan düşünürler İsa’nın ortaya çıkmasını ve Kutsal Kitap’ın mesajını aklın 

kavrayabileceğini ifade etmişlerdir. Nathan Söderblom ve Rudolf Otto gibi düşünürler ise 

vahyi, kutsalı tecrübe etmekle özdeşleştirmişlerdir. Muhafazakâr Protestan geleneği 

içinde gelişen Fundamentalist akım ise sadece Kutsal Kitap’ın vahiy olduğunu 

savunmuştur. Bu akım Kutsal Kitap’ın hatadan münezzeh olduğunu iddia etmiştir. Bu 

akımın liderliğini ise Benjamin B. Warfield yapmıştır. Daha sonra I. ve II. Dünya 

savaşından sonraki süreçte Karl Barth’ın vahiy anlayışı yayılarak kabul görmeye 

başlamıştır. Mamafih Barth, vahyi eskatolojik bir vakıa olarak değerlendirmektedir. 

Böylelikle ezeli ve ebedi olan, tarihi olanda, sonsuz varlık sonlu olanda, Tanrı’nın Kelamı 

insanların kelamında bütün paradoksluğa rağmen var olmaktadır.  

Barth’a göre vahiy ile sadece inkarnasyonda yani Tanrı’nın kelimesi ile 

karşılaşırız. Barth, vahyi bir karşılaşma olarak görür. Kutsal Kitap bu karşılaşmanın en 

büyük şahididir. Ona göre asıl önemli olan şey Kutsal Kitap’ın, İsa-Mesih’te ortaya çıkan 

Tanrı’nın okurlar ile doğru bir şekilde karşılaşmasıdır. Barth, Tanrı hakkındaki hakiki 

bilginin, tarihte, doğada veya insani sözlerde değil, Tanrı’da olduğunu ifade eder. Vahiy 

dediğimiz olgu ona göre doğası gereği kurtarıcıdır, İnsanın Tanrı’yı bilmesi insanla Tanrı 

arasında kurtarıcı bir ilişkiye dönüşmektedir.889 Barth, vahiy ve uzlaşmayı birbiriyle sıkı 

ilişki içinde anlar. 

 
887 Dei Verbum 12; Bernard, 33. 

888 Dei Verbumi, 12; Michel, 12-16. 

889 Domenic Marbaiang, Theology of Revelation, www.lulu.com/product/ebook/ theology -of-

revelation/18719737, (13-12-2012), 6. 
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Barth, Tanrı’nın sözünü Tanrı’nın kendisiyle özdeş kabul eder. Böylelikle “kişi 

merkezli vahiy” anlayışını benimsemektedir. Bu anlayışa göre Tanrı, kişi olduğundan 

kendisini ancak bir insanda izhar eder. Zira kelimeler ile gerçekleşecek olan vahiy 

Tanrı’nın kendi kendini vahyetmesi ile kıyaslanamaz. Bununla birlikte Barth, Tanrı’nın 

Kelamı’nı, “vaaz edilen, yazılı ve vahyedilen kelam” olarak üçe ayırmaktadır.890 

Yine Modern dönemin önemli teologlarından Bultmann ise “Heilsoffenbarung” 

(kurtarıcı vahiy) düşüncesinden bahseder. Bultmann’a göre, vahiy, sadece İsa-Mesih’ten 

ibarettir.891 Vahiy, insandan bağımsız gelişen olgu değildir, bizzat insanın içinde 

gerçekleşen bir hadisedir. Vahiy insanla ancak “kelimede” karşılaşır, kelime ise inanana 

yaşadığı zaman içerisinde seslenir.892 

Bultmann’a göre vahiy demek Tanrı’nın kendisi demektir. Yani vahiy sadece 

dogma ya da önermeler bütünü değildir. Bu manada vahyin öznesi de nesnesi de Tanrı’nın 

bizzat kendisidir.893 O, Yeni Ahit’in İsa-Mesih’ten başka bir şey içermediğini iddia 

etmektedir. İsa-Mesih, Tanrı’nın hem fiili hem de sözüdür. Zira Tanrı’nın fiili ile sözü 

aynı şeyi ifade etmektedir.894 

Anglikanlar arasında yine bu dönemin önemli teologlarından olan William 

Temple, vahyi tarihsel bir aksiyon olarak ele alır. Temple’ye göre doğal düzenin tamamı, 

Tanrı’yı bize izhar eder. Bir sanatçı kendisini nasıl eserleri ile ortaya koyuyorsa, Tanrı 

da, kendini dünyadaki düzen ve güzelliklerde ortaya koymaktadır. Bununla birlikte tarihte 

meydana gelmiş bir takım olaylar da, Tanrı’nın vahyi niteliğindedir. Mısır’dan çıkış 

 
890 Kuşcu-Aydın, 182. 

891 Rudolf Bultmann, Existence and Faith, Cleveland, Meridian Books, New York 1963, 84. 

892 Bultmann, 92. 

893 Ayşe Çil, “Rudolf Bultmann’ın Mitolojiden Arındırma Projesi ve Vahiy İle İlişkisi”, Kelam 

Araştırmaları, 10:1, 2012, 193. 

894 Çil, 194. 
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hadisesi veya Babil sürgününden geri dönüş gibi tarihi olaylar bu nevidendir. Bu olayların 

her birinin aşkın boyutları vardır.895 Temple, Tanrı’nın insana bizzat kendisini 

vahyettiğini savunmuştur. William Temple, vahyin aslında, tarihi olaylarda kendini 

gösterdiğini de iddia etmektedir. Fakat her tarihi olay vahiy niteliği taşımamaktadır. 

Tarihi vakıanın vahiy sayılabilmesi için, o vakıada Tanrı’nın kendini mutlaka ifşa etmesi 

gerekmektedir.896 

Ona göre Tanrı hiçbir zaman spekülatif hakikatleri vahyetmez. Tanrı tarihsel 

olaylar vasıtasıyla eylemlerde bulunur. Bu anlamda vahyin mekânı,  insanın zihni değil, 

tarihsel hadiselerdir.897 

Özetlemek gerekirse modern batı düşüncesinde iki tür vahiy anlayışı kendini 

göstermektedir. Bu anlayışlar; “önerme ve kişi merkezli” vahiy anlayışlarıdır. 

Önerme merkezli vahiy anlayışı bugün Roma Katolik dünyası ve muhafazakâr 

Protestanlarca temsil edilmektedir. Bu anlayışa göre vahyin muhtevasını, önermeler ile 

izah edilmiş hakikatlerin bütünü oluşturur.898 Yani vahiy hakikatlerin kişiye bildirilmesi 

olgusudur.   

Kişi merkezli vahiy tasavvuru ise Protestanlık içerisinde yaygın hale gelmiştir. Bu 

görüşü savunanlar fikirlerinin Luther, Kalvin ve XVI. asrın reformcularına dayandığını 

iddia ederler. Vahiy “Kişi merkezli” vahiy tasavvuruna göre, Tanrı hakkındaki bilgilerin 

bütünü değildir. Tarihin içinde faaliyet gösteren ve insanın bizatihi tecrübe ettiği 

Tanrı’nın kendisidir.899 

 
895 Ward,  223. 

896  Kılıç, 69- 72. 

897 Ward, 224. 

898 Kılıç, 53-54. 

899 Hick, Philosophynof Religion, 70. 
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Günümüz Batı düşüncesinde  “önerme merkezli” ve “kişi merkezli” vahiy 

anlayışının her ikisini de benimseyenler mevcuttur. Zira Algernon Charles Swinburne 

(1837-1909) bu akımın en önemli temsilcilerindendir. O, vahyi şöyle tanımlamaktadır: 

Vahiy hem Tanrı’nın kendini açması hem de Tanrı’nın önermesel doktrinlerini 

bildirmesidir. Yani vahiy her ikisini de kapsamaktadır. Tanrı bedenleşmiş ve önermelerde 

bulunmuştur.900 

  

 
900 Richard Swinburne, “Revelation”, Our Knowledge of God, Ed. K.J.Clark, Publischer, Springer 

Netherlands 1992, 115; İbrahim Bor, “Vahiy-Kültür İlişkisi”, A.Ü.İ.F.D., 52:1, Ankara 2011, 121-141. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

İSLAMİYET’TE VAHİY ANLAYIŞI 

 

Vahiy, İslamiyet’te Hıristiyanlık ve Yahudilik’te olduğu gibi ve temel 

kavramlardan bir tanesidir. Çünkü vahiy, İslamiyet’te Allah, peygamberlik ve kutsal kitap 

anlayışının yanında dinin akidesine giren konular ile de doğrudan ilintilidir. Bu sebeple 

kavram bu bağlamda ele alınmalıdır. Vahiy kavramı her ne kadar dinlerde merkezi bir 

konumda yer alsa da, vahye yüklenen anlam, vahyin mahiyeti gibi meselelerde önemli 

farklılıklar söz konusudur. Dinler tarihi perspektifinden konunun karşılaştırmalı olarak 

ele alınması sadece İslamiyet’teki vahyi değil, Hıristiyanlık’taki vahyi de daha iyi 

anlamamızı sağlayacaktır.   

1. Vahyin Kelime Anlamı 

Vahiy kelimesi hızlı ve gizli bir şekilde konuşmak, ilham etmek, bildirmek, 

işarette ve imada bulunmak anlamında  “Va-ha” fiilinin mastarı olup,901 kitabet, ilham, 

risalet, gizli bir şekilde bilginin kalbe intikal ettirilmesi902 gibi anlamlara gelmektedir.903 

Vahiy kelimesinde özel bir yol ile mesajın iletilmesi söz konusudur.904 Vahiy ile 

olağanüstü bir bilginin, insanın kavrayamayacağı bir yolla, Allah tarafından insana 

 
901 İbn Manzûr, Lisanü’l-Arab, Darü’s Sadr, Beyrut, 1414 (h), c. 15, 379. 

902 Rağıb El- İsfahani, Müfredat, çev. Yusuf Türker, Pınar Yayınları, İstanbul 2007, 1528. Vahyin lügat 

manası için bkz. Abdulgaffar Aslan, Kur’an’da Vahiy, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2000, 41-49.  

903 Vahiy kelimesinin içerdiği anlamların detaylı tahlili için bkz. Zeki Duman, Vahiy Gerçeği, Fecr 

Yayınları, Ankara 1997, 19-38. 

904 Halis Albayrak, “Vahiy Gerçegi”, TDV Kutlu Doğum Sempozyumu, T.D.V Yayınları, Ankara, 1991, 

108. 
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iletilmesi vardır. Buna karşın vahiy insanın anlayabileceği, ona ait bir dil ile insana 

ulaşır.905 

Vahiy kelimesinin İslam’da kullanımını ortaya koymak için İslam öncesi 

Araplar’da nasıl kullanılmış olduğuna da değinmek gerekmektedir. Vahiy kelimesi İslam 

öncesi şiirlerde sıklıkla geçmektedir. Kelime genellikle taşlar üzerine yazılmış olan 

yazılar için kullanılmıştır.906 Şair Lebid b. Rebia eski çadırını anlatırken;  “Sel, Reyyan 

dağının yamaçlarındaki su mecralarını harap etmiş; geriye kalan izler taşlara kazınmış bir 

yazıt kalıntısına benziyor” der. Şair bu mısralarında “vahiy” kelimesini taşlara kazınıp 

nakşolmuş izler anlamında kullanmaktadır.907 İslam öncesinde Araplar harfleri esrarengiz 

olarak görür kayalar üzerinde yazılar gördükleri zaman da çok etkilenirlerdi. Çünkü onlar 

yazının bir şeye işaret ettiğini bilirlerdi.908 Bu sebeple esrarengiz buldukları ve anlamını 

tam olarak anlayamadıkları yazıtları vahiy kelimesi ile ifade etmişlerdir.909 

Kur’an’da –v-h-y- kökünün iki varlığın birbiri ile irtibat kurmasını ifade etmek 

için kullanıldığı görülmektedir.910 Burada ontolojik olarak iki varlıktan söz etmemiz 

gerekmektedir. Bu mesaj aktarımının ayrıcalıklı yönü ise iletenin veya söyleyenin, 

 
905 Toshihiko İzutsu, , Kur’an’da Allah ve İnsan, çev. Süleyman Ateş, Ankara Üniversitesi Basımevi, 

Ankara 1975, 142. 

906 Montgomery Watt, Modern Dünyada İslam Vahyi, çev. Mehmet S. Aydın, Ankara 1982, 33. 

907 Mustafa Öztürk, Kur’an, Vahiy Nüzül, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2016, 63. 

908 İzutsu, 151. 

909 Vahiy kelimesinin gizliliği İslam öncesi arap şiirlerinde şöyle ifade edilmektedir: “Erkek deve kuşu ona 

(dişiye) çatırtılı seslerle ve naknaka ile (deve kuşunun laklaklarından meydana gelen seslerin birleşimi) 

söylüyor (yuhi, vahyin muzari şekli) Rumların kendi kalelerinde anlaşılmaz bir dille birbirleriyle 

konuştukları gibi (konuşuyorlar)”.  Burada vahiy iki kişinin kendilerinin anlayabileceği bir dil ile irtibat 

kurmasını ifade etmektedir. ( İzutsu, 148.) 

910 Vahiy bir anlamda A ile B arasındaki haberleşmedir. Bu haberleşmede A aktif, B ise pasif durumdadır. 

Yani bu haberleşme tek yönlüdür. Bu iletişimde dil de zaruri değildir. Bu haberleşme gizli ve sırlıdır. 

Vahiy’de sadece A ile B arasında ilişki söz konusudur. Bunu başkasının anlaması ise mümkün değildir. 

(İzutsu, 148.)   
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kendisine söylenen kişide veya varlıkta onu harekete geçirecek davranış ve tutum 

değişikliğine sebebiyet vermesidir.911  

İslamiyet’teki vahiy kavramını bu bağlamda Hıristiyanlık ile karşılaştırdığımızda 

İnciller’de vahiy anlamına gelen “Revelatio” kelimesi karşımıza çıkmaktadır. Revelatio 

kelimesinin açıklamak, örtüsünü kaldırmak, göz önüne sermek ifşa etmek gibi manalara 

geldiği görülmektedir. Gizli bir şeyin üstündeki örtünün kaldırılması anlamında 

“Apokalypsis” kelimesi de dikkat çekmektedir. “Apokalypsis” kelimesi Yunanca bir 

kelimedir ve Yeni Ahit’te gelecek, âlem ve Tanrı’ya ait olan gizli hakikatlerin sırrının 

kaldırılmasını ifade etmek için kullanılır. Yani var olan bir şeyin ortaya çıkarılması 

vurgulanmaktadır. İslam’da ise, vahiy gizli bir bilginin, mahiyeti bilinmeyen bir yol ile 

Allah tarafından insanın dili ile iletilmesini ifade etmektedir. Yani Hıristiyanlık ve 

İslamiyet’te vahyin tanımında ortak nokta olarak ortaya çıkan husus, “bilinmeyenin 

üstündeki perdenin kalkmasıdır.” 

Hıristiyanlık ile İslamiyet’teki vahiy tanımının temel ayrışma noktası ise İsa-

Mesih’e yüklenen bizzat vahiy olma vasfıdır. Mamafih Hıristiyanlar’a göre gerçek 

manada vahiy İsa-Mesih'in şahsiyetinde gerçekleşmiştir. Yani Tanrı vahyini İsa’da 

bedenleşerek göstermiştir. Öyle ki vahiy Hristiyanlar için bir bilginin ortaya çıkması, 

iletilmesinden ziyade Tanrı ile yüz yüze gelme tecrübesini de ifade etmektedir.   

2. Vahyin Terim Anlamı 

Vahiy, Kur’an’da yetmişsekiz yerde912 fiil kalıplarıyla, altı yerde ise “vahy” 

şeklinde geçmektedir. Terim, ayetlerin ekserisinde Allah’a nisbet edilir. Vahyetme fiili 

peygamberlerle beraber Hz. Musa’nın annesi örneğindeki gibi diğer insanlara, arılara, 

 
911 Albayrak, 108. 

912 Aslan, 41. 
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meleklere, yeryüzüne ve göklere yönelik olarak kullanılmıştır. Bununla birlikte vahiy, 

insan, cin ve şeytanın dostları olan insanlara, peygamberlere ve peygambere inananlara 

düşmanlık etmek için gizlice telkinde bulunulmasını da ifade etmektedir.913 Vahiy 

Allah’ın kelam sıfatının da bir tecellisidir.914 Burada İslamiyet’te Allah’ın kelam sıfatına 

yüklenen anlam ile Hıristiyanlık’taki kelam sıfatına yüklenen anlam arasında açık bir 

farklılık olduğunu da vurgulamak gerekir. Mamafih, kelam anlayışının Hıristiyanlık’ta da 

vahyi ifade etmek için kullanıldığını görmekteyiz. İnciller’de Tanrı’nın sözü için “kelam” 

tabiri kullanılsa da915 özellikle Yuhanna’da bu kavram İsa-Mesih’de bedenleşen Tanrı’nın 

sözünü ifade eder.916 Hıristiyanlar’a göre “Tanrı’nın kelamı” mutlak manada İsa-Mesih’te 

ortaya çıkmıştır. Yani Kur’an’daki kullanımından çok farklı bir anlamda kullanılmıştır. 

Vahiy kelimesinin Kur’an’ı Kerim’de hangi anlamlara geldiğine baktığımızda ise, 

ima ve işaret etmek,917  emretmek,918 ilham etmek,919 telkin etmek920 fısıldamak,921 gibi 

anlamların öne çıktığını görmekteyiz. Vahyin farklı kelimeler ile ifade edilişinin vahyin 

mahiyetindeki hususlarla ilişkili olduğunu düşünmekteyiz. Zira vahiy sıradan bir ilişki 

olmadığı için, farklı kelimeler ile de ifade edilmesi normaldir.  

Vahyin mahiyeti ile değinmemiz gereken en önemli konuların başında, bu irtibatın 

normal ilişkilerden çok farklı olması dikkat çekmektedir. Her ne kadar Kur’an’da vahiy 

kökünden gelen kelimelerin geçtiği ayetlere baktığımızda, bir varlığın başka varlıklarla 

 
913 En’am 6/112, 121.   

914 Şura, 42/51. 

915 Luka 11/ 28; Romalılar 9/6. 

916 Yuhanna 1/14. 

917 Meryem 19/11. 

918 Fussilet 41/12; Zilzal 99/4-5. 

919 Maide 5/111. 

920 En’am 6/121. 

921 En’am 6/112. 
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ilişki kurması, onlarla irtibata geçmesi anlamını görsek de922 bu insanlar arasındaki 

normal bir ilişki gibi değildir. Bu bağlamda Kur’an’a baktığımızda vahiy, Allah’ın, 

peygamberi ile çok özel bir konuşmasına karşılık gelmektedir. Bu öyle bir konuşmadır 

ki, üçüncü şahısların anlayamadığı, mahiyetini asla kavrayamadıkları, peygambere özel 

bir tecrübeden ibarettir.923 Kısaca Kur’an’daki vahiy tasavvurunda iki öğe öne 

çıkmaktadır: Birincisi insanın ötesinde başka bir varlıktan yani Allah’tan gelmesi, ikincisi 

ise insanın vahiy sürecine hiçbir dahlinin olmamasıdır.924 Herşeyden öte, vahyin ontolojik 

yönden farklı iki varlık arasında gerçekleştiği de hiçbir zaman gözden uzak 

tutulmamalıdır. 

Kur’an’a göre vahiy süreci Hz. Âdemle başlamış, Hz. Muhammed ile sona 

ermiştir. Yani vahiy insanlığın başlangıcından itibaren devam eden bir zincir 

niteliğindedir. Kur’an, sonra gelen Kur’an vahyinin bir önceki vahiyleri doğrulayıcı ve 

insanlar tarafından yapılan tahrifatı düzeltici nitelikte olduğunu da bildirmektedir.925 

Vahyin terim anlamını izah etmek için değinmemiz gereken bir diğer husus da, 

vahyin Allah ile peygamber arasında sır olarak kalmamasıdır. Zira her vahiy tebliğ 

edilmek içindir. Kur’an’da hiçbir vahyin, Allah ile peygamberi arasında gizli 

kalamayacağı, mutlaka insanlara tebliğ edilmesi gerektiği belirtilir. Mamafih gelen vahiy 

peygamberin isteğine aykırı bile olsa bu durum değişmez.926 

 
922 Hüseyin Atay,  Kur’an’da Bilgi Teorisi, Furkan Yayınları, İstanbul 1982, 43. 

923 Zekeriya Pak, Allah-İnsan İletişimi, İlahiyat Yayınları, Ankara 2005, 82. 

924 Mehmet Yaşar Soyalan,  Vahiy Savunması Kur’an Dışı Vahyin İmkânsızlığı, Anka Yayınları, İstanbul 

2005, 198. 

925 Fatır 35/31. 

926 Tevbe 9/80. 
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İslam âlimlerinin vahiyle ilgili tanımlarına da değinerek İslam dünyasındaki vahiy 

tasavvuru anlaşılmaya çalışılmalıdır. Her ne kadar vahiy tanımlarında genel çerçeve aynı 

olsada, ufak bazı farklılıklar bulunmaktadır. Vahyin mahiyetine dair İslam âlimlerinden 

Zerkani vahyi, Allah’ın insanlara iletmek istediği doğru yolu gösteren hidayet ve 

buyruklarını, insanların içinden seçtiği peygamberlerine alışık olunmayan bir metodla 

süratli ve gizli şekilde iletmesi olarak tarif etmektedir.927 Burada mesajın aktarımındaki 

farklılık ve sürate vurgu yapılmıştır. Rağıp el-İsfehani ise vahyin mahiyeti ile ilgili olarak 

Allah’ın gönderdiği mesaja vurgu yapmış ve vahyi; “Allah’ın peygamberlerine 

gönderdiği ilahi kelime” olarak tarif etmiştir.928 Hatibi’de vahiy ile kastedilenin Allah’ın 

muradının kesin ve yakini ilim derecesinde bir yolla peygambere bildirilmesi olarak tarif 

etmiştir.929 Bu tanımlara bakarak vahyin kaynağının kesinlikle Allah olduğunu 

peygamberlerin ise vahye hiçbir şekilde müdahalelerinin bulunmasının söz konusu 

olmadığı görülmektedir. 

Muhammed Abduh, vahyin mahiyeti ile ilgili olarak farklı bir açılımda bulunmuş 

ve vahyi, ister vasıtalı ister vasıtasız olsun, Allah katından olduğuna inanmak suretiyle, 

kişinin nefsinde bulunan irfan olarak tarif etmiştir.930 T. Izutsu, vahyi; Allah’ın iradesinin 

söz biçiminde ifadesi olarak tanımlamlayarak931 vahyin bilgi aktarma boyutuna ve Allah 

insan arasındaki özel irtibatın kelimelere dökülüşüne vurgu yapmıştır. Suyuti de İzutsu 

ile paralel bir tanım yaparak vahyi, Allah’ın peygamberlerinin kalbine yerleştirdiği ve 

 
927 Muhammed Abdülazim ez- Zürkani, Menahilü’l-İrfan fi Ulümi’l- Kur’an, Beyrut, 1408/1988, c. 1, 63. 

928 İsfahani, 1528. 

929 El- Hatibi, Muhammed b. Ahmed-M. Avd, Dırasat fi’l- Akideti’l İslam, Amman 1990, 178; Ayrıca bkz. 

Aslan, 47. 

930 Muhammed Abduh,  Tevhid Risalesi, çev. Sabri Hizmetli, Fecr Yayınları, Ankara 1986, 154. 

931 İzutsu, 143. 
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peygamberin okuyup yazdığı “Allah kelamı” olarak açıklamıştır.932 Abduh ve Suyuti’nin 

tanımlarına baktığımızda ortak bir yön dikkati çekmektedir. O da vahyin peygamberin 

kalbinde ortaya çıkmasıdır. Yapılan bütün tanımların ortak noktası ise Allah’ın, mesajını 

peygamberlerine gizli ve hızlı bir şekilde bildirmesidir. Olağanüstü bir olay olduğu için 

vahiyde mutlaka bir peygambere ihtiyaç vardır.933 Yani vahiy, Allah ile peygamberleri 

arasında vuku bulan farklı ve özel bir irtibat halidir. 

Vahyin terim anlamı bağlamında Kur’an’da inzal-tenzil, kavl, nidâ, ilkâ, kelâm, 

Kur’an, ayet-âyât, zikr, beyan, hüküm, hüdâ, nur, hayır, rahmet, furkan, ruh, kitâb ve ilim 

gibi kavramlarla da vahye işaret edilmektedir. Her ne kadar bu kavramlar Allah’ın vahyini 

ifade etse de aralarındaki nüanslar vahyi farklı boyutları ile anlatmaktadır. 

Bununla birlikte Kur’an’da vahyi ifade eden kavram ve kelimelere baktığımızda 

iki tür vahiy anlayışından bahsetmek mümkündür. Birisi genel anlamda tüm varlıklara, 

Allah’ın mesajını iletmesi ve varlıklara fıtratlarından gelen bir takım özelliklerini 

harekete geçirmeleri yönünde yaptığı emirlerdir. Buna ilham da denilmiştir. Zira her 

varlık, Allah’ın emirleri doğrultusunda hareket etmektedir. Kur’an’da bu türden emirler 

de vahiy kelimesi ile ifade edilmiştir. Bu anlamda Hıristiyanlık’taki vahiy türleri ile 

kıyasladığımızda Hıristiyanlık’ta da tabiat hadiselerine bir takım anlamların yüklendiği 

kabul edilmekte, bu tip tabiat hadiselerinin Tanrı’nın mesajını taşıdığına inanılmaktadır. 

Mamafih Hıristiyanlara göre yeryüzü Tanrı’nın kendini anlattığı bir kitap olarak telakki 

edilir.934 Tezimize konu olan vahiy ise vahyin gerçek anlamdaki kullanımıdır. Bu vahiy 

ise sadece peygamberlere verilen vahiydir. Bu ayrım vahyin bağlayıcılığı konusunda 

 
932 Celalüddin Abdurrahman, Es-Suyuti, el- İtkan fi Ulumi’l Kur’an, thk. Muhammed ebu’l fazl İbrahim, 

1974, I/160. 

933 İzutsu, 142. 

934 Latourelle, 335-336. 
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önem arzetmektedir. Zira genel olarak ise vahiy dediğimizde İslam düşüncesinde sadece 

peygamberlere verilen Allah’ın mesajı olarak kabul edilmiştir.   

3. Vahyin Mahiyeti 

Yukarda yapılan tanımlara ve vahye yüklenen anlamlara baktığımızda vahyin 

mahiyetine dair net olarak şunları söyleyebiliriz: Allah vahyi hem lafız935 hem de mana936 

olarak Peygamberinin kalbine, mahiyetini bilmediğimiz bir tarz ve dilde iletmiştir. Bu 

bilgi aktarımında sadece Allah konuşmakta, emretmekte ve yasaklamaktadır. Daha önce 

de vurguladığımız gibi, vahiy, ontolojik yönden iki farklı varlık arasında meydana 

gelmektedir. Yani vahiydeki dil ve hız faktörü vahyin mahiyetini etkileyen hususlar 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer yandan vahiy anında peygamber bir bakıma pasif 

durumdadır. Peygamber sadece Allah’tan aldığı buyrukları insanlara tebliğ etmekte ve 

uygulamaktadır. Tek yönlü bu iletişimin ise en önemli mahiyeti  “gizlilik”, “hızlılık” ve 

“müdahaleye kapalı oluşu”dur. Burada dikkat çeken en önemli nokta vahyin mahiyetinin 

diğer insanlar tarafından tam manası ile anlaşılamaz olmasıdır. Yani vahyin mahiyeti 

ancak peygamberler tarafından bilinebilir. Vahyin mahiyetine dair insanoğlu tarafından 

her ne kadar izah çalışmaları yapılsa da insanoğlunun vahyi tam manası ile idrak etmesi 

mümkün değildir. Nitekim bu durum vahyin sözlük anlamında ifade edilen “gizli”, “hızlı” 

ve “müdahaleye kapalı oluşu” tanımlamalarıyla da ortaya konmaktadır.  Bu yönüyle 

vahyin bir iman meselesi olduğunu söyleyebiliriz.937 Zira insan, Allah-Peygamber 

ilişkisine muttali değildir. İnsanlar her ne kadar peygamberde vahiy esnasında bir takım 

değişiklikler görse de, tam manası ile bu irtibatı anlamaları ve vahyin mahiyetini 

kavramaları mümkün değildir. Burada sadece yukardaki tanımlar çerçevesinde öne çıkan 

 
935 Yusuf 12/2; Kehf 18/27; Müzzemmil 73/4; Kıyamet 75/16-19; Alak 96/15. 

936 A’raf 7/203; Yunus 10/15; Necm 53/4. 

937 Ebû Zeyd, Nasır Hamid, İlahi Hitabın Tabiatı, çev. Mehmet Emin Maşalı, Ankara 2001, 56. 
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ve vahyin mahiyetini ifade eden “hızlılık”, “gizlilik” ve “müdahaleye kapalı oluşu” 

vasfılarını izah etmeye çalışacağız.   

a) Hızlı Oluşu 

Vahyin mahiyeti konusunda düşünülmesi gereken ilk mevzuu vahyin çok hızlı bir 

şekilde gerçekleşmesidir. Bu manada peygamberler vahyin bu hızını takip edecek vasıfta 

insanlardır. Vahyin süratli bir şekilde meydana geldiğini dile getiren Rağıb el- İsfahani 

vahyin, bazen işaretler yoluyla gerçekleşen bir kelam, bazen de terkipten soyutlanmış bir 

sesten ibaret olduğunu söylemiştir.938  

Vahiy, Daha önce de ifade edildiği gibi Allah ile peygamber arasındaki özel bir 

irtibat halidir. Çoğu zaman kısa ayetler bir defada indirilirken bazen çok daha uzunları 

bir seferde indirilmekteydi.939 Vahyin inzal süreci sona erdiğinde ise peygamberin 

kalbinde unutmayacağı bir şekilde vahiy zapt altına alınıyordu. Nitekim Hz. Peygamberin 

vahyin zaptı konusunda hissettiği şeyler Kur’an’da ifade edilir: “Vahyi tam olarak alma 

telâşı yüzünden dilini kımıldatma. Onu (vahyi) zihninde toplayıp okumanı sağlamak bize 

aittir. O halde onu okuduğumuz zaman sen de onun okunuşunu takip et. Sonrasında onu 

anlatmak elbette bize aittir.”940 Ayet-i kerimede de ifade edildiği gibi peygamber ne kadar 

 
938 İsfahani, 1528. 

939 Örneğin En’am suresi bir defada indirildiği rivayetler arasındadır. Hz. Peygamber: “En’am sûresi bana 

toplu olarak indi. 70.000 melek tesbih ve hamd sözleriyle bu sûrenin inişine eşlik etti” buyurmuştur. 

(Taberânî, el-Muʿcemü’l-kebîr (nşr. Hamdî Abdülmecid es-Selefi), Dâru ihyâi’t-türâsi’l-Arabi, Beyrut, ts., 

XX, 215) 

940 Kıyame 75/16-19; Ta-ha 20/114, Ayet-i kerimede Allah (c.c.) Kur’an’ın Hz. Muhammed’e 

okunduğundan da bahsetmektedir. Bu okuma tarzı beşeri ölçülerin ötesinde bir okumadır. Yani Kur’an’ın 

sadece metni değil, okunuşu da peygambere indirilmiştir. (Muhsin Demirci, “Kur`an Vahyinin Nüzül 

Keyfiyeti Ve Korunmasi”, Diyanet İlmi Dergi, c. 46, sayı, 11.) 
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acele ederse etsin vahyin hızını kendi insani melekesi ile yakalaması imkânsızdır. Burada 

vahyin hızlı oluşuna atıf vardır. Fakat vahiy ne kadar hızlı ve yoğun olursa olsun onun 

muhafazası Allah’a aittir. Peygamberlerin haricinde diğer insanların vahyin hızına güç 

yetirebilmeleri mümkün değildir. Mamafih bir insanın normalde birkaç saatte 

okuyabileceği ayetler kısa bir sürede peygambere vahyedilmiştir.941 Öyle ki birkaç saniye 

veya dakikada 5-6 sayfa tutarındaki ayet nazil oluyordu. Peygamber de bu ayetleri hızlı 

bir şekilde ezberlemiş oluyordu.942 İbn Haldun (ö. 808/1405) vahyin hızlı oluşunu şu 

şekilde dile getirmektedir: Peygamberler’in Cebrail’den vahyi almaları bir anda, bir 

defada, göz açıp kapama süresi içinde meydana geliyordu. Zira peygamberlerin kalpleri 

sürekli gayb âlemine yönelmiştir. Bundan dolayı ilahi bilgiler onların kalplerine hızlı bir 

şekilde nüfuz ediyordu. Yani vahiy çalışarak öğrenilmiş bir bilgi değildir.943 Burada şunu 

da izah etmek gerekir. Her ne kadar bazı ayet ve surelerin nüzülü çok hızlı olsa bile, 

toplamda Kur’an’ın nüzülü yirmi üç senede gerçekleşmiştir. Yani vahyin gerçekleşmesi 

tedrici bir şekilde olmuştur.   

b) Gizli Oluşu 

Vahyin mahiyeti ile ilgili bir diğer konu, vahyin gizliliğidir. Allah ile insan 

arasındaki ontolojik farklılık vahyi gizli bir hale getirmektedir.944 Bu sebeple belki de 

 
941 Demirci, Vahiy Gerçeği, 39. 

942 Duman, 72. 

943 İbn Haldun, Mukaddime, çev. Zakir Kadiri Ugan, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul l986, c.1, 

239. 

944 T. İzutsu, İnsanın tabiatının değişmesi ile üstün varlıkla ilişki kurabileceğini, yaratılışında var olan 

güçten daha fazlasını elde edebileceğini ifade etmiştir. Bu halin Hz. Muhammed’e vahiy gelirken de vuku 

bulduğunu söylemiştir. Bu duruma örnek olarak bazı hadisler gösterilmiştir. (Muhammed b. İsmail Ebu 

Abdullah,  el- Buhari, thk. Muhammed Züheyr b. Nasır, (h)1422, c. 6, 182, Bedu’l Vahiy, 2; Müslim bin. 

El-Haccac Ebu’l Hasan el- Kuşeyri, Sahihi Müslim Muhtasarı,  Vahyin Geliş Şekilleri, 4, Karınca, Polen 
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vahyin en önemli vasfı “gizli” oluşudur.945 Her ne kadar İslam âlimleri bu gizlilik 

perdesini anlamaya ve aralamaya çalışmışlarsa da buna vakıf olunamayacağı kanaatine 

varmışlardır.946 Vahiy, özel ve mahrem bir iletişimin, ilişkinin ifadesidir. Vahiy’de, 

irtibatı sağlayan unsurlar arasında dil zorunlu bir araç olmadığı için gizlilik daha da 

artmaktadır. Cahiliye dönemi şairlerinden Alkame el-Fahl; “yuhi ileyha bi inkadin ve 

neknekatin kema teratanü fi efdaniha’r rum” mısrasında, Rumlar’ın kendi aralarında 

anlaşılmayacak biçimde konuşmasına benzetmiş ve bunu “yuhi” fiili ile anlatmıştır.947 

Yani vahyin gizli bir bilgi türü olduğu inancı İslam öncesi Araplar’da da söz konusudur. 

Bu bağlamda vahiy esnasında peygamberin yakınında bulunanalar vahyin geldiğini 

biliyor ve hissediyorlardı.948 Fakat buna rağmen vahyin mahiyetini anlayamıyorlardı.  

İslam âlimleri vahyin gizliliği ile ilgili hususları açıklamak için bir takım teoriler 

öne sürmüşlerdir. Bunlardan birisi peygamberin beşerilikten sıyrılıp melekliğe yükseldiği 

tezidir. İkinci tez ise Cebrail’in meleklikten sıyrılıp beşeriliğe bürünmesidir.949 Konuyla 

ilgili olarak İbn Haldun’un açıklamaları ilginçtir. Zira o, Peygamber melek ilişkisinin 

 
Yayınları, İstanbul 2008.), Burada bir diğer yorum ise melek Cebrail’in vahye bir aracı olarak, Allah ile 

peygamber arasındaki ontolojik farklılığı ortadan kaldırmadaki elçi rolüdür. (Duman, 52.) 

945 İsfahani, 1528. 

946 “Vahyin mahiyetini pozitif bilimler ile açıklamaya çalışmak imkânsız ve tehlikelidir. Çünkü vahyin 

mantığı müsbet ilmlerden farklılık arzetmektedir. Yani mukayese edilemez. Tecrübi ve sosyal ilimler tabiatı 

ve ondaki hadiseleri izah ederken determinizm ilkesine göre izah etmeye çalışırlar. Bunun dışındaki konular 

ile ilgilenmezler. Pozitif bilimlerin kullanmış oldukları tümevarım, tümden gelim metodları vahye tatbik 

edilemez. Çünkü vahiy bu yollar ile elde edilmiş bir bilgi değildir. Vahiy peygamberin beşeriyetten adeta 

bir an sıyrılmasıdır. Yani insanoğlunun vahyi tam olarak anlaması ve idrak etmesi mümkün değildir.” 

(İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Usulü, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 1997, 44.) 

947 İzutsu, 149. 

948 İmam Muhammed İsmail Buhari, Sahih-i Buhari, çev. Mehmet Sofuoğlu, Ötüken Yayınları, 2013, 

Bedu’l Vahiy 2. 

949 El Kirmani, Sahihu’l Buhari bi Şerhi’l-Kirmani, Beyrut 1401/1981, I, 28; Ayrıca bkz. Muhsin Demirci, 

Tefsir Usulü, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul 2013, 49. 
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ancak peygamberin melekleşmesi ile mümkün olacağını ifade etmiştir.950 Vahyin gizliliği 

ile ilgili olarak dikkat çeken bir nokta da, Hz. Peygamberin yanında sürekli bulunan aile 

fertlerinin ve sahabenin dahi vahye muttali olamamalarıdır. Mamafih vahiy geldiği 

esnada yanında bulunan zevceleri,951 Hz. Muhammed’de meydana gelen bir takım 

değişiklikleri sezmelerine rağmen952 vahyin mahiyetini anlayamıyorlardı.953 Bu da vahyin 

mahiyeti ile ilgili olarak “gizliliğin” önemini ortaya çıkarmaktadır. Kur’an’da vahyin bu 

özelliğini ifade eden kelime “Necva” dır. Necva, iki kişi veya daha fazla insan arasında 

gerçekleşen gizli konuşmadır. Bir topluluk, aralarında gizlice diyalog kurduklarında 

onlara, “Tenaciye’l-kavm” denilmektedir.954 Kur’an, Musa peygamber ile Allah’ın 

konuşmasını (vahyini) bu kelime ile anlatmıştır: “Biz Musa’ya Tur’un yamacından 

seslenmiş ve vahyetmek için onu yakınımıza çağırmıştık”955 Bu ayette Allah ile Musa 

 
950 İbn Haldun konuya dair şöyle demiştir: “Vahiy durumu ortaya çıktığı vakit peygamberler yanlarında 

bulunanlardan büsbütün kaybolarak maneviyata yönelmiş olurlar ve dışarıdan bakıldığında uyku ve 

bayılma gibi bir hal meydana gelip, görenler onları uyuyor yahut bayılmış sanırlar bu durumda bu hallerden 

hiçbirisi söz konusu değildir. Hakikat de kendileri horuldama halinde iseler de ruhları tanrısal cezbeden 

ötürü yüce olan ruhlar ve meleklerle ruhani münasebet ve temaslarda bulunur. Bunları müşahedeye dalmış 

oldukları için beşer anlayışının büsbütün dışında bir durumdadırlar. Bu cezbe anında peygamberler 

fısıldayarak söylenen sözleri işitir ve anlarlar” (İbn Haldun, Mukaddime, çev. Zakir Kadiri Ugan, İstanbul 

l986, c. 1, 217.); İbn Haldun’un bu görüşüne katılmayanlarda vardır. (Öztürk, 58, 59.) 

951 Zevcelerinin yanında gelen hadisler için bkz. Buhari, Fedail’ul Kur’an, I,  Ahmed b. Hanbel, Müsned-u 

Ahmed b. Hanbel, İstanbul 1413/1992, Çağrı Yayınları, c. VI, 150. 

952 Hz. Aişe vahyin geliş anlarından birini şöyle tarif etmiştir: “Ben onu en soğuk bir günde kendisine vahiy 

gelirken gördüm, anlından ter damlaları akıyordu.” (Buhari, Bed’u’l Vahy, 2, Şahadat, 15; Konuyla ilgili 

diğer rivayetler için bkz. Buhari, Fezail’ul Kur’an 2; Müslim, Vahyin Gelişi 2127; müsned, I, 34, 464, c. 

VI, 163. 

953 Bu manada vahiy “öznel” bir tecrübe niteliğindedir. Bu sebeple vahiy esnasında olup bitenleri insanlar 

bilemez. Bu konuda insanın bilgisi sadece naslarla sınırlıdır. Halis Albayrak, Kur’an’da İnsan-Gayb 

İlişkisi, Şule Yayınları, İstanbul 1993, 241; Ayrıca bkz. Demirci, Vahiy Gerçeği,  38. 

954 Mehmet Yaşar Soyalan, Elmalılı Tefsirinde Kur’ani Terimler ve Deyimler, Ağaç Yayınları, İstanbul 

2003, 252. 

955 Meryem 19/52; Kelime gizli şeyler konuşmak isteyenlerin, insanların çıkamayacağı yüksek tepelere 

çıkarak,  etraflarında ki kimselerin işitmelerinden kurtularak fısıltıyla konuşmaktır. Kelimeye bu anlamı 

verenlerde vardır. (Soyalan, 252.) 
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arasındaki konuşmanın gizli olduğu “neciyyen” kelimesi ile ifade edilmektedir. Vahiy o 

kadar gizli bir bilgidir ki, ona ulaşmaya calışan cinler bile vahye muttali 

olamamışlardır.956  

Vahyin “gizlilik” özelliği sadece İslamiyet’e has bir özellik değildir. Yahudilik’te 

de vahyin gizlilik özelliğine vurgu yapılmıştır. Bu anlamda Tanah’ta vahyi ifade eden 

kelimelerden birisinin “Gala” kelimesi olduğu görülür. “Gala” vahyin gizli bir durum 

olduğunu ifade eder: “Gizlilik Tanrımız Rab’be özgüdür. Ama bu yasanın bütün sözlerine 

uymamız için açığa çıkarılanlar sonsuza dek bize ve çocuklarımıza aittir.”957 Yani 

Tanah’ın mahiyetine dair gizlilik özelliği dikkat çekicidir. İnciller’e baktığımızda da aynı 

durumla karşılaşırız. Pavlus’un mektuplarında vahyi ifade etmek için vahyin “gizem” 

özelliğine atıf yapılır. Mamafih gizem (musterion) Mesih’te ortaya çıkmıştır 

(phaneroun).958 İnciller ise bu gizemin şahidi olan kayıtlar niteliğindedir.959 Esasında 

Hinduizm’de de benzer bir durum görülmektedir. Zira Hinduizm’deki sadece Rişiler 

tarafından duyulan (Şruti) ve diğer insanların anlayamayacağı bir vahiy anlayışından söz 

etmemiz mümkündür. Yani İslamiyet’teki vahyin mahiyetindeki “gizlilik” anlayışı 

Hinduizm, Yahudilik ve İslamiyet ile benzerlik göstermektedir. 

c) Müdahaleye Kapalı Oluşu 

Vahyin mahiyeti ile ilgili bir diğer konu ise vahye müdahalenin imkânsızlığıdır. 

Zira Kur’an’dan anladığımız kadarıyla cinler, şeytan ve insanların, vahye indiriliş 

esnasında müdahale etmeye çalıştıkları fakat vahyin ilahi bir şekilde bunların 

 
956 Hicr 15/17-18; Saffat 37/7-10; Cin 72/8-9; Kur’an’ın korunmuşluğu ile ilgili olarak bkz. Hicr 15/9; 

Vakıa 56/77-80; Abese 80/11-16; Tekvir 81/19-25. 

957 Tesniye 29/29. 

958 Romalılar 3/ 21, 16/ 26. 

959 Latourelle, 60. 
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müdahalelerinden korunduğu ifade edilir.960 Nihayetinde vahye Allah ile peygamber 

arasında gizli bir mefhum olması sebebiyle müdahale de söz konusu değildir. Kur’an bu 

konuda müşriklere de meydan okumaktadır. Konuyla ilgili ayet-i kerimede şöyle 

geçmektedir:  “Yoksa göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin hükümranlığı onların mıdır? 

Öyle ise sebeplere yapışarak yükselsinler (bakalım!)”961 Bu ayette Allah (cc), müşriklerin 

vahye hiçbir şekilde müdahale edemeyeceklerini ifade etmektedir. Vahiy, müdahaleye o 

derece kapalıdır ki, ona peygamberin bile bir şey eklemesi ya da çıkarması söz konusu 

değildir. Zira Kur’an’da öyle ayetler vardır ki, Peygamber uyarılmaktadır.962 Peygamber 

bu ayetleri hiçbir değişiklik yapmadan tebliğ etmiştir. Yaşanan bazı hadiselerde 

peygamberin isteğinin dışında ayetlerin inmesi de buna örnek teşkil eder. Örneğin Bedir 

savaşı sonrasında Hz. Muhammed esirlerin fidye karşılığında serbest bırakılmalarını ister. 

Genel eğilim ise onların cezalandırılmaları yönündedir. Bunun üzerine Allah Hz. 

Muhammed’in bu görüşünde haklı olmadığını vurgulamıştır.963 Yine Hz. Muhammed 

 
960 Hicr 15/18; Hacc 22/15, 52; Saffat 37/6-10; Sad 38/10; Fussilet 41/12; Mülk 67/5; Cin 72/8-9; Demirci, 

41-44; Ayrıca bkz. Hasan Elik, Kur’an’ın Korunmuşluğu Üzerine, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Vakfı Yayınları, İstanbul 2009, 68-114. 

961 38/Sad 10; Hacc 22/15. 

962 “Suratını astı, yüzünü çevirdi. Çünkü ona gözü görmeyen biri gelmişti. Sen nereden bileceksin, belki o 

arınacaktı. Yahut o öğüt alacak da öğüt kendisine fayda verecekti. Sen ise kendini her şeye yeterli görenle 

ilgileniyorsun. Onun arınmamasından sen sorumlu değilsin! Ama gönlünde Allah korkusu taşıyarak koşup 

sana gelenle ilgilenmiyorsun!” (Abese 80/1-10.) 

963 “O yerde gerekli temizliği yapıp hâkimiyetini kuruncaya kadar bir peygamberin esirlerinin olması uygun 

değildir. Siz geçici dünya varlığını istiyorsunuz, oysa Allah âhireti istiyor; Allah izzet ve hikmet sahibidir. 

Allah’ın daha önceden yazılmış bir hükmü olmasaydı elde ettiğiniz menfaat sebebiyle size büyük bir azap 

dokunurdu. Artık aldığınız ganimetten helâl ve hoş olarak yiyin, Allah’a itaatsizlikten sakının, Allah son 

derecede bağışlayıcı ve esirgeyicidir.” (Enfal 8/67-69.) Hz. Ömer bu ayetlerin indiği sabah Hz. 

Muhammed’le Ebu Bekir’i bir ağacın dibinde ağlarken görür. Onlara niçin ağladıklarını sorduğunda ise, 

‘Arkadaşlarının, fidye alarak başıma getirdikleri yüzünden!’ dedi ve (yakındaki bir ağacı göstererek) 

“Cezayı kendilerine şu ağaç kadar yaklaşmış gördüm” buyurdu. (Müslim, “Cihâd”, 58). 
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hanımlarına kızıp balı kendisine haram etmesi sebebiyle ayet ile ikaz edilmiştir.964 Eğer 

vahye peygamberin müdahalesi söz konusu olsaydı, Hz. Muhammed kendi görüşü 

aleyhine olan bu ayetleri tebliğ etmezdi.  

Hıristiyanlık’taki Kutsal Kitap’ı vahiy bağlamında Kur’an-ı Kerim ile 

kıyasladığımızda vahye müdahale konusunda Hıristiyanlık farklı bir noktada 

durmaktadır. Zira İlham anlayışına göre Kutsal metinler, yazarlara Tanrı tarafından 

harflerine ve noktalarına kadar yazdırılmaktadır. Bu anlayışa “harfi harfine ilham” 

(inspiration litterale) denilmektedir. Bu anlayış zamanla terkedilmiş ve incillerin, incil 

yazarlarının kendi kültürel şartlarından etkilenerek Kutsal Kitap’ı yazdıkları 

vurgulanmıştır. İnciller’in vahyin birebir kaydı olmadığı ifade edilmiştir. Hıristiyanlar’a 

göre Tanrı Kutsal Kitap’ta insanla insan gibi konuşmuştur. Bu sebeple Kutsal Kitap’ın 

yazarlarının yorumları ile Tanrı’nın onlara bildirdiği vahyi ayırmak gerektiği II. Vatikan 

Konsilin’de ayrıca vurgulanmıştır.965 Buna göre Kutsal Kitap yazarları, kendi 

dönemlerine ait edebi tür ve çevre şartlarının etkisinde yorumlamalarda bulunmuşlardır. 

Burada kültürel çevrenin etkisinin yanında yazarın metni nasıl ve hangi amaca yönelik 

yazdığı, zamanın okurlarının ihtiyaçlarına hangi niyetle cevap verdiği de iyi 

anlaşılmalıdır.966 Buradan da anlaşılmaktadır ki Hıristiyanlık’ta vahiy anlayışı çevresel ve 

kültürel şartların müdahalesine açık konumdadır. Yapmış olduğumuz bu kıyas sadece iki 

dinin kutsal kitapları bağlamındadır. Hıristiyanlığın genel vahiy anlayışı ile ilgili değildir. 

 
964 Tahrim 1-3. Diğer bir örnekte Mücadele suresinde anlatılan olaydır. Kocası hakkında peygambere soru 

soran kadına cevap ayet nazil olduğunda ancak Hz. Muhammed tarafından verilebilmiştir. (Ebû Dâvûd 

Süleyman b. Eş'as es-Sicistanî, Sünen-i Ebû Dâvûd, trc. İbrahim Kocaslı, Erkam Yay. İstanbul 2018, 

“Talâk”, 17.) Eğer Hz. Muhammed’in vahye müdahalesi söz konusu olsaydı, meselenin çözümü için ayet 

gelmesini beklemezdi. 

965 Dei Verbum 12,1. 

966 Backhaus, 813. 
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4. Vahyin Unsurları 

Vahyin tanımı ve mahiyetinden sonra izah edilmesi gereken bir diğer konu ise 

vahyin gerçekleşme safahatında hangi unsurların etkin olduğu hususudur. Nihayetinde 

vahiy mahiyetini bilmesek de bir Allah ile peygamberi arasında bir iletişim türüdür. 

Normal şartlarda iletişim dediğimizde iki varlığın karşılıklı etkileşiminden bahsederiz. 

Fakat Allah peygamber iletişimi dediğimizde ise sadece Allah’tan peygambere yönelik 

tek taraflı bir bilgi aktarımını kastetmekteyiz. Burada Allah aktif, peygamber ise pasif 

konumdadır. Ve her iletişimde iletişimin unsurları vardır. Bu manada vahyin kaynağı 

Allah olmakla birlikte hedef kitlesi insanlardır. Vahiyde Allah ile peygamber arasındaki 

elçi ise Cebrail’dir.   

a) Allah 

Vahiy, Allah’ın insanlara peygamberleri aracılığıyla göndermiş olduğu ilahi 

hakikatlerdir. Bu sebeple vahiy Allah’ın insanlık ile irtibat kurma vasıtasıdır. Allah vahyi, 

insanlar arasından seçmiş olduğu ruhi donanımları bakımından yüksek, vahye muhatap 

olabilecek noktaya yükseltilmiş peygamberlere iletmiştir.967 Yani vahyin faili Allah’tır. 

Bu anlamda vahyin kitaplaşmış hali olan Kur’an lafız hem mana yönüyle Allah’a aittir. 

Dinin kurucusu Allah olduğu gibi başlangıçtan bu yana peygamberlerine vahiy gönderen 

de, Cebrail’i görevlendiren de Allah’tır.968 Vahiy süreci ise Hz. Muhammed’e kadar 

sürmüştür.969 

Vahyin kaynağı konusunda Hz Muhammed’e karşı müşrikler tarafından bir takım 

ithamlarda bulunulmuş, vahyin kaynağının Allah olmadığı iddia edilmiştir. Fakat Kur’an 

 
967 Duman, 79. 

968 Bakara 2/269. 

969 Aslan, 108-109. 
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bunu sert bir şekilde yalanlamış,970 cin ve şeytanların vahye müdahaleye güçlerinin 

yetmeyeceğini ifade etmiş, vahyin emin olan Cebrail tarafından indirildiğini ve bu görevi 

yaparken onun ilahi koruma altında olduğunu söylemiştir.971 Müşriklerden bazılarına göre 

Hz. Muhammed mecnundur, kâhindir, büyülenmiştir. Kimilerine göre cinlerin etkisi 

altında bu sözleri söylemiştir.972 Kimilerine göre ise Peygamber o dönemin din 

adamlarından etkilenmiş ve Kur’an’ı Kerim’i onlardan dinledikleri ile yazmıştır.973 Bu 

yaklaşımla vahyin kaynağının Allah olmadığı vurgulanmak istenmiştir. Gerek Kur’an, 

gerekse Hz. Muhammed bu iddiaları açık bir şekilde yalanlamışlardır. Özetle ifade etmek 

gerekirse, İslam inancında vahyin kaynağının Allah olduğuna dair ne bir şüphe, ne de 

farklı bir görüş söz konusudur.  

Vahyin kaynağına Hıristiyanlık açısından bakıldığında konu “önerme ve kişi 

merkezli vahiy” telakkileri bağlamında ele alınmalıdır. Önerme merkezli vahiy anlayışına 

göre vahiy, vahiy alan kişinin varlığından ayrı ve üstündedir. Musa, İshak, İbrahim ve 

Yakup gibi peygamberlere verilen vahiyler hep aynı nevidendir. Sır olan Tanrı bu şekilde 

peygamberleri vasıtasıyla kendini bilinir kılmıştır. Peygamberler Tanrı ile vahiy 

esnasında muhatap olmuşlardır. Vahiy müddetince peygamberlerin kendi iradeleri 

ortadan kalkmış ve Tanrı’nın iradesi peygamberlere sahip olmuştur.974 Yani vahyin 

kaynağı Tanrı’dır. Bu anlayışın neticesinde Kutsal Kitap, vahyin yazılı olduğu bir kitaptır. 

 
970 Hakka 69/40-42; Şuara 26/210-212, 221-223; Nahl 16/102; Furkan 25/4-6. Konuyla ilgili detaylı bilgi 

için bkz. Fazlurrahman, Ana Konularıyla Kur’an, çev. Alparslan Açıkgenç, Ankara 1987, 206. 

971 Elik, 17. 

972 Esasında cin ve şeytanların gayptan haber alıp insanlara getirdiklerine dair inanç, cahiliye dönemi Arap 

yarımadasında yaygın olan bir inançtır. Cebrail’in de cin olduğunu iddia edenler olmuş, bundan hareketle 

Hz. Muhammed’e de Mecnun (cinli) demişlerdir. (Elik, 17); Ayrıca bkz. Soyalan, Vahiy Savunması Kur’an 

Dışı Vahyin İmkânsızlığı, 492. 

973 Duman, 76. 

974 Dei Verbum, 14. 
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Bu sebeple kutsal metinler Tanrı’nın kelimesi olarak isimlendirilmiş vahiy ile 

özdeşleştirilmiş ve ilahi bir otorite olarak kabul edilmiştir. Yazarları her ne kadar insan 

da olsa bu metinlerin Kutsal Ruh’un yönlendirilmesi ile yazdırılmış olduğuna inanılır.975 

Özetle bu tarz vahyin öznesi Tanrı’dır. Ayrıca Hıristiyanlar Eski Ahit’i de Tanrı’nın 

peygamberlerine vahyettiği bir kitab olarak kabul ederler. Bu sebeple kendi Kutsal Kitap 

külliyatları içerisine Eski Ahid’i de dâhil etmişlerdir. 

Kişi merkezli vahiy anlayışında ise vahyin öznesi İsa-Mesih’in bizzat kendisidir. 

O, vahyeden konumundadır. Tanrı İsa-Mesih’te ete kemiğe bürünerek, insanların arasına 

inmiş ve vahyetmiştir. 

Hıristiyan inancında İsa’nın Tanrısal boyutu insani boyutunu kaplamış ve 

vahyeden konumuna gelmiştir.976 İsa-Mesih “özel vahyin” bu anlamda öznesi ve zirve 

noktasıdır.977 İsa-Mesih’in vahiy olduğu anlayışı şüphesiz ki Yahudilik ve İslamiyet ile 

örtüşmemektedir. Yahudilik’te Tora, İslamiyet’te ise Kur’an Allah’ın kelamı ve vahyi 

olarak kabul edilir. Yani vahyeden Allah’tır. Yine Hıristiyanlık’taki gibi insanların 

Tanrı’ya şahitlik etmesi, ona katılması, idrak etmesi ve vahyedici ile birebir diyalog 

halinde olması978 İslamiyet’teki vahyeden Allah inancı ile asla örtüşmemektedir. 

b) Peygamber  

Vahyin unsurlarından  diğeri ise peygamberdir. İnsanlığın başlangıcından bu yana 

Allah, birçok peygamber gönderdiğini ve bu peygamberlere de değişik şekillerde 

 
975 Dei Verbum, 12 

976 Kuzgun, Dört İncil Farklılıkları ve Çelişkileri,  99-100; Weinhardt, Maier, Offenbarung, 2015, 

http://www.bibelwissenschaft.de/wirelex/daswissenschaftlichreligionspaedagogischelexikon/lexikon/sach

wort/anzeigen/details/offenbarung/ch/3d7cc8e2cd9a04add0a9512421068eaf/, 01.02.2018. 

977 Thurner, “Vahiy”, 812; Helm, Divine Revelation: The Basic Issues , 61. 

978 Karlheinz, “Offenbarung und Religion in Christlicher Perspektive”, 65. 

http://www.bibelwissenschaft.de/wirelex/die-autoreninnen/details/authors/author/joachim-weinhardt/ch/072389071efc2923ec35c1c777878445/?tx_buhbibelmodul_authors%5Bcontroller%5D=Author
http://www.bibelwissenschaft.de/wirelex/die-autoreninnen/details/authors/author/sabine-pemsel-maier/ch/e98e5685d62d7fe1ea14cbf81b9c6aa2/?tx_buhbibelmodul_authors%5Bcontroller%5D=Author
http://www.bibelwissenschaft.de/wirelex/daswissenschaftlichreligionspaedagogischelexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/offenbarung/ch/3d7cc8e2cd9a04add0a9512421068eaf/
http://www.bibelwissenschaft.de/wirelex/daswissenschaftlichreligionspaedagogischelexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/offenbarung/ch/3d7cc8e2cd9a04add0a9512421068eaf/
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vahyettiğini bildirmektedir.979 Kur’an’ı Kerim’de bazı terimler peygamberler için 

kullanılmıştır. Türkçe’de Kur’an’ın bu kavramlarına karşılık gelmek üzere Farsça 

kökenli, “haber getiren” manasında “peygamber” kelimesi kullanılmıştır.980  Arapça’da 

ise özellikle peygamberleri ifade eden Resül ve Nebi kelimeleri öne çıkmaktadır.981 

Kur’an’da Allah, kimi peygamberlere sahifeler verdiğini, İsrailoğulları’na Tevrat’ı,982 

İsa’ya İncil’i, Davut’a Zebur’u,983 verdiğini haber vermektedir.984 Yine bazı 

peygamberlere kitap verildiği, bazılarına ise sahife verildiği de Kur’an’ı Kerim’de ifade 

edilmiştir. Peygamberlerin vahiyle alakalı olarak yükümlülükleri vahyi insanlara eksiksiz 

bir şekilde bildirmektir. Peygamberler, Allah’ın mesajını insanlara yaşayarak öğretmek 

ve tebliğ etmekle görevlidirler. Bu anlamda onlar, vahyin taşıyıcısıdırlar.985 Kur’an 

vahyini insanlığa aktaran Hz. Muhammed de kendisine vahiy gelen peygamberlerin 

sonuncusudur. Peygamberler hiçbir zaman kendi heva ve heveslerinden 

konuşmamışlar.986 Allah’tan neyi almışlar ise onu insanlara tebliğ etmişlerdir. Vahyin 

kaynağı Allah olduğu gibi bütün peygamberlere gelen vahiy de aynıdır.987 

 
979 A’la 87/19; Necm 53/36. 

980 Peygamber elçi, nebi, haberci, hadi, kılavuz, nezir, uyarıcı, beşir, müjdeci gibi kelimeler ile 

anlatılmaktadır. Peygamber kelimesi ile elçi, klavuz, haberci kavramlarının ötesinde kutsal bir varlığa işaret 

edilir. (Murat Sülün, “Kur’an-ı Kerim’de Vahyin Kavramsal Çerçevesi”, Kur’an Vahyi Sempozyumu, 

Kur’an Çalışmaları Vakfı, İstanbul 2017, 191.) 

981 Aslan, 115; Nebi ve Resul kelimelerinin detaylı anlamları için bkz. Aslan, 115-121. 

982 En’am 6/154; İsra 17/2; Mümin 40/53. 

983 Nisa 4/163; İsra 17/55. 

984 Maide 5/46. 

985 Maide 5/67, 92, 99; A’raf 7/62; Rad 13/40; Nahl 16/35; Ankebut 29/18; Şura 42/48; Ahkaf 46/23; 

Teğabun 64/12; Cin 72/23. 

986 Necm 53/1; Yunus 10/15; A’raf 7/203. 

987 Nisa 4/163, 164; Ayrıca bkz. Subhi es- Salih, Kur’an İlimleri, çev. M.Said Şimşek, Hibaş Yayınları, 

Konya, 19. 
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Vahyin bir unsuru olarak peygamberlerin bu görevden kaçınmaları kendi ellerinde 

değildir. Kur’an’ı Kerim’de: “Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer 

bunu yapmazsan, onun verdiği peygamberlik görevini yerine getirmemiş olursun. Allah, 

seni insanlardan korur. Şüphesiz Allah, kâfirler topluluğunu hidayete erdirmeyecektir.”988 

buyurulmaktadır. Allah, bu ayetten de anlaşılacağı gibi sadece vahyi ve vahiy meleğini 

değil aynı zamanda tebliğ görevini yerine getiren vahyin unsuru olan peygamberini de 

koruması altına almıştır.989 Bu korumanın yanında Allah vahyi de koruması altına almıştır. 

Peygamber korunmuş olan vahyi alır ve tebliğ eder. Bu konuda vahyin sahibi ve garantörü 

Allah’tır. Bu anlamda Allah’ın peygambere vahyinde herhangi bir yanlış anlaşılmayı 

doğuracak iletişim kazalarından bahsetmek söz konusu değildir. Normal bir iletişimde 

mesajı gönderen ile mesajı alan arasında yanlış anlaşılmalar olabilir. Yanlış anlaşılmalar 

mesajı gönderen ve mesajı alanda olan eksikliklerden kaynaklanabilir. Yani iletişim her 

zaman iletiyi gönderenin muradı olacak şeklinde sonuçlanmayabilir. Fakat Allah-

Peygamber iletişiminde böyle bir şey söz konusu değildir. Mamafih önceden de ifade 

ettiğimiz gibi bu iletişim türünde Allah aktif, peygamber ise pasif konumdadır. Yani 

iletilen mesajın garantörü Allah’tır. Bu endişeyi peygamberin de taşıdığını Kur’an’ı 

Kerim bizlere ifade etmektedir.990 Zira vahiy görevi ağır bir görevdir ve peygamberin bu 

konuda endişeye kapılması da normaldir. Allah bu konuda peygamberin endişesini 

gidermektedir. Peygamberin vahiy karşısındaki bu tutumu vahiy alma esnasında onun 

insani özelliklerden sıyrılmadığını bizlere göstermektedir. Nitekim vahiy esnasında 

kendisinde beliren heyecan ve acelecilik gibi insani tepkiler de bu duruma işaret 

etmektedir. Vahyin inzalinde peygamber en yüksek kapasitede ve en yüksek bilinç 

 
988 Maide 5/67. 

989 Elik, 18. 

990 A’la 87/6, 7; Kıyame 75/16-19; Ta-ha 20/114. 
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düzeyinde bulunmaktadır.991 Bu sebeple vahiy anında peygamberi kendi bilincinin dışında 

bir durum ile tasvir etmek doğru değildir. Bu konuda peygamberde görünen soğuk 

havalarda terleme,992 yüz renginin değişmesi, iç dünyasına yönelme,993 elbisesini başına 

çekmek994 gibi haller ilahi vahyin ağır bir sorumluluğunun neticesidir.995 Aksi takdirde 

vahiy esnasında bilincin devre dışında kalması gibi bir anlayışın kabul edilmesi 

peygamberin “vahyi anlayan” oluşuyla bağdaşmayan bir durumdur.  

Vahyin unsuru olarak peygamberin görevi sadece Allah’tan aldığını tebliğ etmek 

değildir. Bununla birlikte Kur’an’ı Kerim’e baktığımızda Hz. Muhammed’e bir takım 

görev ve sorumluluklar verildiği görülmektedir. Bu sorumlulukları yerine getirecek olan 

peygamberin insan cinsinden seçilmiş olması Kur’an da özellikle vurgulanır. Bu onun 

önderlik ve örnekliğinin daha kuvvetli olması içindir. Zira Kur’an-ı Kerim’de 

putperestlerin, peygamberlerin meleklerden olmasını istediklerini görüyoruz.996 İslam’ın 

peygamber tasavvurunu daha iyi anlamamız için bu görevlere değinmemiz 

gerekmektedir.   

Kur’an’da Hz. Muhammed’in en önemli görevlerinin başında “tebliğ” faaliyeti 

gelmektedir. Bu, hiçbir peygamberin vazgeçemeyeceği bir görevdir.997 Peygamberlik öyle 

bir görevdir ki, peygamberin herhangi bir vahyi saklaması veya tebliğ etmemesi asla 

düşünülemez.998 Kur’an peygambere tebliğ görevini verirken onun hidayet edici 

 
991  Pak, 91-93. 

992 Buhari Bed’ül Vahiy, 2; Müslim Fazail, 2127. 

993 Müslim Fazail, 2128. 

994 Müsned, I/464. 

995 Müzzemmil 73/5. 

996 Nahl 16/43-44; İsra 17/94, 95; En’am 6/8, 9. 

997 Maide 5/67. 

998 Yunus 10/15. 
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olmadığını da özellikle vurgulamıştır.999 Tebliğ görevini yerine getirirken peygamberin 

insanları asla zorlamaması gerektiğinin de altı çizilmiştir.1000   

Hz. Muhammed kendisine gelen vahyi insanlara sadece tebliğ etmekle kalmamış 

aynı zamanda vahyi bizzat hayatın içinde uygulayarak da göstemiştir. Nitekim Kur’an, 

bunun da peygamberin bir görevi olduğunu zikretmiştir.1001 Peygamber, Allah tarafından 

hikmetle bezenmiş, vahiyle donanmış, bilge bir muallimdir.1002 Dolayısıyla onun Kur’an’ı 

bizzat talim etmesi mü’minler için önemlidir. 

Kur’an’da Hz. Muhammed’in görevleri anlatılırken “beyan” görevi de 

zikredilmektedir. Nitekim inen bazı ayetleri açıklamak gerekmekteydi. Nitekim Kur’an’ı 

Kerimde bu durum şu şekilde ifade edilmektedir: “(O peygamberleri) apaçık belgeler ve 

kitaplarla gönderdik. İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman ve onların da (üzerinde) 

düşünmeleri için sana bu Kur’an’ı indirdik.”1003  

Hz. Muhammed’in bir diğer görevi de şahitliktir.1004 Peygamber vahyin şahidi 

konumundadır. O, kendisine ve Allah’tan gelen vahye iman eden mü’minlere şahit ve 

peygamberlik zincirinin son halkasıdır. O, sadece kendi peygamberliğini ilan 

 
999 Al-i İmran 3/20; Maide 5/92. 

1000 En’am 6/104; Gaşiye 88/21. 

1001 Bakara 2/151. 

1002 Bünyamin Erul, Sahabenin Sünnet Anlayışı, T.D.V. Yayınları, Ankara 2000, 102. 

1003 Nahl 16/44, konuyla ilgili örnekler için bkz. Buhari Tefsir 59, Ebu Davud, Zekât 1; İbn Aşur 

(1394/1973), bu ayette geçen “beyan” lafzınının sünnete delalet etmeyeceğini, çünkü Kur’an’ın sünnetle 

beyanına ihtiyaç olmadığını savunur. (İbnAşur, Muhammed Tahir, Tefsiru’t-tahrir ve’t-tenvir, b.y.,t.y, c. 

VII, 164); Hz. Muhammed zamanında sahabenin Kur’an’a bakışında mücmel veya müşkil gibi ifadeler 

mevcut değildi. Dolayısıyla ayette geçen “tebyin” kelimesi Hz. Muhammed’in Kur’an’ı tefsir etmesi olarak 

da anlaşılabilir. (Polat Fethi Ahmet, Tefsir Araştırmalarında Yöntem Sorunları II, Aybil Yayınları, Konya 

2014, 289); Bu ayet çerçevesindeki tartışmalar için Bkz. Gelgeç, Sevim. "16/Nahl 44 Bağlamında Hz. 

Peygamberin Tebyin Görevi”  Dinbilimleri Journal, (2015). 

1004 Müzzemmil 73/15, ayrıca bkz. Ahzab 33/45; Fetih 48/8. 
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etmememiştir. Aynı zamanda bu zincire ait diğer peygamberlere de şahitlik etmiş ve 

onları tasdik etmiştir. Bu anlamda Kur’an, diğer peygamberlere ait yanlış ve değiştirilmiş 

anlayışları da ortaya koyarak onlar hakkındaki şahitliği ile onları temize çıkarır.  

Hz. Muhammed’in bir diğer görevi ise uyarıcılıktır. Tarih boyunca gelen bütün 

peygamberler, kavimlerini başlarına gelebilecek kötü son hakkında ve dünyada yapıp 

ettiklerinin mutlaka bir karşılığı olacağı konusunda uyarmışlardır.1005 Nitekim Müddessir 

suresinde peygambere bu görev şöyle hatırlatılmıştır: “Ey örtüye bürünen! Kalk da 

uyar.”1006 Bu uyarı İslam’ın ilk yıllarında yakınlarını kapsarken1007 ilerki yıllarda tüm 

insanlığı kapsayacak şekilde genişlemiştir.1008   

Peygamberin görevleri arasında müjdeci olması da Kur’an’da zikredilir.1009 

Peygamber, kendine inanları Allah’ın mükâfatı ile müjdelemiş,1010 inanmayanları ise 

Allah’ın azabı ile uyarmıştır.1011 

Kur’an’da peygamberin “öğüt verme” görevi de bulunmaktadır: “Onlar, Allah’ın 

kalplerindekini bildiği kimselerdir. Öyleyse onlara aldırma. Onlara öğüt ver ve onlara, 

kendileri hakkında etkili ve güzel söz söyle.”1012 Burada öğüt verme işini insanlara vahyi 

 
1005 Sad 38/4, 70; Neml 27/56; Zariyat 51/50; Mülk 78/26; Ankebut 29/50; Hac 22/49; A’raf 7/184; Hicr 

15/89; Şuara 26/115; Ahkaf 46/67; Necm 53/26. 

1006 Müddessir 74/1-2. 

1007 Hicr 15/96; Şuara 26/214. 

1008 Konuyla ilgili olarak bkz. Şuara 26/214; En’am 6/92, 19; Şura 42/7; Meryem 19/97; Kasas 28/46; Secde 

32/3; Yasin 36/6; Enbiya 21/45; İbrahim 14/44; ayrıca bkz. Buhari, Tefsir 26. 

1009 Bakara 2/119, ayrıca bkz. Sebe 34/28; Furkan 25/56; Ahzab 33/45; Fetih 48/8-9; A’raf 7/184; Fatır 

35/24; Fussilet 41/4. 

1010 Bakara 2/25, 155, 223; Tevbe 9/112. 

1011 Nisa 4/138; Tevbe 9/3, 34; Lokman 31/7. 

1012 Nisa 4/63, ayrıca bkz. Sebe 46; Nahl 16/125; Kaf 50/45; Zariyat 51/55. 
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güzel bir şekilde aktarılması olarak da düşünebiliriz. Yani vahyi tebliğ de bir metod olarak 

“öğüt verme” vahyin insanlar arasında güzel anlaşılması için bir araçtır. 

Vahyin bir unsuru olarak peygamber inancını Hıristiyanlık ile kıyasladığımızda 

belirgin farkların olduğunu görürürüz. Hıristiyanlık’ta Kutsal Kitap, yazanların özel 

yorumu değildir. İnsanlar Kutsal Ruh’un sevk ve idaresinde Kutsal Kitap’ı 

yazmışlardır.1013 Yeni Ahid’de Musa, Yakub, İbrahim, Davud gibi peygamberlerin 

isimleri zikredilir. “Rabbin hizmetçileri” olarak ifade edilen peygamberlik kavramındaki 

“hizmetçi” kelimesi “ebed” kelimesi ile ifade edilmiştir. Arapça “abd” kelimesinin 

İbranice karşılığıdır. Pavlus da kendisi için bu tabiri kullanmış ve kendisini Kutsal 

Kitap’ın, Tanrı’nın ve İsa’nın kölesi olarak adlandırmıştır.1014 “Ebed” kelimesi, 

İngilizce’ye köle yerine “hizmetçi” olarak çevrilmiştir.1015 Yeni Ahit’te ise peygamber 

(prophet) ve peygamberlik yapmak (prophecy) tabirleri kullanılmıştır. Bu tabirlerden 

anlaşılan, Hıristiyanlık’ta Tanrı, iradesini, peygamberlik yapacak kimseler eli ile 

göstermiştir.1016 Bu bağlamda baktığımızda Hıristiyanlık’ta havârilik inancı İslamiyet’teki 

peygamber inancına benzemekle birlikte önemli farklar olduğu ortaya çıkmaktadır.1017 İsa, 

yazılı hiçbir metin bırakmamakla birlikte, mesajını insanlara yaymakla yetkili kıldığı bir 

takım kişileri seçerek iletmiştir. Havâriler de İsa’nın mesajını muhafaza ederek insanlara 

yaymışlardır.1018 Havârilerin dışındaki diğer insanlar bu mesaja uymakla mükelleftir.1019 

 
1013 II. Petrus 1/20, 21. 

1014 Koloseliler 1/7, 23, 26, I. Timeteos 1/12. 

1015 Montgomery Watt, Günümüzde İslam ve Hıristiyanlık, çev. Turan Koç, İstanbul 1991, 19l. 

1016 Michel, 19. 

1017 Yeni Ahit’te hâvari kelimesi şu anlamlara gelmektedir: İsa’nın ölümünden sonra tekrar dirilmesine şahit 

olanlar, İsa’nın havârileri, Hıristiyan misyonerleri ve Kutsal Ruh’un gücü ile özel bir konuma sahip olanlar. 

(Galip Atasagun, İlahi Dinlerde (Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam’da) Dini Semboller, Konya, 2002, 225.) 

1018 Korntililer I. 15/3-7, 11/23; Selanikliler I. 2/13. 

1019 Romalılar 1/5;  Korntililer II. 2/9; Filipeliler 2/12. 
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Havâriler İsa-Mesih tarafından seçilmiş, İsa’ya yardımcı olmuş on iki kişilik grubu ifade 

eder.1020 Bu bağlamda havârilik İslamiyet’te tam karşılığı olmayan bir terimdir. 

Havârilerin İsa-Mesih’le ilişkisi ve görevlendirilme şekillerine baktığımızda İslam’ın 

peygamberlik inancı ile örtüşmediği gözükmektedir.1021 Hıristiyanlığın peygamber 

inancını izah ederken İsa’nın konumunu da zikretmemiz gerekmektedir.  

Hz. İsa, İslam inancında peygamber olarak görülürken, Hıristiyanlık’ta bizzat 

vahyeden bir şahsiyyet hüvviyetindedir. İsa’nın Tanrı’nın inkarnasyonu olduğu inancı, 

İslam’ın ve Hıristiyanlığın peygamber inancı konusunda ayrışmasının temel noktasıdır. 

İncil metinlerinde İsa, Tanrı’nın kelamının kendisinde hulül ettiği bir varlık,1022 Mesih1023 

ve Tanrı’nın oğlu1024 olarak zikredilmiştir. İnciller’de de İsa’nın kendisi için açık bir 

şekilde peygamber sıfatını kullanmadığı fakat bazen peygamberliği çağrıştıracak ifadeleri 

kullandığı da dikkatten kaçmamaktadır. Kutsal Kitap’ta “Bir peygamber kendi 

memleketinden, akraba çevresinden ve kendi evinden başka yerde hor görülmez”1025 

ifadesi geçmektedir. Aynı şekilde İsa’nın: “Ben kendiliğimden konuşmadım. Beni 

gönderen Baba’nın kendisi, ne söylemem ve ne konuşmam gerektiğini bana buyurdu. 

Onun buyruğunun sonsuz yaşam olduğunu biliyorum. Bunun için ne söylüyorsam, 

Baba’nın bana söylediği gibi söylüyorum,”1026 şeklindeki açıklamaları da İsa’nın 

peygamber sıfatını güçlü kılmaktadır. 

 
1020 Muammer Ulutürk, Hıristiyanlık’ta Havarilik, (basılmamış doktora tezi), Selçuk Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Konya 2005, 52. 

1021 Konuyla ilgili olarak bkz. Fuat Aydın, “Hz. İsa Sonrası Tartışma Konularından Havârilik ve Pavlus’un 

Havârilik Anlayışı”, Dinler Tarihi Araştırmaları, III, Ankara 2001, 71-93, Detaylı bilgi için bkz. Ulutürk, 

Hıristiyanlık’ta Havarilik, Konya 2005. 

1022 Yuhanna 1/1-3. 

1023 Matta, 16/14-20; Markos, 8/27-30. 

1024 Matta, 4/3; Resullerin İşleri, 8/37; Romalılar, 1/4; Galatyalılar, 2/20; Efeslilere, 4/13; İbraniler 1/1, 2. 

1025 Markos 6/4; Matta 13/57; Luka 4/24, 13/33; Yuhanna 4/44. 

1026 Yuhanna, 12/49, 50. 
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 Yine İsa’nın mucizelerini gören halkın, onu peygamber olarak vasıflandırmaları 

da1027 İsa’nın peygamber olduğu anlayışına bizi götürebilir. Fakat bu ifadeler 

Hıristiyanlık’ta İsa’nın konumunu peygamber olarak görmemize imkân vermemektedir. 

Zira Hıristiyan inancı İsa’yı bir peygamber olmanın dışında vahyin zirvesi ve son noktası 

olarak görmektedir. Yine Hıristiyan inancında İsa, Tanrı’yı insanlara açan, Tanrı’nın 

mesajını insanlara şahsında ve yaşamında en mükemmel bir tarzda ileten ve anlatan 

Mesih olarak kabul edilir.1028 Bununla birlikte peygamberlik konusu Hıristiyan 

ilahiyatında belki de en az tartışılan konuların başında gelmektedir. İslamiyet’te 

peygamberlik inancın önemli bir unsuru olarak kabul edilirken Hıristiyanlık’ta 

peygamberliğin itikadi olarak birinci sıralarda önemde bulunduğunu söylemek mümkün 

değildir. Peygamberlik, Hıristiyanlığın ayrılmaz bir parçası olmaktan öte tamamlayıcı bir 

cüzüdür. Nitekim peygamberlik konusunda Hıristiyanlık literatüründe çok fazla eserin 

olmaması bunun ispatı niteliğindedir. Hıristiyanlık’ta peygamberliğin önemli 

olmamasının bir diğer sebebi de, dinin ilk mübelliğinin Tanrı’nın tecessüm ettiği İsa 

olmasıdır. Yahudilik ve Hıristiyanlık’ta peygambersiz bir din tasavvur edilemezken, 

Hıristiyan inancında bu mümkündür. 

Hıristiyanlık’ta peygamberlik Tanrı’dan veya Kutsal Ruh’tan alınan mesajların 

tebliğ edilmesini ifade etmektedir. Peygamberlikle ilgili başka tanımlarda da 

peygamberliğin sürekli olmayan bir görev olduğunun altı çizilmektedir.1029 Yani bir kimse 

hayatının bir dönemini peygamber olarak, bir dönemini ise sıradan bir insan olarak 

geçirebilir.  Bu da Hıristiyan peygamber inancı ile İslamiyetin peygamber tasavvuru 

 
1027 Matta 21/11; Markos 6/15; 8/28; Luka 24/19, 9/17. 

1028 Michel, 18. 

1029 Hıristiyanlık’ta peygamber tanımları için bkz. Muhammed Tarakçı, “Hıristiyanlık’ta Vahiy ve 

Peygamberlik”, Vahiy ve Peygamberlik, Kuramer Yayınları, İstanbul 2018, 82-85.  
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arasındaki en önemli farklardandır. Ayrıca ‘peygamberlik etmek’ daha çok insanlara vaaz 

ve tebliğ etmek görevlerini ifade etmek için kullanıldığı görülmektedir. Bu manada 

sadece Havariler değil, günümüze kadar pek çok kişi peygamber olarak 

adlandırılmışlardır.1030 Böylelikle kavram, Yahudilik ve İslam’ın peygamberliğe 

yüklediği anlamın çok ötesinde bir anlam dünyasına bürünerek geniş bir çerçeveyi ifade 

etmektedir.  

Yahudilik ve İslamiyet’te peygamberlerin bir özelliği de mucize göstermeleridir. 

Bu bağlamda İsa-Mesih de bir takım mucizeler göstermiştir.1031 Fakat Hıristiyanlık’taki 

genel kanaat onun mucizelerini peygamberliğini ispat etmek için değil, ulûhiyetinin bir 

tezahürü olarak gösterdiği şeklindedir. Zaten İsa’nın Mesih olarak kabul edilmesi, onun 

bir peygamber olmaktan ziyade Tanrı’nın oğlu olduğunu vurgulamak içindir.1032  

c) Cebrail 

İslam’da vahyin bir diğer unsuru vahiy meleği olan Cebrail’dir. Kur’an’da üç 

yerde “Cibril” şeklinde zikredilen1033 Cebrail meleği, ilahi vahyi peygamberlere ileten 

meleğin adıdır.1034 Aynı zamanda Cebrail, “Allah’ın kulu” manasına da gelmektedir.1035 

 
1030  Hıristiyanlık’ta peygamber tanımları için bkz. Tarakçı, 121,122. 

1031 Markos 2/8; Matta 9/4, 12/25; Luka 5/22, 7/39; Yuhanna 2/24, 25. 

1032  Tarakçı,  84, 85; Betül Avcı, “Hıristiyanlık’ta ve Kur'an Tefsirlerinde Hz. İsa’nın Mucizeleri”, Divan, 

2000/2, 257-261. 

1033 Bakara 97, 98; Tahrim 4. 

1034 Hüseyin Atay, İslam’ın İnanç Esasları, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, Ankara 1982, 

154. 

1035 Ebu’l Kasım Muhammed b. Ahmed Ez. Zemahşeri, el-keşşaf an hakaiki t-tenzil, Keşşaf, Darü’l Kitabi’l 

Arabi, Beyrut 1407(h), c. 1, 169; Kelimenin kökeni hakkındaki iddialar için bkz. Aslan, 109,110. 
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Cibril Kur’an’ın lafzını levhi mahfuzdan almış1036 Hz. Peygamber’e getirmiştir.1037 

Nitekim vahiy Arapça olarak levhi mahfuzda yaratılmıştır.1038 Fakat Cibril ile Allah 

arasındaki iletişimin keyfiyetine ilişkin ise kesin bir bilgiye sahip değiliz. 

Kur’an’da vahiy getiren melek beş farklı isimle anılmıştır. Bunlardan birincisi 

“Cibril”dir. Ayet-i kerimede; “Cibril’e düşman olan Allah’a düşmandır. Çünkü o 

Kur’an’ı senin kalbine Allah’ın izniyle getirdi”1039 ifadesiyle Peygamber’e vahiy getiren 

meleğin adının Cibril olduğu açık bir şekilde ifade edilmiştir. Yine başka bir ayet-i 

kerimede Cebrail meleğinin adı Allah’ın isminden hemen sonra zikredilerek bu meleğin 

önemine vurgu yapılmıştır.1040 

Kur’an’da vahiy getiren meleğin bir diğer adı da “Ruh’tur.1041 Nitekim vahiy 

getiren melek, “Ruh” olarak da vasıflandırılmıştır. “Ruh”, Meryem’e normal bir insan 

şeklinde gözükmüş, kendisinin Allah’ın gönderdiği elçi olduğunu ve ona tertemiz bir 

erkek çocuğu hediye etmek için geldiğini ifade etmiştir.1042 Ruh, aynı zamanda Hz. 

Muhammed’e vahiy getiren meleğin de adıdır.1043 

Vahiy meleğinin Kur’an’daki bir diğer adı da  “Ruhu’l emin”dir. Ayet-i kerimede 

ondan “Ey Muhammed apaçık Arap dili ile uyaranlardan olman için onu Ruhu’l emin 

(Cebrail) senin kalbine indirmiştir”1044 bahsedilir. Nitekim Cebrail kendisine verilen 

 
1036 Vakıa 56/78, 79; Hicr 15/9. 

1037 Kıyamet 75/16-19; Şuara 26/193-194. 

1038 Ta-ha 20/114; Yusuf 12/2; Şura 42/7. 

1039 Bakara 2/97. 

1040 Tahrim 66/4. 

1041 Kur’an’da Vahiy için de “Ruh” kelimesi kullanılmıştır. (Şura 42/52) 

1042 Meryem 19/17-19, 21-29; Şura 42/52; Tahrim 66/12. 

1043 Atay, 154. Ruh (ruah ha kodeş) tabiri Tevrat’ta da geçmektedir. (Mezmurlar 51/11; İşaya 63/10-13.) 

1044 Şuara 26/192-195. 
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görevi hakkıyla yerine getirir. Güvenilir bir şekilde Allah’tan aldığı vahyi peygamberlere 

tebliğ eder.1045  

Vahiy meleğinin bir başka adı da “Ruhu’l Kudüs’tür.” Ruhu’l-Kudüs, kelime 

olarak üstün bir temizlik, nezahat ve taharet veya bereket ruhu, mukaddes ruh gibi 

anlamlara gelmektedir.1046 

Kur’an’da bu kavram dört yerde geçer. Ayetlerin birisinde şöyle ifade edilir: “Ey 

Muhammed! De ki: Kur’an’ı, Ruhu’l Kudüs (Cebrail) Rabbinin katında inananların 

inançlarını pekiştirmek, Müslümanlara doğruluk rehberi ve müjde olmak üzere hak ile 

indirmiştir.”1047 Bu ayette Ruhu’l Kudüs müfessirler tarafında Cebrail olarak 

anlaşılmıştır.1048 Bakara suresinin 87. Ayetin de geçen1049 Ruhu’l Kudüs kelimesi de 

müfessirlerin bazılarına göre Cebrail olarak kabul edildiği ifade edilmiştir.1050 Yine 

 
1045 Aslan,  112. 

1046 Şıhabuddin es-Seyyid Mahmud el-Bağdâdî Alusî, Ruhu’l-Meânî fi Tefsiri’l-Kur’ânı’l Azîm ve’s-

Sebı’l Meânî, Beyrut: Daru’l-Fikr, 1983, c. 1, 317. 

1047 Nahl 16/102; Bakara 2/87, 253; Maide 5/110. 

1048 Süleyman Ateş Nahl 102. ayette geçen ‘Ruhu’l Kudüs’ kelimesinin ‘Cebrail’i’ ifade ettğini söylemiştir. 

Şuara suresinin 193. Ayetinde Kur’an’ı indiren meleğin ‘er-Ruhu’l Emin’ yani güvenilr bir ruh olduğu ide 

edilmiştir. Cahiliyye Arapları Kur’an’ın Hz. Muhammed’e cinler tarafından indirildiğini ifade etmişlerdi. 

İşte Kur’an ‘Ruhu’l Kudüs’ ve Ruhu’l Emin’ tabiri ile bu iddiaya karşı çıkmıştır. ( Ateş, Yüce Kur’an’ın 

Çağdaş Tefsiri, Yeni Ufuklar Neşriyat, İstanbul 1989, c. 5, 145.); Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak 

Dini Kur’an Dili, Erkam Matbaacılık, İstanbul, c. 1, 344; Celâleddin el-Mahalli, Celâleyn, Tefsiru’l-

Celaleyn, Mektebetu’l Buşra, Pakistan 2012, c. 14, 248. 

1049 Ancak, âlimler “Andolsun biz Musa'ya Kitab’ı verdik. Ondan sonra ardarda peygamberler gönderdik. 

Meryem oğlu İsa'ya da deliller verdik. Ve onu, Rûhu'l-Kudüs (Cebrâil) ile destekledik. Ama ne zaman size 

bir peygamber nefislerinizin hoşlanmadığı bir şey getirdiyse büyüklük taslayarak kimini yalanladığınız, 

kimini de öldürdüğünüz doğru değil mi!” 

1050 Enver Bayram, “Kur’an’da Cebrail (a.s)”, KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 21, 2013, 34; Ayrıca 

müfessirlerin konuyla ilgili detaylı görüşleri için bkz. Enver Bayram, “Kur’an’da Cebrail (a.s)”, KSÜ 

İlahiyat Fakültesi Dergisi, 21, 2013. 
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Meryem sueresinde1051 Hz. Meryem’e İsa’nın müjdelenmesi olayı anlatılırken “ona 

ruhumuzu gönderdik” ifadesi ile kastedilenin de Cebrail olduğuna inanılır.1052 Kur’an, 

“Ruhu’l Kudüs” tabirini Hz. Peygamber’in nübüvvetini ifade etmek ve vahyi inkâr 

edenlere karşı kullanmıştır. Zira Ruh’un kutsiyet ile beraber zikredilmesi vahyin 

kaynağının şeytanlar, cinler gibi hiçbir varlığın müdahalesine açık olmadığını gösterir. 

Çünkü “kuddüs” temiz/pak gibi anlamlara gelmektedir.1053 Yani vahyin kaynağının 

doğrudan Allah olduğuna işaret etmek için kullanılmıştır. Kısaca “Ruhu’l Kudüs” tabiri 

İslam geleneğinde Cebrail’i ifade etmek için de kullanılan yaygın tabirlerden birisidir. 

Cebrail’e Ruh denmesinin sebebi Allah katındaki mertebesinin yüce olmasına işaret 

içindir. 

Son olarak vahiy meleği için kullanılan bir diğer isim ise Resul (elçi) kelimesidir. 

Nitekim Kur’an’ı Kerim’de vahiy meleği Resul, elçi olarak da adlandırılır. Nitekim elçi 

Meryem’e insan suretinde gözükmüştür.1054 Kur’an’da bu elçi anlatılırken şöyle tarif 

edilir: “Bu Kur’an arşın sahibi katında değerli, güçlü, sözü dinlenen ve güvenilen şerefli 

bir elçinin getirdiği sözdür.”1055 

 Kaynaklarda Cebrail’in Âdem’e ziraatçiliği ve harfleri öğrettiği, onu Mekke’ye 

götürdüğü anlatılmaktadır. Nuh peygambere gemiyi yapma konusunda yardım ettiğinden, 

isyankâr kavimleri ve Lut kavmini birtakım felaketlere uğrattığından, İbrahim 

peygamberi ateşten kurtardığından ve Musa peygambere de Mısırın sihirbazlarına karşı 

 
1051 “Onlarla kendi arasına bir perde çekmişti. Derken, ona ruhumuzu gönderdik; ruh ona tam bir insan 

şeklinde göründü.” (Meryem 19/17.) 

1052 Ömer Faruk Harman, “Ruhu’l Kudüs”, DİA, İstanbul 2008, c. 35, 216. 

1053 Öztürk, 85. 

1054 Meryem 19/17-19. 

1055 Tekvir 81/19-21; Hakka 69/38-40. 
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yardım ettiğinden bahsedilir. Bununla birlikte kıyamet gününde Allah ile insanlar 

arasında amellerin tartılacağı gün nezaret ve elçilik görevi yapacağından da bahsedilir.1056 

Özetle İslam inancında vahiy getiren melek sadece Allah’tan aldığı vahyi 

peygamberine taşıyan bir elçi konumundadır. Vahyin unsurudur. O, da peygamber gibi 

vahye herhangi bir müdahalede bulunamaz ve onu değiştiremez. 

Hıristiyanlık’ta ise Kutsal Ruh inancı ve ona yüklenen anlam İslam’dan çok 

farklıdır. Nitekim o, teslis’in bir unsurudur. O, tüm canlıların hayat kaynağı, insanlara 

sahip olmadıkları bir takım güç ve kabiliyetler veren bir varlıktır.1057 Kutsal Ruh 

olmaksızın insanın kurtuluşu mümkün değildir ve Kilise Kutsal Ruh’un ortak 

cemiyetidir.1058 Kutsal Ruh, aynı zamanda Kilise’de ve insanların kalplerinde 

yaşamaktadır.1059 İslam’da Hz. Muhammed ile vahiy bitmiş ve Cebrail’in görevi sona 

ermiştir. Buna karşın Hıristiyanlık’ta Kutsal Ruh inanları eğitmekte, birlik ve 

beraberliklerini tesis etmektedir.1060 İslam’da ise Cebrail’in böyle bir fonksiyonu yoktur. 

İslam inancında Cebrail, sadece Allah’ın yarattığı bir melektir. Lakin 

Hıristiyanlık’ta Kutsal Ruh’un bu noktadaki konumu da farklıdır. Katolikler Kutsal 

Ruh’un, kaynağının Baba ve Oğul olduğuna inanmaktadırlar.1061 Ortodoksların inancına 

göre ise Kutsal Ruh Baba’dan gelmektedir.1062 Kutsal Ruh, Baba ile aynı cevhere sahip 

olmakla birlikte, onun ayrı bir şahsiyeti olduğu kabul edilmektedir. Protestanlar ise Kutsal 

Ruh’un Kilise’ye gelenlerin günahlarını bağışladığına inanmaktadırlar.1063 Daha önce 

 
1056 Yusuf Şevki Yavuz, Zeki Ünal, “Cebrail”, DİA. İstanbul 1993, c. 7, 202-204. 

1057 Hâkimler 14/6. 

1058 Efesliler 3/14-20; II. Korintliler. 3/17; Luka, 10/21; Romalılar. 14/17;  Lumen Gentium 1, 2. 

1059 1 Korintliler 3/16; 6/19. 

1060 Efesliler 4/11–12;  1 Korintliler 12/4; Galatyalılar 5/22. 

1061 Lumen Gentium, 4; Efesliler 2/18. 

1062 Yuhanna 15/26; Kürşad Demirci, “Ortodoksluk”, DİA, İstanbul 2007, c. 33, 409-414. 

1063 Luther, madde 10. 
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ifade edildiği gibi konuyla ilgili Hıristiyanlık tarihinde birçok tartışmanın olduğu 

görülmektedir.  

5. Kur’an’da Vahyi İfade Eden Kavramlar 

Kur’an’da vahyin tek bir kelime ile anlatılmadığını, birçok kelimenin vahyi ifade 

ettiğini görmekteyiz. Zira vahiy gibi önemli ve çok boyutlu bir kavramın tek bir kelime 

ile anlatılmasının da mümkün olmayacağı malumdur. Bu sebeple vahyi bu kelimeler 

bağlamında incelemek faydalı olacaktır. Bununla birlikte bu kelimelerin vahyin dışında 

anlamları da olduğundan hareketle kelimeleri detaylı bir şekilde ele almadan konumuzla 

ilgili anlamları bağlamında inceleyeceğiz. Zira kelimelerin herbirinin ayrı ayrı semantik 

tahlillerinin yapılması ve başka boyutları ile ele alınması araştırmamızın sınırlarını 

zorlayacaktır. Aşağıda sıralayacağımız her bir kelime Allah-insan irtibatını farklı 

boyutları ile ifade etmektedir. Kelimeler sıralanırken Kur’an’da kullanım olarak en çok 

vahyi ifade eden kelimelerden başlanmıştır. 

a) İnzal ve Tenzil 

Kur’an’da vahyi ifade etmek için en çok bu kökten gelen kelimeler 

kullanılmıştır.1064 “İnzal” ve “tenzil” Kur’an’da vahyi ifade için kullanılan ve “nüzül” 

kökünden gelen kelimelerdir. “Nüzül” yüksek bir yerden inmek, bir yere konaklamak, 

misafir olmak, inmek, iniş gibi anlamlara gelmektedir.1065 Bu sebeple Kur’an’da “tenzil” 

insan için kullanılmaz. İnsanla insanın konuşması “tenzil” olarak ifade edilmez. Kelime, 

manası itibariyle farklı ve üstün bir iletişime işaret etmekte, kökü yukarıdan aşağıya 

indirmeyi ifade etmektedir.1066 

 
1064 Ayrıca bkz. Abdülhamit Birışık, “Nüzül”, DİA, İstanbul 2007, c. 33, 308-309. 

1065 İsfahani, 1421. 

1066 İzutsu, 144. 
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“İnzal”, if’al kalıbı ile yukardan aşağı nakletmek, toptan indirmek gibi anlamlara 

gelmektedir.1067 Bu kelime tef’il kalıbından “tenzil” olarak kullanıldığında ise, tedrici 

olarak, peyderpey, tekrar tekrar indirmek gibi anlamlara gelmektedir. “İnzal” ve “tenzil” 

kelimelerinde dikkat çeken bir diğer husus ise inzalin tenzilden daha genel bir mana 

içermesidir. Tenzil, inzalin işaret ettiği yere tedrici inişi ifade eder.1068 Allah, Kur’an’ın 

indirilişini1069 “tef’il” kalıbından “tenzil” fiili ile ifade etmiştir. Bu kelime ile Allah, 

Kur’an’ın derece derece, parça parça ve aralıklarla indirildiğini açıklamaktadır.1070  

Kur’an-ı Kerim’e baktığımızda “inzal” ve “tenzil” kelimelerinin vahiy kelimesine 

nispetle üç kat daha fazla kullanıldığı görülmektedir.1071 İnzal ve tenzil kavramlarının 

kullanılışındaki farklılık ise iletişimin yönünüyle ilgili değişikliğe ilişkindir. Kur’an’ın 

Allah tarafından tenzil edilmesi gerçek failin Allah olduğunu göstermekte, Cebrail 

tarafından tenzil edilmesi ise onun elçi olduğuna delalet etmektedir. Nitekim “nezzele” 

fiilinin mef’ul’u peygamberdir. Yani “tenzil” Kur’an’ın Allah tarafından Cebrail 

vasıtasıyla peygambere vahyedilmesini ifade eder.1072 

Bununla birlikte Kur’an’da “inzal” kelimesi hep “yukardan aşağı inmeyi” ifade 

etmek için de kullanılmamaktadır.1073 Mamafih Zümer suresindeki kullanım buna 

 
1067 İsfahani, 1423; Soyalan, 323. 

1068 İsfahani, 1422; Aslan, 59-62. 

1069 Bakara 2/23; Al-i İmran 3/3; Nisa 4/136; Hicr 15/9; İsra 17/106. 

1070 Kavramların Kur’an’da ve tefsirlerdeki detaylı kullanımı için bkz. Niyazi Beki, “Kur’an’da İnzal ve 

Tenzil Kavramları”, Ekev Akademi Dergisi, 2013, Sayı 57. 

1071 Aslan, 60. 

1072 Bakara 2/97, 23; Al-i İmran 3/3; Nisa 4/136; Furkan 25/1; “inzal” ve “tenzil” kavramlarının detaylı 

açıklaması için bkz. Pak, 83-89. 

1073 Faruk Beşer, “Vahiy: Keyfiyeti, Alanı ve Devamlılığı Konusunda Bir Anlama Denemesi”, Usül, İslami 

Arastirmalar Dergisi, İstanbul 2016, Sayı 3, 51; Ayrıca bkz. Orhan Atalay, “Vahiy ve Molla Sadra’nın 

Yorumu”, Ekev Akademi Dergisi, c. 3, Sayı 2, 2001, 39. 
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örnektir. “(Allah) sizin için hayvanlardan sekiz çift indirmiştir.”1074 Burada indirmek 

yaratmak anlamında kullanılmıştır. 

 İnzalin Tevrat ve İncil için kullanıldığı dikkat çekmekle birlikte Kur’an’a detaylı 

bakıldığında bu kelimelerin hem Kur’an, hem de diğer kitapların indirilişi için 

kullanıldığı görülecektir.1075 Buna karşın Yahudiler arasında bazı görüş ayrılıkları olsa da 

Tevrat’ın toplu bir şekilde Musa’ya indirildiğine inanılmaktadır.1076 

b) İlka ve Telakki  

İlka; vahyin Allah tarafından insanlara iletilmesini sağlayan bir kavram olup 

atmak, koymak, bir yere bırakmak gibi manalara gelmektedir.1077 Kelime, Kur’an’da 

vahyi ifade edecek şekilde kullanılmış,1078 bazen kitap ve risalet şeklinde de 

geçmektedir.1079 

Allah, Kur’an’da “Doğrusu Biz senin üzerine ağır bir söz bırakacağız”1080 

buyurmuştur. Burada ağır sözden maksat vahiydir.1081 Hz. Muhammed’e vahyedileceğini 

 
1074 Zümer 39/6. 

1075 Al-i İmran 3/3; Bakara 2/97; İsra 17/82, 105, 106; Yunus 10/94; Hud 11/14; Yusuf 12/2; En’am 6/7; 

Lokman 31/21; Sebe 34/6; Zümer 39/1, 2, 23, 41, 55; Mü’min 40/2; Fussilet 41/2; Şura 42/15, 17; Zuhruf 

43/31; Duhan 44/2; Casiye 45/2; Ahkaf 46/2, 30, Kehf 18/1; Nahl 16/64, 89, 101; İbrahim 14/1; Secde 32/2; 

Hakka 69/43, 44, 45, 46; Ankebut 29/47, 51; Rad 13/1, 19, 36; İnsan 76/23; İshak Özgel, “Kur’an’ın Üç 

Aşamalı Nüzülü Anlayışının Lugavi Temelleri Üzerine Bir Değerlendirme”, İnsan Bilimleri Araştırmaları,  

2001, Yıl 3, Sayı 5-6, 109. 

1076 Baki Adam, “Tevrat”, DİA, İstanbul 2012, c. 41, 40-45. 

1077 İsfahani, 1322, 1323. 

1078 Müzemmil 73/5; Mü’min 40/15. 

1079 Ebu Cafer Muhammed b. Cerir Et-Taberi, Camiu’l Beyan fi Tefsiri’l Kur’an, Daru Hicr, 2001, c. 20, 

18-20. 

1080 Müzemmil 73/5. 

1081 Ateş, c. 10, 125. 
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haber veren ilk ayet budur. Yani Kur’an’da vahiy ilk olarak “ilka” fiili ile anlatılmıştır.1082  

İbn Zeyd’e göre Kur’an, Allah’ın Cebrail’e, Cebrail’in de Peygamber’e vahyettiği bir 

Ruh’tur.1083 

“İlka” fiili aynı zamanda maddi ve manevi herhangi bir şeyin atılmasını da ifade 

etmektedir. Bu sebeple Hz. Peygamber’e “ilka” edilen şey, sesler ve kelimelerden oluşan 

anlamlı cümlelerdir.1084 

Kur’an’da vahyi ifade eden ve “ilka” ile aynı kökten gelen bir diğer kelime de 

“telakki”dir. Telakki, almak, kabul etmek, bilgilendirilmek gibi anlamlara gelmektedir.1085 

Kur’an’da Âdem (as)’ın Allah’tan aldığı kelimeler de “telakki” ile ifade edilmektedir.1086 

Ayette Allah’ın Âdem’i bilgilendirmesinden, ona bir takım kelimeleri öğretmesinden 

bahsedilir. Bu sebeple “telakki” kelimesini de vahyi ifade eden kelimeler arasında 

zikredebiliriz.  

c) Kitab 

Kur’an’ı Kerimde vahye işaret eden kelimelerden birisi de “kitab”tır. Bu kelime 

Kur’an’da anlam sahası en geniş olan kelimelerdendir. “k-t-b” fiilinden türemiş olan 

kelime bağlamak, yazmak, dikmek, eklemek, farz kılmak, toplamak gibi anlamlara 

gelmektedir. Bu kelime derinin başka bir deriye iple bağlanması, eklenmesi demektir. 

 
1082 Halis Albayrak, Tarihin İçinden Kur’an’ı Algılamak, Şule Yayınları, İstanbul 2011, 137; Başka bir 

ayette ise; “Dereceleri yükselten arşın sahibi Allah, kavuşma günüyle korkutmak için kullarından dilediğine 

iradesiyle, Ruh’u (vahyi) indirir” (Mü’min 40/15.) buyrulmuştur. Burada da “elka” fiili kullanılmıştır. 

1083 Taberi, c. 20, 295. 

1084 Albayrak, 137. 

1085 Kamer 54/25; başka bir ayet de ise: “Emrinden Ruh’u ilka eder (emri ile Ruh’u indirir.)” (Mü’min 

40/15.) 

1086 Bakara 2/37. 
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Başka bir ifadeyle harfleri yazıyla birbirine bitiştirmektir.1087 Kelime, daha sonra 

söz/kelam içinde kullanılmış ve “ilahi hitap” da “kitab” olarak nitelendirilmiştir.1088 

Kelimenin Kur’an bağlamında daha iyi anlaşılabilmesi için “kitab” kavramının 

Kur’an’daki kullanımlarına da kısaca değinmek gerekir. Kitab; mektub,1089 vahiy ve farz 

kılmak,1090 delil,1091 sahife,1092 zaman,1093 hüküm,1094 kulların amellerinin tesbit edildiği 

kitab1095 gibi anlamlara gelmektedir.1096 

Kur’an’ı Kerimde birçok ayette ise kitab kelimesi Hz. Muhammed’e indirilen 

vahyi anlatmak için kullanılmıştır.1097 Her ne kadar “kitab” kelimesi Kur’an’ı Kerim’de 

Levh-i Mahfuz, sözleşme, mektub, hüküm, farz kılmak, hükmetmek gibi anlamlara gelse 

de, “el-kitap’tan” kasdedilen vahiydir.1098 Bu anlamda Kur’an diğer peygamberlere 

indirilen vahiyleri de “el-kitab” kelimesi ile anlatır.1099 Ayrıca Allah Kur’an’da diğer 

peygamberlere vahiy verilmesini de onlara “kitab verilmesi” ile anlatmıştır.1100 Örneğin 

 
1087 İsfahani, 1243. 

1088 İsfahani, 1244. 

1089 Neml 27/28; Nur 24/33; (Soyalan, 196.) 

1090 Maide 5/45; Bakara 2/180; Nisa 4/77. 

1091 Hacc 22/8; Saffat 37/157; Fatır 35/40. 

1092 En’am 6/7, Nisa 4/153, 159, İsra 17/93. 

1093 Bakara 2/235. 

1094 Enfal 8/75; Nisa 4/24; Ahzab 33/6; Mücadele 58/22; Beyyine 98/3. 

1095 İsra 17/13-14; Meryem 19/79; Mutaffifin 83/7-9, 18-19. 

1096 Aslan, 63-64. 

1097 Al-i İmran 3/7; En’am 6/92, 155; Nahl 16/89; Meryem 19/16, 41, 51, 45, 56; Sad 38/29; Zümer 39/1, 

2, 41; Mü’min 40/2.  

1098 İzutsu,  21. 

1099 Bakara 2/53,87; En’am 6/154; Yunus 10/94; Hud 11/17, 110; İsra 17/2, 4; Mü’minun 23/49; Furkan 

25/35; Kasas 28/43; Mü’min 40/53; Fussilet 41/45; Casiye 45/16; Ahkaf 46/12; Ayrıca bkz. Fazlurrahman, 

205. 

1100 Nisa 4/163; En’am 6/84-89; Hadid 26; İsra 17/2; Bakara 2/53; En’am 6/91; Gafir 53; Nisa 4/163; İsra 

17/55; Neml 27/15; Maide 5/46; Meryem 19/30; Hadid 27. 
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bu kökten gelen ve Hz. Musa’ya verilen levhalar için kullanılan “ketebna” kelimesi de 

vahyi ifade etmektedir.1101   

     Kur’an’da Yahudi ve Hıristiyanlar’ın “ehlü’l kitab” veya “ütü’l kitab” olarak 

zikredilmesi bu din mensuplarının da vahiyden beslendiklerine işaret etmek içindir. Zira 

“ümmi”, “ümmiyyun”1102 gibi tabirler Kur’an’da vahiy kültür ve geleneğine sahip 

olmayanlar için kullanılan kavramlardır.1103 Şura suresi 52. ayette “İşte sana emrimizden 

bir Ruh olarak vahyettik; oysa sen daha önce ne kitab ne iman bilirdin” ayeti, nübüvvet 

öncesi Hz. Peygamberin vahiy ve risaletten haberinin olmadığına işaret eder. Buradaki 

“kitab” kelimesi de vahyi ifade etmektedir.  

Kelimenin İslam’dan önce Arap şiirlerinde uzaktaki kişiye yazılan mektup, 

pusula1104 ve vahiy anlamında kullanıldığı da belirtilmektedir. Yani kitab kelimesi yazılı 

bir metni ifade etmektedir. Bu bağlamda yazı ile kayıt altına alınan vahyin “kitab” 

kelimesi ile kendini izah etmesinin o günkü arap toplumunda bir karşılığının da olduğunu 

göstermektedir.1105 Bununla birlikte “kitab” kelimesi, Kur’an’ı Kerimde Kur’an’ı,1106 ve 

diğer ilahi kitapları ifade etmek için de kullanılmıştır.1107 “El-Kitap”, Hz. Muhammed’e 

vahyedilmiş, surelerinin tamamı i’caz ifade eden,  bizlere tevatür olarak nakledilerek 

 
1101 Araf 7/145. 

1102 Bakara 2/78; Al-i İmran 3/75. 

1103 Öztürk, 39. 

1104 İslam’dan önce Arap kültüründe kitabet/kitab kelimesi vahiy kavramının anlamları arasında bulunan 

gizlilik, esrarengizlik gibi tanımlamalar ile izah ediliyordu. (Detaylı bilgi için bkz. Öztürk, 38) 

1105 Krendow, F., “Kitap”, Milli Eğitim Bakanlığı İslam Ansiklopedisi,  İstanbul 1986, c. 6, 829. 

1106 Kur’an’ın “Kitap” vurgusu, vahye Allah’tan başka hiç kimsenin müdahale etmediğini de ima eder. 

Kitap’ın bu vurgusu onu yazılı bütün bildirimlerden ayırır. Bu manada Kur’an’ın (Elleriyle kitap yazanlara 

yazıklar olsun) (Bakara 2/79.) ayeti, bu yetkinin sadece Allah’a ait olduğunu göstermektedir. (Şaban Ali 

Düzgün, “Kur’an’ın Oluşumu (Vahiy Süreci)”, Hıristiyan ve İslam Geleneğinde Kitap Sempozyumu, Hatay 

2007) 

1107 Aslan, 63. 
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gelmiş ve geldiği biçimde mushaf’larda yazılı olarak kaydedilen vahyin tamamına 

denir.1108 

d) Kavl 

Kur’an’da “kavl” kelimesi vahyi anlatmak için kullanılan kelimelerden birisidir. 

Sözlükte “söylemek, konuşmak, haber vermek ve hitap etmek”1109 gibi anlamlara 

gelmektedir. Kelime, Allah’ın meleklere1110 ve peygamberlere1111 hitabını ifade için de 

kullanılmıştır.1112 Kur’an’ın Peygamber’in kalbine Arapça indirilişi de “kavl” ile ifade 

edilmektedir. Kelimenin kullanılışı ile ilgili dikkat çeken bir diğer husus peygamberlerin 

Allah’a dualarının da “kavele” fiili ile ifade edilmiş olmasıdır.1113 Yani kelime hem 

Allah’ın peygamber ile hem de peygamberin Allah ile iletişimini ifade etmesi bakımından 

dikkat çekicidir. 

e) Kelam, Kelime, Kelleme 

Kelam da Kur’an’da vahyi anlatan kavramlardan bir tanesidir. Kelam, işitme 

duyusuyla idrak edilen şeyler manasına gelmektedir.1114 Kur’an’da Allah’ın bazı 

peygamberlerle konuşması bu kelime ile ifade edilmiştir: “İşte bu peygamberlerden bir 

 
1108 Soyalan, 196 

1109 İsfahani, 1224-1226. 

1110 Bakara 2/30,34; A’raf 7/11; Hicr 15/28;  İsra 17/61; Kehf 18/50; Sad 38/61. 

1111 Bakara 2/35, 36, 124, 260; Al-i İmran 3/55, 60; Maide 5/110, 115, 116; Ena’m 6/50; A’raf 7/24, 143, 

188, 203, Tevbe 9/43; Yunus 10/15; İsra 17/60; Kehf 18/110; Ta-ha 20/68, 117; Müzzemmil 73/5. 

1112 Albayrak, 138. 

1113 “İbrahim Rabbim burasını emin bir şehir, köy halkından Allah’a ve ahiret gününe inananları ürünlerle 

rızıklandır demişti (kavele). Allah da inkâr edenin de az bir müddet geçindirir sonra da onu ateşin azabına 

uğramak zorunda bırakırım ne kötü sonuç buyurmuştu (kavele).” (Bakara 2/126, 131.) 

1114 İsfahani, 1283. 
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kısmını diğerlerinden üstün kıldık. Onlardan Allah’ın kendilerine konuştuğu, derecelerini 

yükselttikleri vardır”1115  

Kelime aynı zamanda buyurmak,1116 ilga etmek, atmak1117 söylemek,1118 

indirmek,1119 seslenmek1120 anlamlarına gelmektedir. Allah’ın konuşması, Musa ile 

Tur’da aracısız konuşması1121 ve doğrudan vahiy için de bu kelime kullanılmaktadır.1122 

Burada kelimenin anlamı olan konuşma eylemi insanla-insan arasındaki konuşmaya 

benzememektedir. İnsanlar arasındaki konuşmada kelimenin anlamlarından olan 

“indirmek” şeklinde bir iletişim söz konusu değildir. Ayrıca Kelam, ezeli ve ebedi olan 

Allah ile kaim olan bir sıfattır.  Bu sıfat kemal sıfatı olması sebebiyle Allah’ın zatından 

ayrı düşünmek de mümkün değildir. O’nun bu sıfatının mahiyeti ise tam olarak idrak 

edilemez.  Onun konuşması insanın konuşması gibi ses ve harflerden müteşekkil de 

değildir. Allah’ın bu sıfatı sonradan yaratılmış değildir ve kendisi ile vardır.1123 Fakat 

insanın konuşması ise insanla birlikte yaratılan ve sonradan ona verilen geçici bir 

özelliktir. Bu sebeple insanın konuşma sıfatı ile Allah’ın konuşması arasında çok büyük 

farklar vardır. Zira Allah’la insan arasında ontolojik bir farklılık vardır. Bu sebeple Allah 

 
1115 Bakara 2/253. 

1116 Bakara 2/27; Yusuf 12/40; Rad 13/25. 

1117 Kasas 28/86; Mü’min 40/15. 

1118 Enbiya 21/69; Ta-ha 20/68. 

1119 Bakara 2/176; Al’i İmran 3/3; Nisa 4/136; 140; Maide 5/47. 

1120 Meryem 19/3; Sad 38/41; Şuara 26/10. 

1121 Nisa 4/164; A’raf 7/143; Musa peygamber bu konuda diğer peygamberlere göre ayrıcalıklıdır. Buradaki 

ayette Allah “kelleme” fiilini kullanmıştır. (Albayrak, 139.) İslamî gelenekte, Musa peygambere 

“Kelimullah” denilmektedir.   

1122 Nisa 4/163; A’raf 7/117; 163; Yunus 10/87; Fetih 48/15; Tevbe 9/6. 

1123 A. Saim Kılavuz, Ana hatlarıyla İslam Akaidi Ve Kelam’a Giriş, Ensar Neşriyat, İstanbul 2016, 89. 
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ile insanın konuşması farklı olacaktır.1124 Allah’ın kelam sıfatı ile ilgili tartışmalar daha 

sonra vahiy- kitap ilişkisi başlığı altında ele alınacağı için konuyu burada noktalayacağız. 

Kısaca “kelam” demek anlamlı söz demektir. Kelamullah dendiği zaman söz ve 

kelimelerden müteşekkil bir yapı anlaşılır. Bu bağlamda vahiy söz ve kelimelerden oluşan 

bir olgudur.1125 

f) Nada  

Kur’an’da vahyi ifade eden bir diğer kavram ise, çağırmak, seslenmek, nida 

etmek, haykırmak gibi anlamlara gelen “nada” fiilidir. Mufaele babında kullanılan bu fiil 

karşılıklılık anlamı içermektedir. Allah’tan gelen sesin mahiyeti bilinmemekle birlikte 

gerçek bir ses olgusunun olduğu anlaşılmaktadır. Kur’an’a baktığımızda “nada” fiilinin 

Allah’ın, Hz Musa’ya,1126 Âdem1127 ve İbrahim1128 peygamberlere hitabında da kullanıldığı 

görülmektedir.1129 

g) Neca  

Kur’an’da “neciyyen” kelimesi de vahyi ifade etmek için kullanılmıştır. Bu 

kelime daha çok özel görüşmeyi,1130 samimi ve yakın insanların özel konuşmalarını ifade 

 
1124 Allah-insan iletişimi her ne kadar Allah ve insan varlıksal olarak farklı boyutlarda olsa da mümkündür. 

Bu iletişimde her ikisinin de aynı düzlemde olmaları gerekmemektedir. Allah insan iletişimi üst varlıktan 

alt varlığa olan bir iletişim tarzıdır. Bu iletişim yukardan aşağıya doğru dikeydir. (Fatma Bayraktar 

Karahan, “Bir Kelam Problemi Olarak Dua-Kader İlişkisi”, İslami İlimler Dergisi, Yıl 4, Sayı 1-2, 2009, 

176.)    

1125 Albayrak, 139. 

1126 Meryem 19/52; Ta-ha 20/11, 12; Kasas 28/30, 31. 

1127 Araf 7/22. 

1128 Saffat 37/104. 

1129 Pak, 71. 

1130 İsfahani, 1410. 
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etmek için kullanılmaktadır.1131 “Biz Musa’ya Tur’un yamacından seslenmiş ve 

vahyetmek için onu yakınımıza çağırmıştık”1132 ayetinde de “neciyyen” kelimesi 

kullanılmıştır. Yahudiler Tanrı’nın sadece Musa ile yüz yüze görüştüğüne inanırlar. İbn 

Meymun, Musa’ya yapılan vahyin diğer peygamberlere olan vahiylerden farkını 

sıralarken, diğer peygamberlere Tanrı’nın kendisi ne zaman isterse vahiy verdiğini, fakat 

Musa’nın kendi ne zaman isterse Tanrı’yla görüşebildiğini ifade etmiştir.1133 Ona göre bu 

ayrıcalık sadece Musa’ya aittir.  

h) Ruh  

Ruh kelimesi Kur’an’ın vahiy anlamında kullandığı kelimelerdendir. Kur’an’da 

Ruh’un Allah’ın bilgisi dâhilinde olduğu ve insanların Ruh hakkında yeterli bilgi sahibi 

olmadıkları ifade edilmiştir.1134 Bu kelimenin sözlük anlamları da ayrıca Kur’an’da 

geçmektedir.1135 Yine Kur’an’da Hz. Muhammed’e Allah’ın emri ile “Ruh” 

vahyedildiği,1136 Allah’ın, emrinde olan “Ruh’u” dilediğine ilka ettiği1137 ifade edilir. Hz. 

İsa’nın “Ruhu’l Kudüs’le,1138 inananların ise, ilahi ruh ile te’yid edilip güçlendirildiği 

anlatılır. Ruh kelimesinin Kur’an’daki kullanımına baktığımızda Yahudi geleneğindeki 

kullanımı ile benzeştiği görülür. Nitekim İbranice “ruah” (ruh) Tanrı’nın hayat için insana 

 
1131 Kelime gizli şeyler konuşmak isteyenlerin, insanların çıkamayacağı yüksek tepelere çıkarak,  

etraflarındaki kimselerin işitmelerinden kurtularak fısıltıyla konuşmaktır. Kelimeye bu anlamı verenler de 

vardır. Necva, iki veya daha fazla kimse arasında yapılan gizli konuşmadır. (Soyalan, 252) 

1132 Meryem 19/52. 

1133 Meral, “İbn Meymuna Göre Yahudilik’te İman Esasları”, 263. 

1134 İsra 85; Ruh hakkında az bilginin oluşu vahyin üçüncü kişilere kapalı olduğunu gösterir. Hatta Hz. 

Peygamberin dahi vahyin mahiyeti hakkında çok şey bilmediği bu ayette ima edilir. (Öztürk, 73.) 

1135 Cebrail (Bakara 2/97; Nahl 16/102; Şuara 26/191.), Hz. İsa (Nisa 4/171.), Kur’an (Şura 42/52.) 

1136 Şura 42/52. 

1137 Mü’min 40/15. 

1138 Bakara 2/87; 253; Nahl 16/102; Şuara 26/193-194. 
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üflediği soluk, nefes, koku, hava esinti, rüzgâr gibi anlamlara gelir.1139 Tanah’ta ise bu 

kelime 378 defa geçmektedir. Hava, rüzgâr, fırtına, irade, arzu, manevi güç, doğaüstü 

varlık ve “Tanrı’nın Ruhu” (ruah Elohim/Yehova) gibi anlamlarda kullanılmıştır.1140 

Konumuzla ilgili olarak “Ruh” kelimesinin vahiy ile eş anlamlı kullanıldığı ayeti 

kerime şöyledir: “Allah kullarından dilediğine buyruğunu bildirmek için meleklerini Ruh 

(vahiy) ile indirerek şöyle der: ‘İnsanları uyarın ki, benden başka Tanrı yoktur.”1141 

Müfessirlere göre buradaki “Ruh” kelimesi vahiy anlamındadır.1142 Bu ayetlerden farklı 

olarak Mü’min 15, Şura 52. ayette geçen “Ruh” kelimesi de vahiy anlamında 

kullanılmıştır.1143 Elmalılı Hamdi Yazır; Ruh’un hayat veren şey olduğunu ifade etmiş, bu 

bağlamda vahyi de “gönüllere hayat veren” olarak tarif etmiştir. Bu manada Kur’an ölü 

gönüllere hayat veren bir ruhtur, demiştir.1144   

i)  Zikr, Rahmet, Furkan ve Beyyine 

Yukarda vahyi doğrudan ifade eden kelimelerin yanında ayrıca vahyin sıfatları 

niteliğinde, zikir, rahmet, furkan ve beyyine gibi kelimeler de Kur’an’da geçmektedir.    

Sözlükte bir şeyi telaffuz etmek, unutmadan akılda tutma, anmak, yâd etmek, 

güzel hatıra, tesbih, namaz, kitap, kulluk, dua, şükür, açıkca söylemek, Kur’an tilavet 

 
1139 Mehmet Dalkılıç, İslam Mezheplerinde Ruh, İz Yayınları, İstanbul 2004, 105. 

1140 Ebu İmran Musa b. Meymun el- Kurtubi, Delaletü’l-Hair’in, çev. Hüseyin Atay, Ankara Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi Yayınları, Ankara 1974, 96-97. 

1141 Nahl 16/2. 

1142 Taberi, c. 20, 19-20;  Zemahşeri, c. 2, 593; Fahreddin er- Razi, Ebu Abdillah Muhammed b. Ömer, et- 

Tefsirü’l Kebir (Mefatihu’l Gayb), Darü’l İhya-i Türasi’l Arabi, Beyrut h. 1420, c. 19, 170. 

1143 Aslan, 59. 

1144 Yazır, c. 5, 40. 
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etmek, anlatmak ve bildirmek gibi anlamlara gelen “zikr”,1145 Kur’an’da ise haber,1146 

beyan,1147 levh-i mahfuz,1148 bildirmek, hatırlamak ve anmak,1149 ezberlemek,1150 kalp1151 ve 

dil ile hatırlamak,1152 itaat ve mükâfat1153 gibi birden fazla anlamlarda da kullanıldığı 

görülmektedir.1154 Kavram bununla birlikte Kur’an’ın da bir ismi1155 ve sıfatı 

niteliğindedir.1156 Bununla birlikte “zikr” kavramı sadece Kur’an vahyini değil önceki 

peygamberlere verilen vahiyleri de ifade etmek için kullanılmıştır.1157 Nitekim Kur’an, 

Musa’ya indirilen Tevrat’ı “zikir” olarak adlandırır.1158  

Sözlükte; acımak, ihsan etmek, affetmek, şefkat göstermek ve yağmur gibi 

anlamlara gelen “rahmet” kelimesi de1159 Kur’an vahyinin sıfatları arasında 

sayabileceğimiz kavramlardandır. Rahmet sıfatının sahibi Allah, bu rahmetini Hz. 

Muhammed vasıtasıyla göstermiştir. Nitekim ayet-i kerimede: “Kitap ehlinden ve Allah’a 

eş koşanlardan inkâr edenler Rabbiniz’den size bir iyilik (hayır) gelmesini istemezler. 

 
1145 İsfahani, 573-576; Süleyman Uludağ, “zikr”, Milli Eğitim Bakanlığı İslam Ansiklopedisi, İstanbul 1993, 

XI-II/561. 

1146 Kehf 18/83. 

1147 A’raf 7/63. 

1148 Enbiya 21/105. 

1149 Yusuf 12/42. 

1150 Bakara 2/63. 

1151 Al-i İmran 3/135. 

1152 Bakara 2/200. 

1153 Bakara 2/152. 

1154 Aslan, 54. 

1155 “Ey kendisine Zikr (Kur’an) indirilmiş olan, sen mutlaka mecnunsun (delisin) dediler. (Hicr 15/6.);  

Ayrıca bkz. Enbiya 21/24; Furkan 25/29; Yasin 36/11. 

1156 Yasin 36/69. 

1157 Kamer 54/25; Enbiya 21/24; Saffat 37/3; Mürselat 77/5. 

1158 Enbiya 21/105. 

1159 İsfahani, 279. 
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Allah rahmetini dilediğine tahsis eder”1160 buyurulmaktadır. Bu ayette Yahudilerin itiraz 

ettikleri “hayır” vahiydir, nübüvvettir.1161 

“Furkan” ise kelime olarak, tefrik, temyiz, vahiy, delil1162 gibi anlamlara gelmekle 

birlikte “hakkı batıldan ayıran”1163 manasında Kur’an’ın da bir ismi niteliğindedir. 

“Furkan” aynı zamanda diğer ilahi kitapların da bir vasfıdır.1164 Yani “furkan” 

peygamberlere verilen vahyin niteliği konumundadır. Bu bağlamda Kur’an’da doğru ve 

yanlışı, iyi ve kötüyü, haramla helali kesin bir şekilde birbirinden ayırdığı için vahye 

“furkan” denmiştir.1165 

“Açık seçik olmak”, “ayrılmak” gibi manalar kapalı olan bir hususun sonradan 

izaha kavuşturulmasını ifade etmek için kullanılan “beyyine” kelimesi de vahyi niteleyen 

kelimeler arasındadır. Bu nedenle “beyyine”, “doğruyu yanlıştan, hakkı batıldan ayıran 

belge” demektir.1166 Ayette: “Rabbinin katından apaçık bir delil (beyyine) sahibi olan 

kimse, kötü işi kendisine güzel gösterilen kimse gibi olur mu?”1167 buyurularak 

“beyyine”nin vahyi işaret ettiği gözükmektedir.1168 

 
1160 Bakara 2/105; Al-i İmran 3/74; Nisa 4/83, 113; Tevbe 9/99; Yunus 10/58; Nur 24/10, 14, 20; Şura 42/8; 

Fetih 48/25; İnsan 76/31. 

1161 Taberi, c. 2, 386-387. Yüce Allah’ın insanlara şifa olacak bilgiyi göndermesi bir rahmettir. Nitekim 

vahiy, insanların dertlerine ve sıkıntılarına çare olan bir bilgidir. Bu manada Kur’an, kendini bir rahmet 

olarak tanımlamaktadır. (Yunus 10/57.) 

1162 M. Said Şimşek, Kur’an’da İki Kavram, Konya 1996, 97-98. 

1163 İsfahani, 1121. 

1164 Bakara 2/53; Enbiya 21/48. 

1165 Bakara 2/185; Al-i İmran 3/4; Enfal 8/41; Furkan 25/1. 

1166 Bekir Topaloğlu, “Beyyine”, DİA. İstanbul 1992, c. 6, 96-97. 

1167 Muhammed 47/14; Hud 11/17, 80. 

1168 Soyalan, 126. Bu kelime Kur’an’da ayetlerin dışında bir takım “işaretler” için de kullanılmıştır. 

(Ankebut 29/35; Bakara 2/211; İsra 17/101.) 
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6. Vahyin İlişkili Olduğu Kavramlar 

İslamiyet’teki vahiy anlayışını daha iyi anlayabilmemiz için vahyin hangi 

kavramlarla ilişkili olduğunu da ortaya koymak gerekmektedir. Zira bu bağlamda ele 

alacağımız “kitap” ve “ilham” kavramları vahiy ile doğrudan ilintili olan iki kavramdır. 

Her iki kavram da İslam düşüncesinde vahiy ile ilintili olarak tartışılmıştır. Dolayısıyla 

bu iki kavramın vahiy ile bağlantısını ortaya koymak, benzerliklerini ve farklarını izah 

etmek İslamiyet’teki vahyi daha iyi anlayabilmemiz açısından önemlidir. 

a) Vahiy-Kitap İlişkisi 

İslam’da vahiy denilince akla ilk gelen unsur Kur’an’dır. Zira Allah, vahiy olarak 

ne buyurduysa hepsi Kur’an’da mevcuttur. Bu sebeple Kur’an’da vahiy konusuyla ilgili 

olan belki de en önemli kavram, Kur’an’ı da ifade eden “kitap” kavramıdır.  Bu sebeple 

kitap kavramını açıklayarak vahiy-kitap ilişkisine değinilecektir. Kelime olarak “yazmak, 

bağlamak, dikmek, eklemek, toplamak, farz kılmak” gibi anlamlara gelmektedir. Terim 

olarak ise harflerin birbirine bağlanmasını veya yazı ile olmasa da ağızdan bir düzen 

içinde çıkan sözlere de kitap denir.1169 

Kitap kelimesi Kur’an’ın vahyolunması ile birlikte vahiy anlamında kullanılmış 

ve Hz. Muhammed’e indirilen vahye de genel olarak “kitap” denilmiştir. Hatta bu kelime 

şemsiye bir kavram olarak diğer peygamberlere gelen vahiyleri de ifade etmek için 

kullanılmıştır.1170 

Kur’an kendi vahyini “kitap” kelimesi ile ifade eder.1171 Bunun yanında Allah, 

Kur’an’ın peygambere vahiy yolu ile indirilmiş bir kitap olduğunu ve onun kıyamete 

 
1169 İsfahani, 638, 639; Aslan, 62. 

1170 Soyalan, 111. 

1171 Yunus 10/15; Yusuf 12/1, 2. 
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kadar korunmasının da kendi kudretinde olduğunu beyan etmiştir.1172 Konunun başında 

da söylediğimiz gibi Kur’an’da “kitap” kelimesi esas anlamıyla vahiy olarak anlaşılmış 

ve kullanılmıştır.1173 

İslam’dan önce Araplar, Yahudi ve Hıristiyanlara “ehlu’l kitab” demişlerdir. 

“ümmiyyun” tabiri ise müşrik Arapları ve putperestleri ifade etmek için kullanılmıştır. 

Kur’an bu ortamda kendini “kitap” olarak adlandırarak müşriklerden ve putperestlerden 

ayırmıştır. Bununla birlikte Kur’an Arapça olarak indirildiğini de vurgulayarak ayrıca 

kendini diğer dinlerden de farklı konumlandırmıştır.1174 

Kitap kelimesinin Kur’an’da hangi anlamlarda kullanıldığına da burada 

değinilmelidir. İlk olarak yukarda da ifade ettiğimiz gibi kitabın doğrudan vahyi ifade 

etmek için kullanıldığı görülmektedir: “Sana her şeyi olduğu gibi açıklayan, 

Müslümanlara yol gösterici, rahmet ve şifa olan bu kitabı indirdik.”1175 Bunun dışında 

ayrıca bu kelime diğer peygamberlere indirilen vahyi ifade etmek için de kullanılmıştır: 

“Kitap’tan kendilerine pay verilenler, aralarında hüküm verilsin diye Allah’ın Kitap’ına 

çağrıldıklarında, inatla ondan yüz çeviriyorlardı.”1176 Başka bir ayette ise Musa’ya 

verilenin de kitap olduğu ifade edilmiştir: “Musa’ya Kitap’ı verdik.”1177 Diğer 

peygamberlere indirilenin vahiy olduğu da ayette şöyle geçmektedir: “Siz kitabı 

 
1172 Hicr 15/9; Hud 11/1. 

1173  Aslan,  63; Fazlurrahman, 274. 

1174  Nasır Hamid, 79-81. 

1175 Nahl 16/89; Başka bir ayette: “Allah Kitap’ı size açıklanmış olarak indirmişken ondan başka bir hakem 

mi arayayım?”( En’am 6/114. Ayrıca bkz. Al-i İmran 3/3; A’raf 7/170; Kasas 28/86; Hicr 15/1; Neml 27/1, 

2.) buyurulmaktadır. 

1176 Al-i İmran 3/23. 

1177 İsra 17/2. Hz. Musa’ya verilen vahiy başka ayetlerde de “kitap” olarak adlandırılır: “Ondan önce de 

imam ve rahmet olarak Musa’nın kitabı vardır.” (Ahkaf 46/12; Hud 11/17.) 
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okuduğunuz halde, insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz?”1178 Kur’an’da 

Hz. Muhammed’den önceki bazı peygamberlere kitap ve sahifeler verildiği1179 ayrıca 

zikredilmektedir. Bu anlamların yanında “kitap” kelimesi ayrıca Kur’an’da şu anlamlarda 

da kullanılmaktadır: Kitap; Allah katındaki kitabın bir parçası,1180 Allah’ın bilgisi ve 

ilmi,1181 insanoğlunun yapıp ettiklerinin kaydedildiği amel defteridir.1182  Kur’an’da 

“kitap” kelimesi bunun dışında başka anlamlara da gelmektedir.1183   

Her ne kadar kitap Kur’an’ı, Kur’an da vahyi ifade etse de, İslam düşüncesinde 

Kur’an’ın dışında başka vahiy olup olmadığı da tartışılmıştır. Ayrıca konunun bu yönü 

vahiy kitap ilişkisini izah etmek açısından da önemlidir.  

İslam kaynaklarında Peygamberin vahyin dışında söylediklerinin de vahiy 

kaynaklı olduğu inancı H. I. yüzyılın sonlarına denk gelmektedir. Ancak bu konunun 

sistematik bir şekilde ele alınması İmam Şafi dönemine denk gelmektedir.1184 İmam Şafi, 

Peygamber’e Kur’an dışında da vahiy verildiğini Nisa suresi 113, Cuma suresi 2, Bakara 

231, Ahzab 34 ayetleri ile temellendirir.1185 Ona göre bu ayetlerde zikredilen “kitap” tan 

 
1178 Bakara 2/44, konuyla ilgili olarak ayrıca bkz. En’am 6/89; Bakara 2/128, 129; Al-i İmran 3/48. 

1179 Al- İmran 3/184, Nisa 4/163, En’am 6/84-89. Bununla birlikte Musa’ya Kitap’ın verildiği (En’am 154; 

İsra 17/2; Mü’min 40/53.) Davud’a Zebur’un verildiği (Nisa 4/163; İsra 17/55) ve İsa’ya İncilin verildiği 

(Maide 5/46; Meryem 19/30) ifade edilir. 

1180 Yunus 10/7; Rad 13/31-42; Kehf 18/27; Ankebut 29/45; Vakıa 56/77, 78. 

1181 En’am 6/38; Yunus 10/61; İsra 17/58; Ta-Ha 20/51, Mü’minun 23/62; Sebe 34/3; Fatır 35/11; Kaf 50/4; 

Hadid 57/22; Rad 13/39; Zuhruf 43/4; Hud 11/6.  

1182 İsra 17/13, 14; İnfitar 82/10-12. 

1183 Konuyla ilgili detaylı bilgi için bkz. Soyalan, 116-118. 

1184 Muhammed Ebu Zehra İmam Şafi, trc. Osman Keskioğlu, D.İ.B. Yayınları, Ankara 1969, 18, 19. 

1185 Allah’ın sana lutfu ve esirgemesi olmasaydı onlardan bir güruh seni yanıltmaya yeltenmişti; hâlbuki 

onlar ancak kendilerini saptırırlar, sana hiçbir zarar veremezler. Allah sana kitabı ve hikmeti indirmiş, 

bilmediğini sana öğretmiştir. Sana Allah’ın lutfu gerçekten büyük olmuştur. (Nisa 4/113); Ümmîlere kendi 

içlerinden, onlara âyetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi 

gönderen O’dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. (Cuma 62/2); ……Allah’ın 

âyetlerini sakın alaya almayın. Allah’ın size bahşettiği nimetleri, kitaptan ve hikmetten size öğüt vermek 
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maksad Kur’an, “hikmet”ten maksad ise peygamberin sünnetidir. O, Kitap ve hikmeti art 

arda zikrederek birbirine tabi olduğunu, bunun da ayette zikredildiğini ifade eder. Bu 

sebeple peygamberin sünneti hem amm (genel) hem de hass (özel) beyanlar için delil 

niteliğindedir.1186 İmam Şafi’nin bu anlayışı daha sonra İbn Hazm ve İbn Hibban ile 

devam etmiştir. Hatta İbn Hibban Kur’an ayetleri ile sünnet arasında hiçbir farkın 

olmadığını söyleyerek konuyu çok daha ileri bir noktaya götürmüştür.1187 Bu bağlamda 

İbn Hazm vahyi ikiye ayırmıştır: Kur’an’ı “el vahyu’l metluvv” (ibadetlerde tilavet 

olunan vahiy), sünneti ise el vahyu gayru’l metluvv” (ibadetlerde tilevet olunmayıp, 

sadece okunan vahiy). 

İbn Hazm, görüşünü ortaya koyarken Kur’an’ın şu ayetlerine dayanmaktadır. “O, 

heva ve hevesinden konuşmamaktadır, o ancak vahyedilen bir vahiydir.”1188 İkinci delili 

ise “ben bana vahyolunandan başkasına uymam”1189 ayetidir.  

İbn Hazm’ın Yunus suresi 15. ayeti1190 delil olarak getirmesi doğru kabul 

edilmemiştir. Mamafih bu ayette kastedilen peygamberin tabi olduğu vahiy Kur’an 

vahyidir. İbn Hazm başka bir delil olarak ise Nahl suresi 44. ayeti zikretmektedir. Ayette: 

“İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman için sana bu zikri indirdik” buyurulmaktadır. 

 
üzere gönderdiklerini dilinizden düşürmeyin. Allah’tan korkun ve bilin ki Allah her şeyi bilmektedir.( 

Bakara 2/231); Hânelerinizde okunan Allah’ın âyetlerini ve hikmeti dilinizden düşürmeyin. Allah bütün 

incelikleri ve gizlilikleri bilir, her şeyden haberdardır.(Ahzab 33/34) 

1186  Soyalan, 252. 

1187 Mehmet Hayri Kırbaşoğlu, İslam Düşüncesinde Sünnet Eleştirel Bir Yaklaşım, Ankara Okulu Yayınları, 

Ankara 2015, 222. 

1188 Necm 53/4. 

1189 En’am 6/10; Yunus 10/15. 

1190 “Böyle iken ayetlerimiz birer açık delil olarak karşılarında okunduğu zaman bize kavuşmayı arzu 

etmeyenler “bundan başka bir Kur’an getir veya bunu değiştir” dediler. De ki: “Onu kendiliğimden 

değiştiremem benim için olacak şey değildir! Ben ancak bana vahyolunana uyarım. Rabbime isyan edersem 

şüphesiz büyük bir günün azabından korkarım” (Yunus 10/15.) 



209 
 

Bu ayette geçen “zikr” kelimesini İbn Hazm sünnet olarak anlamıştır. Hâlbuki “zikir” ile 

ifade edilen Kur’an’dır. En azından bu konunun tartışmaya açık olduğunu ifade etmek 

gerekir.1191 Bunun dışında sünnetin vahiy olduğunu iddia edenler başka deliller de ileri 

sürmüşlerdir.1192 Hiç şüphesiz peygamber vahiy ve tebliğ söz konusu olduğunda sıradan 

bir insan değildir. Ancak bu birkaç ayeti yorumlayarak peygamberin bütün davranış ve 

sözlerinin vahiy olduğu da iddia edilemez. Nitekim Kur’an’da sünnetin tartışmasız bir 

vahiy mahsulu olduğunu gösteren bir ayet yoktur. Bu konudaki görüşler, varsayımlar ve 

şahsi fikirlerin ötesine geçmemektedir. Peygamberin sünnetinin kaynağının ve temel 

motivasyonunun vahiy olduğunu söylemek daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Zira vahiy 

ile sürekli yaşayan peygamberin sözlerinin ve davranışlarının vahiyden etkilenmemesi 

gibi bir durumda düşünülemez.  Sünnetin bir kısmının vahiy, bir kısmının ise vahiy 

olmadığını tartışmak da mümkün değildir. Zira sünnetlerden hangisinin vahiy ürünü 

hangisinin vahiy ürünü olmadığını tesbit etmek bugün için mümkün gözükmemektedir. 

Bu durumda sonucu olmayan bir tartışmayı sürdürmek yerine yapılması gereken 

hadislerin Kur’an’a uygunluk arzedip arzetmediğini araştırmaktır. Peygamberin Kur’an’a 

aykırı herhangi bir hüküm veya görüş ortaya koymayacağı bilinmelidir.1193 

Vahiy- Kitap ilişkisi bağlamında tartışılan bir diğer konu da “kudsî hadisler” 

meselesidir. Mesele, vahyin nüzülünde lafız-mana ayrımı yapılması bakımından ele 

alınmalıdır. Kudsî hadisin terim anlamı; “Allah tarafından vahiy, ilham, rüya gibi değişik 

bilgi edinme yolları ile anlamı Hz. Peygamber’e bildirilen, onun tarafından kendi ifade 

ve üslûbu ile Allah’a nisbet edilerek rivayet edilen, Kur’an’la herhangi bir ilgisi 

bulunmadığı gibi i‘câz vasfı da olmayan hadis” şeklindedir. Genel olarak ahlaki konuları 

 
1191  Kırbaşoğlu, 224-225. 

1192 Konuyla ilgili öne sürülen deliller ve tartışmalar için bkz. Yusuf Şevki Yavuz, “Kur’an ve Sünnet’te 

Vahiy”, Vahiy ve Peygamberlik, Kuramer Yayınları, İstanbul 2018, 238-247; Kırbaşoğlu,  225-239. 

1193 Kırbaşoğlu,  238, 239. 
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içeren bu hadislerde muhatap peygamber, insanlar ve meleklerdir.1194 Kudsî hadisin 

varlığını savunanlar, Kur’an’ın hem lafız hem manayla kudsî hadislerin ise rüya veya 

ilham yoluyla vahyolunduğunu fakat lafzının peygambere ait olduğunu iddia etmişlerdir. 

Bu iddia sahiplerine göre Kur’an’ın lafzı muciz olmakla birlikte, kudsî hadisler muciz 

değildir.1195   

Konu ile ilgili H. VI. (XII.) yüzyıldan itibaren derleme çalışmalar bulunmakla 

beraber kudsî hadis meselesinin tam olarak ne zaman ortaya çıktığı bilinmemektedir. Zira 

ilk dönem kaynaklarda hadisler konusunda böyle bir tasnif yoktur.1196 Kudsî hadis olarak 

nitelenen hadislerin Kütüb-ü Sitte hadis külliyatından alındığı fakat bu hadislerin kudsî 

hadis olarak nitelendirilmediği ve tasnif edilmediği de bilinmektedir. Bir diğer ifadeyle 

bu hadis kitaplarının yazarlarının zihninde böylesi bir tasavvurun bulunmadığı 

anlaşılmaktadır. Bununla birlikte konuyla ilgili kaynaklarda kudsî hadislerin Kur’an’dan 

farkları üzerinde yeterince durularak kudsi hadislerin Kur’an ile eş değer bir vahiy 

ayarında olmadığı da vurgulanmaktadır.1197  

Günümüze kadar gelmesinde diğer hadislerden farkı bulunmayan kudsî hadisler, 

hadis usulu açısından ahad haberlerden olup, birer isnad ile bize ulaşmış, ayrıca diğer 

ahad hadisler gibi sahih, zayıf, hasen veya mevzu hadis kategorisine giren hadislerdir.1198 

Mamafih bu hadislerin kudsî olarak adlandırılması, sahih oldukları anlamına 

 
1194 Hayati Yılmaz, “Kudsi Hadis”, DİA, Ankara 2002, c. 26, 318. Ayrıca bu hadislerin bir takım özellikleri 

vardır: Hadislerde sözün isnadı Peygamberde son bulurken, bu hadislerde en son isnad Allah’adır. Yani 

Peygamber Ravi konumundadır. Bu hadislerde birinci şahıs zamiri yer alır. Bu hadislerde ahkâma dair 

meseleler yer almaz. (Enbiya Yıldırım, “Kudsi Hadisler Üzerine Genel Bir Değerlendirme”, C.Ü.İ.F.D. 

XIII/2, Sivas 2009, 40.)  

1195 Kırbaşoğlu, 243. 

1196  Yıldırım,  40. 

1197 Yılmaz, “Kudsi Hadis”, DİA, c. 26, 318. 

1198 Kırbaşoğlu,   238, 239. 
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gelmemektedir. Kudsî kavramı sadece kaynağının Allah olduğunu ifade etmek içindir. 

Hatta bu anlamda bakıldığında sahih olan kudsî hadis sayısının çok olmadığı dahi 

söylenebilir.1199  

Kudsî hadislerin kaynağı veya Hz. Muhammed’in bu hadisleri zikrederken 

nelerden etkilendiği ile ilgili bir takım varsayımlar bulunmakla birlikte,1200 konunun 

tezimizle ilgili yönü bu hadislerin kaynağı konusunda ortaya atılan bir iddiadır. Bu iddia, 

kudsî hadislerin Peygamber tarafından Tevrat ve İncil’den esinlenerek söylediği 

şeklindedir. Bu görüşü ifade edenler, bazı kudsî hadisler ile Tevrat ve İncil metinleri 

arasındaki benzerlikleri delil olarak getirmişlerdir.1201 

 
1199 Yılmaz, 318; Ayrıca bkz. Yıldırım, 43. 

1200 Konuyla ilgili iddialar için bkz. Kırbaşoğlu, 242-254. Ayrıca bkz. İsa Akalın, Hadis Tekniği Acısından 

Kudsi Hadisler, (basılmamış doktora tezi), Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa 

2014; Muhammed Güngör, Amerikalı Oryantalist Misyoner Samuel M. Zwemer ve Eserlerinde İslam 

Algısı, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (basılmamış doktora tezi), Ankara 2014, 71-83. 

1201 “Allah Teâla kıyamet günü buyurur: ‘Ey Âdemoğlu! Hastalandım beni ziyaret etmedin.’ Âdemoğlu: 

‘Ya Rab! Seni nasıl ziyaret edebilirim. Sen âlemlerin Rabbi’sin.’ diyecek. Allah ona: ‘Bilmiyor muydun, 

filan kulum hasta oldu, sen ise onu ziyaret etmedin. Bilmiyor muydun, onu ziyaret etmiş olsaydın, beni 

onun yanında bulurdun. Ey Âdemoğlu! Senden yiyecek istedim ama beni doyurmadın.’ buyuracak. 

Âdemoğlu ise: ‘Ya rabbi! Seni nasıl doyurabilirdim ki? Sen âlemlerin Rabbi’sin’ diyecek. Allah şöyle 

buyuracak: ‘Bilmiyor musun, falan kulum senden yiyecek istedi de onu doyurmadın. Bilmiyor muydun ki, 

onu doyurmuş olsaydın, onu benim nezdimde bulacaktın. Ey Âdemoğlu! Senden su istedim, bana su ikram 

etmedin?’ Âdemoğlu ‘Ya Rabbi! Sana nasıl su ikram edebilirdim ki? Sen âlemlerin Rabbi’sin?’ cevabını 

verir. Allah da ona şöyle buyurur: ‘Falan kulum senden su istedi. Ancak sen ona su vermedin. Ona su ikram 

etmiş olsaydın, bunu benim nezdimde bulacaktın.”( Müslim Birr-Sıla-Adab 13.); Bu hadisin metnine 

benzer ifadeler İncil’de yer almaktadır: “O zaman Kral sağındakilere diyecektir: Ey, sizler! Babamın 

mübarekleri, gelin dünya kurulduğundan beri sizin için hazırlanmış olan melekotu miras alın. Zira aç idim, 

bana yiyecek verdiniz; yabancı idim, beni içeri aldınız. Çıplak idim, beni giydirdiniz; hasta idim, beni 

aradınız; zindanda idim, yanıma geldiniz. O zaman salihler ona cevap verip diyecekler: ‘Ya Rab! Biz seni 

ne zaman aç görüp yedirdik veya susamış gorup içirdik? Ve ne zaman seni yabancı görüp içeri aldık veya 

çıplak görüp giydirdik? Ve ne zaman seni hasta veya zindanda görüp yanina geldik?’ Kral cevap verip 

onlara diyecek: ‘Size doğrusunu söyleyeyim, bu en basit kardeşlerimden biri için yaptığınızı, benim için 

yapmış oldunuz.’ Sonra solundakilere şöyle diyecek: ‘Ey lanetliler! Çekilin önümden! İblis ile onun 

meleklerine hazırlanmış ebedi ateşe yollanın. Çünkü acıkmıştım, bana yiyecek vermediniz; susamıştım, 
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Örneğin bir kudsî hadiste: “Her kim rızkının genişlemesini ve ömrünün uzamasını 

arzu ediyorsa akrabalarını ziyaret etsin”1202 ifadeleri geçmektedir. Bu ifadeler ile Tevrat’ın 

şu ifadeleri arasında benzerlik vardır: “Babana, anana hürmet et, ta ki Rabbin sana 

vermekte olduğu toprakta ömrün uzun olsun.”1203 Bu ve benzeri kudsî hadisler kaynağının 

Tevrat ve İnciller olabileceği tartışmasını da beraberinde getirmiştir.1204 

Kudsî hadis anlayışı Yahudilik’teki “sözlü vahiy” anlayışını çağrıştırmaktadır. 

Nitekim Yahudi inancında Musa’nın Sina’da “Yazılı Tevrat ile birlikte sözlü Tevrat’ı da 

aldığı kabul edilir. Her ne kadar Hz. Muhammed’e vahyin dışında “hikmet”in de verildiği 

ayetlerde ifade edilse de, Hz. Muhammed’in kendisinden Kur’an dışında hiçbir şey 

yazmamaları konusunda ashabını uyarması vahye kendi sözlerinin karışması 

endişesinden dolayı olabilir. Bu bağlamda Hz. Peygamber Kur’an’da Allah’ın sözü 

dışında hiçbir şeyin olmasını istememiştir. Vahiy gibi müslümanların hayatına her 

anlamda yön veren ve otorite olarak kabul edilen bir meselenin hiçbir şekilde tartışılmaya 

 
bana yiyecek vermediniz; yabancıydım, beni içeri almadınız; çıplaktım, beni giydirmediniz; hastaydım, 

zindandaydım, benimle ilgilenmediniz.’ O vakit onlar da şöyle karşılık verecekler: ‘Ya Rab! Seni ne zaman 

aç, susamış, yabancı, çıplak, hasta ya da zindanda gördük de sana hizmet etmedik?’ Kral da onlara şu cevabı 

verecek: 'Size, doğrusunu söyleyeyim: ‘Mademki bu en basit kardeşlerimden biri için bunu yapmadınız, 

benim için de yapmamış oldunuz. Bunlar, ebedi azaba uğrayacak, salihler ise ebedi hayata kavuşacaklardır.( 

Matta 25/ 34-46;  Yıldırım, 45, 46.) 

1202 Buhari Edeb 12. 

1203 Çıkış 20/12. 

1204 Konuyla ilgili Hayri Kırbaşoğlu’na göre, kudsi hadislerin dikkatli incelenmesi durumunda bunların 

peygamber tarafından doğrudan Tevrat’tan aldığı anlaşılmaktadır. Nitekim Hz. Peygamber Tevrat hakkında 

bilgi sahibidir, ayrıca onun da vahiy mahsulü olduğunu bildiği için bu ifadeleri “kudsi hadis” olarak 

zikredebilir. (Kırbaşoğlu, 250-251.); Hz. Muhammed yaşadığı çevre itibariyle Yahudi ve Hıristiyanlarla 

etkileşim içinde bulunmuştur. Dolayısıyla bazı sözlerinde onlardan etkilenmiş olması normaldir. Zira 

Kur’an’da da bazı ayetler Tevrat ve İncillerle bezerlikler göstermektedir. Hz. Muhammed etrafındaki 

insanların bu kültüre sahip olduğunu bildiği için onlar tarafından da kullanılan bir takım örnek ve 

anekdotları sözünün daha etkili olması için de kullanmış olabilir. (Yıldırım 46.) 
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açık olmayacak derecede saf ve berrak olmalıdır. Kur’an dışında vahyi kabul etmenin çok 

büyük teolojik problemlere yol açacağı da malumdur. 

Vahiy-Kitap ilişkisi bağlamında bir başka tartışmalı konu da “halku’l Kur’an’dır. 

Vahiy, Allah’ın kelamı olarak insana orijinal hali ile nasıl gelmiştir, sorusu ve 

‘kelamullah’ kavramı tartışmanın ana eksenindedir. 1205  Kelamullah meselesi her ne kadar 

vahyin mahiyetinden çok Allah’ın sıfatları ile ilgili olsa da vahiy-kitap ve vahyin 

anlaşılmasında lafız-mana ilişkisini ilgilendirmesi hasebiyle önem arzetmektedir. 

Allah’ın konuşmasının neye delalet ettiği konusunda İslam mezheplerinin farklı görüşleri 

vardır.1206 Biz burada tartışmayı derinlemesine ele almadan mezheplerin görüşlerini 

kısaca ifade ederek ortaya koymaya çalışacağız. 

Halku’l Kur’an tartışmaları, İslam dünyasında Hz. Muhammed’in vefatından 

yaklaşık bir asır sonra Abbasiler döneminde ortaya çıkan bir meseledir.1207 Meselenin 

kaynağının Kur’an ve hadis olmadığı1208 Yahudilik ve Hıristiyanlık’tan neş’et ettiği ileri 

sürülmektedir. Bu görüşe sahip olan âlimlerden biri İbn Esir’dir. O, bu meselenin 

Yahudiler tarafından İslam’a sokulduğunu iddia etmektedir.1209 Zira Allah kelamının 

mahlûk yani “yaratılmış” olması Yahudilik’te de kabul edilen bir inançtır.1210   

Hıristiyanlık’ta da “kelamın yaratılması” konusu dikkat çekmektedir. Zira 

Hıristiyanlar, İsa’yı Tanrı’nın yeryüzündeki tecessüm etmiş hali olarak kabul ederler. İsa, 

ilahi mesajın cisimleşmiş bir halidir ve ezelidir.1211 Bu sebeple bazı Sünni ve Mutezili 

 
1205 Aslan,  238, 239. 

1206 Yusuf Şevki Yavuz, “Halku’l Kur’an”, DİA. Ankara 1997, c. 15, 371-375, İbrahim Aslan, “Levh-i 

Mahfuz’un Dalaleti Sorunu”, A.Ü.İ.F.D. 50 (1), 2009, 25-47. 

1207 Watt, Modern Dünyada İslâm Vahyi, 106. 

1208 Yavuz, 371. 

1209 Yavuz, 372. 

1210 Baki Adam, Yahudi Kaynaklarına Göre Tevrat, 47. 

1211 Michel, 56-57. 
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âlimler halku’l Kur’an meselesinin kaynağının Hıristiyanlık olduğunu iddia etmişlerdir. 

Hişâm b. Abdülmelik devrinde sarayın kâtiplerinden hıristiyan yazar Yuhanna ed-

Dımaşki tarafından da bu iddianın gündeme getirildiği ifade edilmiştir. Dımaşki, 

müslümanlara İsa’nın ulûhiyetini ispat etmek için Kur’an’ı Kerimde geçen 

“kelimetullah” tabirinden hareketle ilahi kelimelerin ve Kur’an’ın da mahlûk olmadığını 

söylemiştir.1212 Bu sebeple Mutezile mezhebi, Kur’an’ın mahlûk olmadığını savunanları 

Kur’an’ı Hıristiyanlık’taki vahye benzetmekle suçlamış, aksi görüşü ortaya koymaya ve 

Allah’ın kelamının harf ve seslerden ibaret olduğunu söyleyerek delillendirmeye 

çalışmıştır. Onlara göre Allah’ın kelamı yaratılmıştır. Yani mahlûktur. Mutezile 

mezhebinde genel görüş bu yöndedir.1213 

Ehl-i Sünnet âlimlerine göre ise “kelam” Allah’ın bir sıfatıdır. Bu sıfatı gereği 

Allah istediği ile istediği şekilde konuşur. Nitekim Musa ile konuşmuştur. Bunun dışında 

Cebrail ve bazı melekler de, Allah ile konuşmuştur. Yani Allah’ın sesini işitmişlerdir. 

Allah, vahyetmek istediği an, muhatabının anlayacağı bir tarzda, seste ve harflerden 

oluşacak şekilde vahyini gerçekleştirmektedir. Yani Allah kendi kelamı ile 

konuşmaktadır. O, insanın konuştuğu gibi harfler ve heceler ile konuşmaz.1214 Bu 

bağlamda Ehl-i Sünnet âlimleri Kur’an’ın mana yönüyle ezeli, lafzının ise mahlûk olduğu 

görüşündedirler. Onlara göre Allah’ın kadim kelamı Cebrail’de teşekkül etmiştir. Ezeli 

kelamın melekte yaratılması ise Kur’an’ın mucizevi bir özelliğidir.1215 

Vahiy- Kitap ilişkisi bağlamında kısaca lafız-mana ilişkisine de değinilmelidir. 

Lafız mana ilişkisi çerçevesinde İslam âlimleri üçe ayrılmışlardır. Birinci görüşe göre; 

 
1212  Yavuz, 372-373 

1213 Demirci, 23, Mutezile’nin bu konudaki görüşü için bkz. Aslan, 239-253. 

1214 Ebu Hanife Numan b. Sabit, Fıkh-ı Ekber, çev. H. Basri Çantay, Ankara 1991, 8-10. 

1215 Taftazani, Kelam İlmi Ve İslam Akaidi, trc. Süleyman Uludağ, İstanbul 1982, 172, 173, Ehl-i Sünnet’in 

bu konudaki görüşleri için bkz. Aslan, 253-267. 
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Kur’an lafız ve manası ile Allah’a aittir. Yani vahye peygamberin ve Cibril’in etkisi söz 

konusu değildir. İkinci görüş sahiplerine göre; Cibril Allah’tan vahyi mana ve mefhum 

şeklinde almış Arapça kalıplara dökerek peygambere aktarmıştır. Üçüncü görüşte ise; 

Cibril Allah’tan vahyi mana ve mefhum olarak almış onu peygambere bu şekilde 

iletmiştir. Peygamber de bu vahyi Arap dilinin kalıpları ile insanlara nakletmiştir.1216 Bu 

meselenin anlaşılmasındaki zorluk, vahyin mahiyetindeki hız ve gizlilik ile doğru 

orantılıdır. Normal zamanda birkaç saatte okunacabilecek ayetler peygambere bir anda 

geliyor ve peygamber tarafından insanlara aktarılıyordu. Kanaatimizce vahiy ne kadar 

hızlı olursa olsun Hz. Muhammed’e hem lafız, hem de mana olarak inmiştir.1217 Kur’an’ı 

Kerim’in mana üzerine indirildiğini söyleyen âlimler Kur’an’ın yedi harf üzerine 

indirilmiş olması ile ilişkili rivayetleri delil olarak almışlardır. Fakat bu mesele ile ilgili 

onlarca görüşün serdedilmesi meseleye tek yönlü bakmamızın yanlış olacağını 

göstermektedir.1218 Nitekim “yedi harf” meselesini burada detaylı bir şekilde almak 

konumuzun sınırlarını aştığı için mesele hakkında kanaatimizi belirtmekle 

yetineceğim.1219 Kur’an’ın farklı kıraatlarda okunması, vahyin kayıt altına alınıp 

ezberlendikten yani vahiy güvenceye alındıktan sonra, okuma yazma bilmeyen bir 

toplumun vahyin manasını daha iyi anlaması için peygamber tarafından verilmiş bir 

 
1216 Mustafa Öztürk, “Hz. Peygamber ve Vahiy”, Hz. Peygamber’in Nübüvvetinin Süresi ve Kapsamı 

Çalıştay, Gaziantep Üniversitesi Havra Kültür Merkezi, Gaziantep 2015, 211. 

1217 Nitekim Kıyamet suresi 16-18. ayetlerde; “Vahyi tam alma telaşı yüzünden dilini kımıldatma. Onu 

zihninde toplayıp okumanı sağlama işi bize aittir. O halde onu okuduğumuz zaman sen onun okunuşunu 

takip et” buyrularak vahyin peygamberin zihnine sadece bir mana olarak değil aynı zamanda lafızlarının 

okunuşu ile de indirildiği zikredilmektedir. Mamafih bu mahiyeti insan idrakinin anlaması çok zordur.  

1218 Konuyla ilgili rivayetler ve tartışmalar için bkz. Mehmed Çalışkan, “Kur’an’ın Nuzûlü ve Yedi Harf 

(el-Ahrufu’s-Seb’a) Meselesi”, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 1, Ocak-

Haziran 2005, 216-242. 

1219 Meselenin bir diğer boyutu da Batılı müsteşrikler tarafından Kur’an vahyinin sorgulanması adına 

araçsallaştırılmasıdır. 
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ruhsattır.1220 Nitekim Arap toplumunda vahyin başladığı yıllarda yazının yaygın olmaması 

lafız üzerinden okuma birlikteliğini zorlaştırmıştır. Bu sebeple Kur’an’ın farklı 

kıraatlarda okunmasına izin verilmiştir.1221  

Vahyin lafız ve mana ile birlikte indirilmesinde dikkatlerimizi çeken diğer bir 

konu ise Kur’an ile hadis arasındaki üslub farkıdır. Ümmi bir peygamberin dilinden 

böylesi bir vahyin tebliğ edilmesi onun iradesini aşan bir hadisedir. Nitekim hadislerde 

kullanılan dile baktığımızda Kur’an’ın lafzının da peygambere ait olmadığı 

gözükmektedir. İnsanda iki ayrı tabiat olamayacağı için bu iki ayrı üslubun da aynı kişiye 

ait olduğunu söylemek yanlış olur.1222  

Kur’an lafzının aynı zamanda ibadet dili olarak da kullanılması, Kur’an’ın hem 

lafzının hem de manasının tahrif edilmemesi için gerek Hz. Muhammed’in gerek 

sahabenin ciddi gayret göstermeleri lafız ve mana bütünlüğü bağlamında önemli bir diğer 

husustur. Özetlemek gerekirse Kur’an hem metni hem de manası ile Allah’tan vahiy 

olarak Hz. Muhammed’e indirilmiştir.1223  

 
1220 Çalışkan, 224; Salih Akdemir, “Kur’an’ın Toplanması ve Kıraatı Meselesi”, I. Kur’an Sempozyumu, 

(1- 3 Nisan 1994), Ankara 1994; Abdurrahman Çetin, “Kur’an-Kerim’in İndirildiği Yedi Harf”, İslami 

Araştırmalar, Sayı: 3, Ocak 1987.  

1221 Cerrahoğlu,  99. 

1222 Muhsin Demirci, Kur’an Tarihi, Marmara Üniversitesi Yayınları, İstanbul 1997, 79. 

1223 Burada kısaca İslam Filozoflarının genel olarak bakış açısınada değinmek gerekrir. Filozoflar vahyin 

kaynağının Allah olduğu konusunda geleneksel anlayışla hem fikirdirler. Fakat geleneksel anlayışın kabul 

ettiği vahiy anlayışı ile filozofların kabul ettiği vahiy farklıdır. Geleneksel anlayış Allah’ın melekler 

aracılığıyla peygamberlerine ilettiği vahiydir. Filozofların vahiy olarak adlandırdıkları ise evrensel 

hakikatlerin tarihi ve kültürel sembolik tercümeleridir. Filozoflar Kutsal Kitap’ta yer alan ifadelerin, 

Tanrı’nın sözü olmaktan ziyade, peygamberin kendi dil ve kültür çevresinden etkilenerek yazılmış metinler 

olarak görürler. Yani Filozoflar vahyin peygamber tasarrufu olduğuna inanırlar. Filozoflar vahiy olarak 

kabul gören kutsal metinlerin zahiri ve batıni iki farklı epistemolojik katmanının olduğunu söylerler. Bâtıni 

anlamın sadece filozoflar tarafından kavranabileceğini, zahiri anlamının ise insanların amel etmesi gereken 

kısımı olarak görmektedirler.  (Fehrullah Terkan, “Klasik Dönem İslam Filozoflarında Vahiy Anlayışı”, 



217 
 

Lafız-mana ilişkisi bağlamında Yahudilik ve Hıristiyanlığa da kısaca değinmek 

gerekir. Yahudilik’te Musa’ya on emrin taş levhalara yazılı bir şekilde verilmesi ve 

Musa’nın Tanrı ile yüzyüze görüşmesi vahyin lafız ve mana olarak Tanrı’ya ait olduğunu 

göstermektedir. Lakin Musa’ya Sina’da ayrıca verildiğine inanılan ve Musa’dan on üç 

asır sonra yazıya geçirilen sözlü vahyin nesiller boyunca hiç değişmeden geldiğini iddia 

etmek imkânsız gibidir. Nitekim Tevrat’ın belirli bir tarihi süreç içerisinde teşekkül ettiği 

ilmi çevreler tarafından da kabul edilmektedir. Tevrat’ın birçok defa kaybolması, düşman 

eline geçmesi ve değişikliklere uğraması1224 Yahudi kaynaklarında da belirtilmektedir.1225 

Yani metin olarak Tevrat’ın tamamen ilahi olduğunu söylemek imkânsızdır.1226  

Hıristiyanlık’ta da İsa’nın kendisi vahiy olarak telakki edildiği için vahiy alması 

veya bu vahyi yazdırması gibi bir durum söz konusu olmamıştır. O, vahyi ne yazmış, ne 

de yazdırmıştır. Elde bulunan İnciller, “Tanrı’nın kelamı” olarak değil, adeta bir tarih 

kitabı üslubu ile İsa’dan en az 30 yıl sonra kaleme alınmıştır.1227 Her ne kadar XIX. 

yüzyıla kadar literal ilham1228 anlayışı hâkim olsa da bu yüzyılda ortaya çıkan aydınlanma 

felsefesi ve eleştirel düşüncenin yaygınlaşması bu düşünceyi sarsmaya başlamıştır. Yine 

bu yüzyılda bu anlayışa tepki olarak ortaya çıkan ve vahyi literal olarak kabul edenlerin 

sayısı da azımsanmayacak çoktur.1229 Bu yüzyıldaki gelişmeleri aydınlanmadan 

 
İslamiyet ve Hıristiyanlık’ta Vahiy, (Hırıstiyanlık ve İslam’da Vahiy Sempozyumu), Eugen Biser Vakfı, 

Ankara 2010, 31-39.) 

1224 Yeremya 8/8. 

1225 Ömer Faruk Harman, “Kur’an ve Kitap-ı Mukaddes”, DİA, Ankara 2002, c. 26, 412- 414. 

1226 Tevrat’ın vahyi konusundaki eleştiriler için bkz. Baki Adam, “Tevrat”, DİA, c. 41, 40-45. 

1227 En son yazılan İncil’in Yuhanna’nın İncili olduğu kabul edilir. MS 90-110 yılları arasında derlediği 

düşünülmektedir. ( Aydın, “Hıristiyanlık”, 83.) 

1228 Lafız ve mananın Tanrı’ya ait olduğunu savunan bu anlayışa göre Kutsal Kitap yazarları kendilerinden 

hiçbir şey katmaksızın Tanrı’nın vahyini aynen kaydetmişlerdir.  

1229 Örneğin Evanjelizm’de Kutsal Kitap’ın tartışılmaz bir otoritesinin olduğunu ve kutsal metinlerin literal 

olduğu fikrini kabul etmektedirler. Aydınlanma felsefesi ile ortaya çıkan bir takım eleştirel düşünceler 

neticesinde ortaya çıkan akımlara Evanjelizm tepki göstermiştir. Bu durum karşısında Evanjelizm yeniden 
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günümüze kadar vahiy anlayışı ile ilgili başlıkta ifade ettiğimiz için burada tekrarlamayı 

gerekli görmüyoruz.   

b) Vahiy-İlham İlişkisi 

“L-h-m”, ilham kelimesinin köküdür. Anlamı ise, ağızdan aşağı indirmek,  

“yutmak, yutturmaktır. Terim olarak ilham,1230 “kalbe bir şeyin ilkâ edilmesi”, Allah’ın 

birinin kalbine birşeyi doğurması demektir. Başka bir tanımda ise, kişinin birşeyi yapma 

ya da yapmama konusunda iradesini sevk eden Allah’ın kişinin ruhuna attığı bir güç 

olduğu ifade edilmiştir.1231 İslam düşüncesinde ilham denince akla gelen şey, kalpleri belli 

bir mertebeye ulaşmış kişilere istidlal dışında gelen bilgiler olarak anlaşılır.1232 Gazali 

kalpte meydana gelen bilgiyi “ilham” ve “vahiy” olarak ikiye ayırır.1233 

İlham Kur’an’ı Kerim’de yalnız bir ayette geçmektedir: “(Allah) ona (nefse) 

fücurunu da takvasını da ilham etti.”1234 Taberi’ye göre ayette geçen “elhameha” 

 
bir yapılanmaya giderek Kutsal Kitap konusunda daha da muhafazakâr bir yapıya sahip olmaya başlamıştır.  

Bu hareketin bünyesinden çıkan Fundamentalizm modern teolojiye ve Kutsal Kitap eleştirilerine karşı 

çıkmıştır. ( Şinasi Gündüz, “Batı’da Yaygın Olan Protestanlık Çerçevesindeki Mezhepler/ Akımlar 

(Evanjelizm)”, Yaşayan Dünya Dinleri, Ed. Şinasi Gündüz, D.İ.B Yayınları, Ankara 2007, 83.) 

1230 İlham yerine “sezgi” de kullanılabilmektedir. (Atay, Kur’an’da Bilgi Teorisi, 164.) 

1231  İbn Manzûr, c. 12, 555. 

1232 İlyas Çelebi, İslam İnancında Gayb Problemi, (basılmamış doktora tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1991, 179. 

1233 Ebû Hamid b. Muhammed el-Gazzalİ, İhyau Ulûmi’d-Din, Mısır 1306, c. 3, 14. Gazzaliye göre ilham, 

vahyin basit şeklidir. Çünkü vahiy, gaybı açık ve net olarak bildirmekte; ilham ise gaybe ait şaylere işaret 

etmektedir. Ona göre vahiy vasıtasıyla edinilen bilgiye nebevi ilim; ilham vasıtası ile elde edilen ilme ise 

ilm-i ledün denilir. (Gazzali, c. 3, 14; Gazali, duyu, deney ve akıl sıralamasından sonra  “kalbi bilgi”, 

“tasavvufi bilgi” denilen bilgi çeşidinin daha güvenilir olduğunu ifade eder. Bu sebeple ona göre 

mutasavvıflar okuma ve öğrenme ile ilgili bilgiden çok nefs mücadelesi sonucu elde edilen bilgiye daha 

çok güvenirler. (Necip Taylan, Gazali’nin Düşünce Sisteminin Temelleri, İFAV Yayınları, 2. Baskı. 

İstanbul 1994, 93.) 

1234 Şems 91/8. 
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kelimesini “fücûr ve takva”, “hayır ve şerri açıkladı”, “tâat ve masiyeti öğretti” anlamında 

kullanılmıştır.1235 Bazıları ise kelimeyi yaratma anlamında kullanarak “fücûr ve takvayı 

nefiste yarattı” şeklinde yorumlamışlardır.1236 Görülen odur ki, ilham kulun kendi gayreti 

ve çabası sonucu elde edilemez.1237 Zira ilham kalpte doğrudan doğruya kişinin kesbi 

olmaksızın oluşan bilgidir.1238 Hariçten feyiz olarak gelen bir şuur ve duygu halidir.1239 

Hariçten gelen bu bilginin kaynağı biliniyorsa buna vahiy, bilinmiyorsa ilham denir. 

İnsanın iradesi olmaksızın bu bilgiye ulaşması vahiyle ilhamı ortak kılar.1240 Bununla 

birlikte Kur’an’da bazı ayetlerde geçen vahyetme fiilinin ilham anlamında kullanıldığı da 

görülmektedir.  

 Kur’an’da bazı ayetlerde vahyetme fiili ile ifade edilen ilham kavramında1241 

dikkat çeken diğer bir nokta aradaki farkın lisani gerekçelerden çok bazı kabullere 

dayanmasıdır. Tefsir âlimlerinden Kurtubi bu duruma dikkat çekmiş ve Arap dilinde 

vahiy ile ilhamın aynı anlama gelebileceğini ifade etmiştir. Allah’ın havârilere, arıya, 

yeryüzüne ve göklere vahyinin ilham anlamına geldiğini belirtmiş fakat bu ayetlerde 

vahyetme fiilinin kullanıldığının altını çizmiştir.1242 Fahreddin er-Razi de bu konuda 

 
1235 Taberi, c. 24, 441; Ayette kulanılan ilham genel anlamda tüm insanlara verilen genel bir istitaat olarak 

kabul edilmiştir. (Çelebi, 179.) 

1236 İbn Zeyd (ö.153/770)’in görüşüdür. (Taberi, c. 24, 442; Razi, c. 31, 177) Râzî (ö.606/1209) ise, bu 

ayetteki ilham kelimesine “yaratmak” ve “tedbîr” anlamı vermektedir. Bu durumda ayetin meali, 

“kötülükleri ve iyilikleri (takvayı) nefiste yarattı” şeklinde olmaktadır. (Razi, c. 31, 177.) 

1237 “Biz ona (insana) eğri ve doğru iki yolu da göstermedik mi?” (Beled 90/10); İslam mezheplerindeki 

“ilham” anlayışı için bkz. Abdülgaffar Aslan, “Kelam’da İlham’ın Bilgi Değeri”, S.D.Ü.İ.F.D, Isparta 

2008/1, Sayı 20, 32-44. 

1238 Ahmet Hamdi Akseki, İslam Dini, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 1980, 35. 

1239 Öztürk, 115; Küçük, 61. 

1240 Öztürk, 96, Bir kimsenin ilham sahibi olması onu peygamberlik derecesine yükseltemez. Çünkü 

peygamberlik de tam bir şuur hali mevcutken ilhamda ise bu durum söz konusu değildir. (Salih, 23.) 

1241 Ta-ha 20/38; Kasas 28/7; Nahl 16/68. 

1242 Ebu Abdillah Muhammed b. Ahmed Kurtubi, el- Cami’li Ahkami’l Kur’an, Darü’l- Kütübi’l İlmiyye, 

Birinci baskı, Beyrut 1988, c.6, 234. 
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Kurtubi ile aynı fikre sahiptir. Razi vahyetmenin bazı ayetlerde ilham etmek ile aynı 

anlamda kullanıldığını ifade etmiştir. Ona göre Allah gerek Musa’nın annesine, gerekse 

İbrahim’e rüyada oğlunu kesmesi yönündeki telkinini ilham şeklinde vahyetmiştir.1243 Bu 

ayetlerde geçen ilham, kendilerine ilham gelenleri peygamber yapacak mahiyette bir 

ilham veya vahiy değildir. Bu tür ilhamlar karşılaşacakları hadiselerle alakalı önceden 

haber verme ve müjdeleme hüviyeti taşıyan bir ilhamdır.1244 

Özetleyecek olursak vahiy ile ilham akıl ve duyu dışında oluşan bilgilerdir. Her 

ikisi de insanda birden ve doğrudan ortaya çıkan bilgilerdir. Her ikisinde de elde edilen 

bilginin sonucunda kişide bilginin doğruluğu konusunda kesin kanaat oluşur. Bununla 

birlikte her ikisi de açık ve nettir.1245  Buna karşın vahiy ve ilham belli hususlarda ayrılık 

gösterirler. Örneğin vahyin kaynağı belli iken ilhamın kaynağı belli değildir.1246 

Kur’an’da “basiret” ve “kalp gözü” tüm insanları kapsadığı halde “vahiy” sadece 

peygamberler için geçerlidir. İlham yolu ile gelen bilgide bir insicam ve düzen mevcut 

değilken vahiyde bir sistem ve düzen vardır. Vahiy tüm insanlık için tebliğ edilmesi 

zorunlu bir bilgi iken ilham ise sadece ilham gelen kişiyi irşada yöneliktir.1247 Vahiy bir 

tecrübe hali olduğu için onu yaşamayanların idrak etmesi mümkün değildir. İlham da bu 

 
1243 Razi,  c. 27, 611. 

1244 Ebû Mansûr Muhammed el-Maturidi, Te’vilatü’l-Kur’an Nşr. Fatıma Yusuf el-Haymi, Beyrut 2004, c. 

5, 586; Maturidi, peygamberin ilhamını hak ve gerçek olarak görmektedir. Peygamberlerin dışındaki 

kişilerin ilhamını ise hak olarak görmez ve delil olarak değerlendirilemeyeceğini ifade eder. Çünkü 

peygamberlerin dışındaki kişilerin ilhamına şeytanlar müdahale edebilirler. (Nûreddin es-Sabuni, 

Maturidiyye Akaidi, çev. Bekir Topaloğlu, Ankara, 1978, 109.) 

1245 Atay, 168, 169. 

1246 Mutasavvıflar vahiy ve ilhamın kaynağının aynı olduğu görüşündedirler. (Öztürk, 96.) 

1247 Atay, 169; Lisanü’l Arab’ta ilham’ın da Allah’ın seçtiği kullara has olduğu zikredilmiştir. (İbn Manzûr, 

c. 13, 555); Konuyla ilgili olarak ayrıca bkz. Ahmet İshak Demir, Mütekaddimin Devri Kelamcılarına Göre 

Bilgi Kaynağı Olarak Keşf ve İlham, (basılmamış yüksek lisans tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, İstanbul 1993, 31-33. 
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nokta da vahye benzer. Bir kimsenin onu kavrayabilmesi için tecrübe etmesi 

gerekmektedir.1248 

İlham vasıtası ile elde edilen bilgiler birbirini yalanlayabilir bazen aynı şahsa 

gelen ilhamlar bile birbiriyle çelişebilir. Dolayısıyla bu bilgilerin doğruluğu konusunda 

akıl herhangi bir tayin yetkisine sahip değildir. Fakat vahiy ile elde edilen bilgide çelişki 

ve tutarsızlık yoktur. Nitekim Kur’an bu durumu şöyle açıklamaktadır: “Hala Kur’an’ı 

düşünüp anlamaya çalışmıyorlar mı? Eğer o, Allah’tan başkası tarafından (indirilmiş) 

olsaydı, mutlaka onda birçok çelişki bulurlardı.”1249 

İslam’daki ilham anlayışı diğer dinlerdeki ile değerlendirildiğinde bazı hususların 

öne çıktığı görülmektedir. Hinduizm’in kutsal kitapları Şruti (vahye dayalı) ve Smriti 

(geleneğe dayalı) alarak ikiye ayrılmaktadır. Şruti’nin Tanrı tarafından “rişi”lere 

vahyedildiğine inanılmaktadır. Smriti’nin ise ilham kaynaklı olduğu kabul edilmektedir. 

Budizm’in kurucusu Budda’nın öğretilerinin de ilham kaynaklı olduğu ileri sürülmüş ve 

Pali metinleri olarak milâttan önce I. yüzyılda biraraya getirilmiştir.  

Yahudi inancında ilham, Tanrı’nın dini ve dünyevi mesajını peygamberlerden 

çeşitli dinî hüvviyetli kişilere kadar Kutsal Ruh aracılığıyla iletmesi olarak anlaşılır. 

Tevrat’ta Tanrı’nın ruhunun1250 ilham verilecek şahısların üzerinde olması, ruhun onlarla 

konuşması1251 biçiminde ifade edilmiştir. Bunun yanında Yahudilik’te ilham yalnız 

peygamberlere has bir durum değildir. Zira Kutsal Ruh diğer insanlara da aracılık 

yaparak, onların da bu kabiliyetleriyle istikbale dair kehanetlerde bulunmalarını 

sağlamıştır. Özellikle Midraş geleneğinde Tevrat’ı öğretenlere, emirlerinden (Mitzvah) 

 
1248 Muhammed Tanci, “Allah’ın Elçisi Muhammed, Vahiy”, İslam Mecmuası, Ankara 1956, sayı 8, 3. 

1249 Nisa 4/82. 

1250 II. Tarihler, 20/14-15; Sayılar, 11/17, 25. 

1251 II. Samuel, 23/2. 
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yerine getirenlere Kutsal Ruh’un ilhamı vaad ettiği, belli merhalelerden geçtikten sonra 

mistiközelliklere sahip insanların da ilhama nâil olabilecekleri ileri sürülmüştür.1252 

Hıristiyan inancında ilham ise Tanrı’nın buyruklarını Kutsal Ruh aracılığıyla İncil 

yazarları da dâhil olmak üzere istediği kişilere bildirmesi şeklinde kabul edilir. 

Hıristiyanlık’ta vahiy İsâ-Mesihtir. Tanrı iradesini İsa’da bilinir kılmıştır.1253 İsa çarmıha 

gerilip ardından tekrar diriltildiğinde havârilerini, Tanrı’yı ve kendisini temsil eden ruhla, 

mesajını tebliğ etmek üzere görevlendirmiştir.1254 Dolayısıyla Kutsal Ruh İsa’dan sonra 

havârilere bir takım ilhamın getirilmesinde rol almıştır.  

Hıristiyanlık’ta Kutsal Ruh sadece havârilere değil diğer insanlara da gelerek 

ilhamda bulunmuştur. Zira ikinci Pentikost gününde Tanrı’nın ruhu oradakilerin üzerine 

gelmiştir.1255 Orada bulunanlar Kutsal Ruh’un ilhamı ile bilmedikleri başka dillerde 

konuşmaya başlamışlardır. Bu durum da göstermektedir ki Kutsal Ruh sıradan insanlara 

da gelerek onlarda bir takım değişikliklere sebebiyet verebilmektedir. Yahudilik ve 

Hıristiyanlık’taki ilhamın İslamiyet’ten farklı olarak bağlayıcı bir nitelikte olduğu dikkat 

çekmektedir. İslamiyet’te ise ilham sadece kendisine geleni bağlamakta dinde bir hüküm 

teşkil etmemektedir. Özellikle Hıristiyanlık’ta Kutsal Kitap’ın ilham neticesinde 

oluşması ilhamın bağlayıcı ve çok farklı bir noktada konumlanmasına sebebiyet 

vermektedir. 

 
1252 Sinanoğlu, “İlham”, DİA, c. 22, 100. 

1253 Efesliler 1/9. 

1254 Matta, 28/19-20. 

1255 Resullerin İşleri, 2/1-3. 
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7. Kur’an’a Göre Vahiy Çeşitleri 

Kur’an’da vahyin çeşitleri dendiğinde İslam literatüründe farklı tasniflerin 

yapıldığı görülmektedir. Zira Kur’an’da vahiy kelimesi, sadece peygamberlere değil 

başka varlıklara da nisbet edilerek kullanılmaktadır. Ayetlerde peygamber olmayan 

insanlara, meleklere, insan dışındaki canlı varlıklara ve hatta cansız varlıklara da vahyin 

nisbeti söz konusudur.  

a) Peygamberlere Vahiy 

Allah insanlık tarihi boyunca vahiy ile kainâta ve tarihin akışına müdahale 

etmiştir. Kur’an’da vahiy kelimesinin kullanılışına baktığımızda vahyin sadece Allah’tan 

peygambere bir bilgi aktarımı olmadığını görürüz. Vahiy, Allah ile tüm canlılar 

arasındaki ilişkiyi kapsayacak çok geniş bir çerçeve içinde kullanılmıştır. Allah’tan 

insanlar ve diğer varlıklara yapılan vahyin başında ise Hz. Muhammed’e olan vahiy gelir. 

a.a. Hz. Muhammed’e Vahiy 

Kur’an’a göre vahyin gerçek muhatabı Hz. Muhammed ve ondan önceki diğer 

peygamberlerdir. Ayette: “Ey Muhammed sana vahyettiğimizi okuman için, seni de 

onlardan önce nice ümmetlerin gelip geçtiği bir ümmete gönderdik”1256 buyrulmaktadır. 

Bununla birlikte ona gelen vahyin kaynağının ilahi olduğu da sık sık 

vurgulanmaktadır.1257 Bu ayetlerde de ifade edildiği gibi peygamber kendi nefsine ve 

isteklerine göre konuşmamıştır. Vahiy Cebrail vasıtasıyla peygambere indirilmiştir. 

 
1256 Rad 13/30. 

1257 Necm 53/1-7. 
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Vahiy, öyle bir olgudur ki, peygamberin herhangi bir müdahalesi söz konusu olmadığı1258 

gibi kendisin de ona uymakla emrolunduğu bildirilmiştir.1259 Ayrıca Kur’anI Kerim 

defalarca peygambere gönderilen bir kitap olduğunu açıklar.1260  

Kur’an’da Hz. Peygamber’in vahiyle desdeklendiğini gösteren bir takım işaretler 

vardır. Yani Peygamberde ki bir takım bilgilerin sahibi Allah’tır. Zira ümmi bir 

peygamberin sahip olduğu bazı bilgilerin kendinden menkul olması imkânsızdır. Hz. 

Peygamber’in cinler hakkında bazı bilgilere sahip olması,1261 meleklere ve aralarında 

geçen bir takım diyaloglara, vakıf olması1262 peygamberin vahiy ile desteklendiğinin 

göstergesidir. Kısaca Kur’an’ın hakiki manada kullandığı vahiy peygamberlere, özelde 

ise Hz. Peygambere yapılan vahiydir. Vahyi bu yönü ile Hinduizmle kıyasladığımızda 

Rişilere yapılan vahiy de (Şruti) Tanrı tarafındandır. Fakat buradaki fark Rişilerin bu 

makamı kendi gayretleri ile kazanmasıdır.  Yahudilik’te peygamberler vahyin öncelikli 

muhatabıdırlar. Bunun yanında kralların, kâhinlerin ve bazı insanların da Tanrı ile irtibata 

geçtiğine inanılır. Yani peygamberlerin dışındaki kişilere de vahiy gelmektedir. 

Yahudilik’te vahiy Tanrı’dan insana yöneliktir. Hıristiyanlık’ta İsa’nın kendisi vahiydir. 

Kur’an’da ise vahiy sadece kelime anlamı itibariyle diğer varlıklara nisbet edilmiş olsa 

da hakiki manada kelimenin kullanımı peygamberler içindir. 

 
1258 Maide 5/70, 90; Yunus 10/47; Rad 13/7, 42; Nahl 16/36; Şuara 26/214; Yasin 36/17; Sad 38/65; Şura 

42/15, Casiye 45/26-27, Kaf 50/45; Zariyat 51/55; Müddessir 74/1-2. 

1259 Ahzab 33/2; Zuhruf 43/43; Konuyla ilgili diğer ayetler ise şunlardır: Yunus 10/15-16; Enbiya 21/45; 

En’am 6/106; A’raf 7/203; İsra 17/73. 

1260 En’am 6/19; Kehf 18/45; İsra 17/39; A’raf 7/203; Yunus 10/15; Fussilet 41/6; En’am 6/50; İbrahim 

14/11; İsra 17/9, 93, 95, Enbiya 21/108; Ahkaf 46/9; Şura 42/7; İsra 17/86; Şura 42/24; Zuhruf 43/31; Şura 

42/52; Ta-ha 20/114; Kıyamet 75/16-19; Yusuf 12/3; Kehf 18/110. 

1261 Cin 72/1-15. 

1262 Sad 38/69-74; Bakara 2/30. 
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a.b. Diğer Peygamberlere Vahiy 

Kur’an, Hz. Peygamber’den önce peygamberlerin geldiğini ve Allah’ın onlara da 

vahyettiğini bildirmiştir. Hatta Hz. Peygamber’e kendinden önceki peygamberler örnek 

gösterilerek onların yolundan gitmesi istenmiştir.1263 Konuyla ilgili olarak ayette şöyle 

ifade edilmektedir: “Biz, Nuh’a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi, 

sana da vahyettik. İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakub’a, torunlarına, İsa’ya, Eyyüb’e, 

Yûnus’a, Harun’a ve Süleyman’a da vahyetmiştik. Davud’a da Zebûr vermiştik.”1264 

Ayetler, Hz. Peygamber’e gelen vahyin benzerinin kendinden önce gelen 

peygamberlerle aynı nitelikte olduğunu ifade etmektedir. Ancak Hz. Peygamber, 

peygamberlik halkasının son zinciridir. Kur’an’a göre peygamberlik vahiy ile 

gerçekleşmektedir. Bu bağlamda vahye muhatap olma bakımından peygamberlerin hepsi 

aynı seviyededirler. Kur’an bunu şu şekilde ifade edilmektedir: “Doğrusu bu hükümler 

ilk sahifelerde, İbrahim ve Musa’nın sahifelerinde de vardır.”1265  

İslam’da tüm peygamberlere gelen vahyi kabul etmek “peygamberlere iman” 

olarak iman esasları arasında yer almıştır. Hıristiyanlık’ta ise genel vahiy anlayışı 

çerçevesinde Yahudi peygamberlerine vahiy geldiğine inanılır ve peygamberlikleri kabul 

edilir. Bu sebeple onlar Yahudi kutsal kitabını kendi kitaplarına dâhil etmişlerdir. 

b) Diğer İnsanlara Vahiy 

Vahiy kelimesinin anlam çerçevesine baktığımızda peygamberlerin dışındaki 

insanlara da nispet edildiği görülmektedir. Ancak kelime gerçek anlamında sadece 

 
1263 Nahl 16/123; Al-i İmran 3/95; Nisa 4/125. 

1264 Nisa 4/163. Ayrıca bkz. Zümer 39/65; Şura 42/3; Enbiya 21/7; Yusuf 12/109; Nahl 16/43; İbrahim 

14/13; Enbiya 21/25; Fatır 35/31. 

1265 A’la 87/18-19; Şuara 26/193-196. 
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peygamberler için kullanılmıştır. Peygamberlerin dışındaki insanlara gelen ise “ilham” 

kavramı ile ifade edilebilir. Bu manadaki vahiy “ilham etmek” ve “kalbe ilka etmek” 

anlamındadır.1266 Peygamberlerin dışındaki insanlara gelen bu “vahyin” ise zorlayıcı bir 

bağlayıcılığı söz konusu değildir. Bu boyutuyla Kur’an’a baktığımızda kendisine 

vahyedilen (ilham) kişileri kısaca açıklamaya çalışacağız. 

b.a. Havârilere Vahiy 

Hz. Peygamber’in de ifade ettiği gibi Allah her peygambere onlara yardımcı 

olması için bir takım arkadaşlar vermiştir.1267 Bu anlamda Hz. İsa’nın da yaşarken 

“havâri” isminde yardımcıları olmuştur. Kur’an’da dört yerde bu kişilerden 

bahsedilmiştir.1268 

Kur’an’da havârilere vahyedildiği şöyle bildirilir: “Hani bir de, ‘bana ve 

Peygamberime iman edin’ diye havârilere vahyetmiştim (ilham). Onlar da ‘iman ettik. 

Bizim müslüman olduğumuza sen de şahit ol’ demişlerdi.”1269 

Ayetteki “vahyetmek” kelimesini müfessirler “kalplerine süratli bir şekilde 

atmak” “ilham”1270 ve “kalbe ilka”1271 olarak izah etmişlerdir. Bununla birlikte 

müfessirlerin bu kelimeye vahiy ve ilhamın da dışında bir takım anlamlar yükledikleri 

görülmektedir.1272 Kur’an’ın geneline baktığımızda ise havârilere vahyin geldiğini 

 
1266 Aslan, Kur’an’da Vahiy, 170. 

1267 “Allah her peygambere ümmetinden ona yardımcı olacak kişiler nasip etmiştir. Bir defasında Hz. 

Peygamber benden önce hiçbir peygamber yoktur ki, Allah ona ümmetinden yardımcılar vermiş olmasın” 

buyurmuştur. (Hanefi Akın, Sahih’i Müslim Muhtasarı, Polen Yay. 2008, İman 45.) 

1268 Al-i İmran 3/52; Maide 5/111, 112; Saf 61/14. 

1269 Maide 5/111. 

1270 Taberi, c. 9, 116. 

1271 Razi, c. 12, 461. 

1272 Aslan, 171. 
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söylemek mümkün değildir. Müfessirler de havârilere gelen vahyin nübüvvet sonucu 

doğurmayacağını ifade etmişlerdir.1273 Çünkü bunu kabul etmek onların peygamberliğini 

de kabul etmeyi gerektirecektir. Onlar Hz. İsa’nın1274 ve Allah’ın1275 yardımcıları olarak 

görevlerini yapmışlardır.1276 Hıristiyan inancında ise havârilik İslamiyet’teki 

peygamberliğe benzemektedir. Onlar Kutsal Ruh’un ilhamı ile Kutsal Kitap’ı 

yazmışlardır. Nitekim Hıristiyanlık ile İslamiyet’in vahiy anlayışlarındaki temel kırılma 

noktalarından bir tanesi de bu konudur. 

b.b. Hz. Musa’nın Annesine Vahiy 

Bazı ayetlerde Kur’an-ı Kerim’de vahyetme fiilinin ilham anlamında 

kullanıldığı1277 önceden de zikredilmişti. Bu bağlamda müfessirlerin çoğunluğu Hz. 

Musa’nın annesine yapılan vahyin de ilham olduğunu ve nübüvvet anlamına 

gelmeyeceğini ifade etmişlerdir.1278 

Kur’an’da Hz. Musa’nın annesinin de vahye (ilham) muhatap olduğu şu ayeti 

kerime ile ifade edilmiştir: “Musa’nın annesine, “Onu emzir, başına bir şey gelmesinden 

korktuğun zaman onu denize (Nil’e) bırak. Korkma, üzülme. Çünkü biz onu sana 

döndüreceğiz ve onu peygamberlerden kılacağız” diye vahyettik. (ilham)”1279 Buradaki 

 
1273 Ebu Hayyan el- Endelüsi, Muhammed b. Yusuf, el- Bahrul’l Muhit, Daru’l Fikr, Beyrut 2005, c.7, 329-

330;   Alusî, c. 8, 501; Öztürk, 98. 

1274 Saf 61/14. 

1275 Al-i İmran 3/52. 

1276 Bazı konularda şüpheye düştüklerinde Hz. İsa onlara Allah’tan korkmayı tavsiye etmiştir. (Maide 

5/112.); Kur’an’da havârilere yapılan vahyi peygamberlerden sonraki en kuvvetli derecede vahiy (ilham) 

olarak görebiliriz. (Aslan, 172.) 

1277 Ta-ha 20/38; Kasas 28/7. 

1278 Endelüsi, c. VII. 329-330, Alusi, c. VIII. 501; Öztürk, 98. 

1279 Kasas 28/7; Başka bir ayette ise: “Hani annene vahyedilmesi (ilham) gereken şeyleri ilham etmiştik: 

“Onu (bebek Musa’yı) sandığın içine koy ve denize (Nil’e) bırak ki, deniz onu kıyıya atsın da kendisini, 
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vahyi peygamberlik ile sonuçlanacak vahiy ile kıyaslamak doğru değildir. Musa’nın 

annesine yönelik bu vahyi Meryem için olan vahiy ile aynı kategoride değerlendirmek 

mümkündür. Zira buradaki emirler sadece Musa’nın annesini bağlamakta ve ona tebliğ 

görevi yüklememektedir. Hâlbuki Allah’ın gönderdiği hiçbir vahiy gizli kalmamalıdır. 

Bu sebeple bu ayetleri Musa’nın annesini müjdeleme ve sonradan ortaya çıkacak bazı 

olaylar konusunda ona ilahi bir uyarı olarak düşünebiliriz.1280  

İslam literatürüne baktığımızda konuyla ilgili birçok görüşün serdedildiğini 

görebiliriz.1281 Bu minvalde ortaya konulan görüşlerden bazıları vahyin devam ettiği 

izlenimini yaratarak gerçek manada kullandığımız vahiy anlayışına da zarar vermiştir. 

Nitekim Allah’ın sadece peygamberlere değil diğer insanlara da vahyedebileceği anlayışı 

vahyin bitmediği, devam ettiği şeklinde de yorumlanmıştır.  Tarih boyunca İslam 

toplumlarında bazı kişilerin hitap ettikleri kesimlerde etkili olmak için söylediklerinin 

kendilerinden kaynaklanmadığını, Allah tarafından ilham edildiğini söylemeleri istismara 

sebebiyet vermiştir. Hz. Musa’nın annesine yapılan vahyetme fiilinin çok anlamlı bir 

kelimenin kullanılışından kaynaklanan bir durum olduğunu unutmamak gerekir.1282 

Tevrat’ta da Musa’nın kıssası Kur’an’a benzeyen bir takım ifadelerle anlatılırken 

annesinin çocuğunu Nil nehrine bıraktığı1283  ancak bu davranışın Tanrı tarafından 

kendisine emredildiğinden bahsedilmez. İncil’de de buna benzer bir anlatım vardır.1284 

 
hem bana düşman, hem de ona düşman olan birisi (Firavun) alsın. Sana da, ey Mûsâ, sevilesin ve 

gözetimimizde yetiştirilesin diye tarafımızdan bir sevgi bırakmıştım.” (Ta-ha 20/38-39.) 

1280 Taberi, c. 16, 56-58; Fahreddin er- Razi, Musa’nın annnesine gelen vahyin ilham olduğunu 

belirtmektedir. (Razi, c. 47, 22.)  

1281 Konuyla ilgili farklı görüşler için bkz. Aslan, 173. 

1282 Ömer Özsoy, Kur’an’ın Metinleşme Tarihi, Bir Giriş Denemesi, İlahiyat Yayınları, 1. Baskı, Ankara 

2002, 19-20. 

1283 Çıkış 2/ 2-6.  

1284 Elçilerin İşleri 7/ 20-21. 
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Yine Hıristiyanlık’ta hakiki manada vahiy kastı olmaksızın normal insanların da vahye 

muhatap oldukları ifade edilir.1285 Bu bağlamda İsa’nın ölümünden sonra mezarına gelen 

bazı kadınların melekle karşılaştıkları ve konuştukları da Kutsal Kitap’ta yer 

almaktadır.1286  

c) Diğer Varlıklara Vahiy 

Daha önce de dediğimiz gibi Kur’an’da vahiy kelimesinin kullanış sahası geniştir. 

Nitekim Tanrı bütün yarattıkları ile ilişki halindedir. Bazen bu ilişki vahiy kelimesi ile 

ifade edilmiştir. Bu sebeple bu kökten gelen bütün kelimeleri gerçek vahiy ile 

kıyaslamamak gerekir. Bu türden vahye örnek olabilecek kullanımlardan birisi de “bal 

Arısına yapılan vahiydir.” 

c.a. Bal Arısına Vahiy 

Kur’an’da bal arısına vahyedildiği ifade edilmiştir. Vahyetme ile ilgili olarak 

arıdan başka bir hayvan da zikredilmemiştir. Konuyla ilgili olarak ayette: “Rabbin, bal 

arısına şöyle ilham etti: ‘Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan 

(kovanlardan) kendine evler edin’”1287 buyurulmaktadır. Müfessirler arıya yapılan vahyin 

“ilham” (fıtri ilham, içgüdü, sevk-i ilahi)1288 manasını ihtiva ettiğini ifade etmişlerdir. 

Razi, bu ayetteki vahyi, ilham olarak anlamıştır.1289 Nitekim bu durumu şöyle ifade 

etmiştir. “Arılara ilhamdan maksat, Allah Teâla’nın, arıların yapısına (enfus) insan 

aklının anlamaktan aciz kaldığı harikulade/sıra dışı işleri yapma kabiliyeti 

 
1285 Luka 2/8-20. 

1286 Matta 28/ 1-7; Markos 16/1-7; Yuhanna 20/11-13. 

1287 Nahl 16/68. 

1288 Taberi, c. 14, 285-286; Yazır, c. 5, 246. 

1289 Razi, c. 20, 69; İhsan Kahveci, “Tefsiri Kebir çerçevesinde Fahreddin er- Razi’nin Vahiy Anlayışı”,  

Usûl İslam Araştırmaları 17 / 17, Ocak 2016, 57. 
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yerleştirmesidir.”1290 Vahyin anlam çerçevesi içerisinde düşündüğümüzde bu türden vahyi 

“emre boyun eğdirme, itaat ettirme”1291 olarak da kabul edebiliriz.1292 Yani burada ki vahiy 

hakiki manada kullanılmamıştır.1293 

c.b. Meleklere Vahiy 

Vahyin Kur’an’daki kullanış şekillerinden birisi de melekler içindir. Kur’an’da 

meleklere vahyedilmesi şöyle geçmektedir: “Hani Rabbin meleklere, ‘Ben sizinle 

beraberim. İman edenlere sebat verin. Ben kâfirlerin kalplerine korku salacağım. Şimdi 

vurun boyunlarının üstüne. Vurun, onların bütün parmaklarına’ diye vahyediyordu.”1294 

Burada ayetlerin iniş sebeplerine baktığmızda Allah’ın müminleri cesaretlendirmesi 

kâfirlerin ise kalplerine korku vermeleri için Bedir savaşında Allah’ın meleklere bir takım 

görevler verdiği görülmektedir.1295 Yani bu vahiy hakiki manada değildir. 

Meleklerin görevi sadece Allah’ın dediklerini yerine getirmektir. Allah gerekli 

durumlarda melekleri bazı görevlerle yeryüzüne indirdiğini başka ayette de ifade 

etmiştir.1296 

Bunların dışında bazı ayetlerde vahiy kelimesi kullanılmaksızın Allah’ın 

meleklerle konuşmasına dair pasajlara yer verilmektedir.1297 Kısaca meleklere yapılan 

vahyin peygamberlere yapılan hakiki manadaki vahiyden farklı olduğunu görmekteyiz.1298 

 
1290 Razi, c. 20, 69; Kahveci, 58. 

1291 İsfahani, 1529. 

1292 Aslan, 174. 

1293 Kahveci, 58. 

1294 Enfal 8/12. 

1295 Ateş, c. 3, 490. 

1296 Hicr 15/8. 

1297 Bakara 2/30, 34; A’raf 7/11; İsra 17/61; Kehf 18/50; Ta-ha 20/116; Hicr 15/28; Sad 71-72.  

1298 Aslan, 174. 
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c.c. Cansız Eşyaya Vahiy 

Kur’an’da Allah’ın bir takım cansız varlıklara da vahyettiği bildirilmektedir.1299 

Örneğin Allah göğe vahyettiğini bildirmektedir: “Böylece onları, iki günde (iki evrede) 

yedi gök olarak yarattı ve her göğe vahyetti (kendi işini bildirdi). En yakın göğü 

kandillerle süsledik ve onu koruduk. İşte bu, mutlak güç sahibi ve hakkıyla bilen Allah’ın 

takdiridir.”1300 Ayette vahiy kelimesini kullanılmaktadır ki buradaki vahyi gerçek anlamda 

düşünmek imkânsızdır. Ancak bu vahyin “boyun eğdirme”1301 anlamında kullanıldığı 

düşünülebilir. Yine Allah’ın tabiat için koyduğu kanunlar da vahiy olarak ifade edilebilir. 

Müfessirler buradaki vahyi Allah’ın göğe emrini bildirmesi olarak yorumlamışlardır.1302 

Bu emrin keyfiyeti konusunda ise müfessirlerin farklı görüşleri vardır.1303 

8. Allah’ın Dışındaki Varlıklara Nispet Edilen Vahiy 

Vahâ fiili Kur’an’da sadece Allah’a nisbet edilmemektedir. Çünkü bu fiilin 

kullanımı insandan insana, şeytandan insana1304 olan iritbatı ve bildirimlerde de 

kullanılmaktadır. Fakat burada bu irtibat ya iki insan arasında ya da şeytanla insan 

arasında olmaktadır. Mamafih biz bu manadaki kullanımı gerçek vahiy olarak 

adlandıramayız.   

Kur’an’da vahiy ile kastedilen gerçek mana Allah’tan peygamberine, insanlara 

aktarılma zorunluluğu olan ve insanlar için de bağlayıcılığı olan vahiydir. Yukarıda 

zikrettiğimiz vahiy türü ise insanları bağlamayan, sonucu peygamberlik doğurmayan 

 
1299 Fussilet 41/12, Zilzal 99/5. 

1300 Fussilet 41/12. 

1301 İsfahani, 1529. 

1302 Razi, c. 27, 549-550; Razi bu ayeti şöyle açıklamıştır: Allah, sema ehline özel görevler vermiştir. Bazı 

melekler sadece ibadetle görevlidir. Aynen bunun gibi sema ehlinin diğerleri de kendilerine verilen özel bir 

emir söz konusu olduğunda ona göre hareket etmek zorundadır. (Razi, c. 20, 69.) 

1303 Aslan, 179. 

1304 En’am 6/112-113; Meryem 19/11. 
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sadece kelime anlamı olarak kullanılan bir vahiy çeşitidir. Fakat konumuzu daha iyi izah 

etmek için vahyin bu şekildeki kullanımını da izah etmemiz gerekmektedir.   

a) Zekeriya’nın Vahyi 

Vahiy kelimesi insandan insana olan iletişimi de anlatmak için Kur’an’da 

kullanılan kelimelerdendir. Konuyla ilgili olarak Zekeriyya peygamberin kavmi ile 

iletişiminde bu kelimenin kullanıldığı görülmektedir. Zekeriya’nın vahyetmesi ayeti 

insanın insana bilgi aktarımı olarak düşünülebilir. “Derken Zekeriya ibadet yerinden 

halkının karşısına çıktı. (konuşmak istedi, konuşamadı) ve onlara ‘sabah akşam Allah’ı 

tespih edin’ diye vahyetti.”1305 Ayette Zekeriyya peygamber mesajını sözsüz ve bir takım 

işaretlerle gerçekleştirmiştir.  

 Allah tarafından bir çocuk ile müjdelenen Zekeriya peygamber ve eşi, yaşlarının 

ilerlemiş olması sebebiyle bu müjdeye çok sevinmişlerdi. Bu müjde üzerine Zekeriya 

peygambere üç gün insanlarla konuşmaması emredilir. Böylelikle o da insanlarla üç gün 

konuşmaz. Bazı müfessirler bu durumu dilinin tutulması olarak yorumlamışlardır. Bazı 

müfessirler ise konuşabildiği halde Allah’ın emri olduğu için konuşmadığı şeklinde 

anlamışlardır. Bu ayette Allah, Zekeriya peygamberin halkı ile kurduğu bu iletişimi 

anlatmak için vahyetmek fiilini kullanmıştır.1306 Vahyin bu şekilde kullanılması sözlük 

anlamına da uygundur.1307 Meryem suresi 11. ayette geçen, “Kavmine sabah akşam 

Allah’ı tenzih etmelerini vahyetti” ifadesi Râzî’nin de ifade ettiği gibi “işaret etmek” 

 
1305 Meryem 19/11. Zekeriya’nın kavminin karşısında konuşamaması iki şekilde izah edilmiştir: Birincisi 

kavminin karşısında dilin tutulması, ikincisi ise zikir ile meşgul olması sebebiyle kavmi ile konuşmaması 

şeklinde ifade edilmiştir. Bunlardan ikinci görüşün daha isabetli olacağı düşünülmeltedir. Zira birinci 

durum hastalıklı bir duruma işaret etmektedir. (Ateş, c. 5, 372), Zekeriya peygamberin konuyla ilgili kıssası 

için bkz. Meryem 19/7-11. 

1306 Razi, c. 21, 515. 

1307 İbn Manzûr, c. 15, 381. 
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anlamına gelmektedir. Razi, Zekeriyya’nın konuşmasının kendisine yasaklandığını 

hatırlatarak, Zekeriya’nın kavmi ile sadece “genel/özel işaretle” ya da “yazı yazmak” 

tarzında bildirim yapabileceğini söylemiştir.1308 Zekeriya peygamberin bu durumu 

Tevrat’ta da geçmektedir. Zekeriya’nın kavmi ile bir takım işaretlerle anlaştığı 

“konuştuğu” ifade edilmektedir.1309 

Vahyin bu şekildeki kullanımı lügat anlamına mutabık olmakla birlikte hakiki 

anlamını ifade etmemektedir. 

b) Şeytanların Vahyi (Vesvese) 

Bir bilgi aktarımı ve etkileşim türü olarak vahiy, Kur’an’da şeytan’a da nisbet 

edilmiştir. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi aşağıda zikredeceğimiz ayetlerdeki vahyin 

kullanımı sadece kelimenin anlamı kapsamındadır. Fakat vahyi daha iyi ifade etmek için 

bu şekildeki kullanımını da ortaya koymak konumuz açısından faydalı olacaktır.  

Kur’an şeytanın insana vesve vermesini vahiy kelimesi ile anlatmıştır: “İşte 

böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Bunlar aldatmak için 

birbirlerine yaldızlı laflar fısıldarlar. Rabbin dileseydi, bunu yapamazlardı. O halde, 

onları iftiralarıyla baş başa bırak.”1310 Ayette geçen vahiy kelimesi “şeytanların 

telkinleri”1311 manasında kullanılmıştır. Ayetteki bu kullanım mecazî anlamda olup hakiki 

vahyi ifade etmemektedir. Bu ayet de şeytanın insana vahyetmesi “vesvese” vermesi 

 
1308 Kahveci, 61. 

1309 Luka 1/18-22. 

1310 En’am 6/112. Ayrıca bkz. En’am 6/121. 

1311 İsfahani, 1528. 
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şeklindedir.1312 Bununla birlikte şeytanın insanın kalbine çok hızlı bir şekilde vesvese 

vermesi de vahyin sözlük anlamı ile mutabıktır.1313 

Başka ayetlerde Allah, şeytanın vesvesesine günahkâr ve yalancıların kulak 

vereceğini1314 insanların da şeytanın vesvesesinden sakınmalarını1315 ifade etmiştir. İnsana 

vesvese veren şeytanın, peygambere ilka etmesi veya vesvese vermesi mümkün 

değildir.1316  

Şeytan Hıristiyanlık’ta da İslam’daki gibi insanı olumsuz yönde etkilemeye 

çalışan, onu yoldan çıkarmayı görev edinen ve insana bu yönde olumsuz telkinlerde 

bulunan bir varlık olarak resmedilir.1317 Hatta o, melek görünümüne girip insanları 

etkilemeye çalışan bir varlıktır.1318 Yahudilik’te de şeytan olumlu bir fügür değildir. O, 

kral Davut’u kışkırtmış bir varlıktır.1319 Görüyoruz ki şeytan Yahudilik, Hıristiyanlık ve 

İslamiyet’te insanı kışkırtan, onun kötülüğünü isteyen bir varlıktır. Bu anlamda Kur’an 

şeytanın vesvese veren bu özelliğine dikkat çekmiştir. 

9. Vahyin Geliş Şekilleri 

Vahyin geliş şekilleri ile ilgili İslami literatürde farklı tasniflerin yapıldığı 

görülmektedir. Bu konuda oluşmuş ortak bir anlayış da söz konusu değildir. Örneğin 

melek vasıtası ile gelen vahiy bazı kaynaklarda vasıtalı vahiy olarak geçmekte iken 

 
1312 Razi,  c. 13, 119-121. 

1313  İsfahani, 1528. 

1314 Şuara 26/221-222. 

1315 Nas 114/1-6. 

1316 Şuara 26/192-194, 220, 222, 223. 

1317 I. Petrus 5/8; Efesliler 6/16; Luka 22/31; Vahiy 12/12. 

1318 II. Korintliler 11/14; Saime Leyla Gürkan, “Şeytan”, DİA, İstanbul 2010, c. 39, 101-103.  

1319 I. Tarihler 21/1-14. 
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bazılarında vasıtasız vahiy sınıfına dâhil edilmektedir.1320 Bu sebeple vahyin geliş 

şekillerini Kur’an’da anlatılmakta olan ile iktifa ederek ele alacağız.  

Kur’an’da vahyin geliş şekilleri ile ilgili: “Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla 

yahut perde arkasından konuşur. Yahut bir elçi gönderip izniyle ona dilediğini vahyeder. 

Şüphesiz O yücedir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte sana da, emrimizle, bir Ruh (kalpleri 

dirilten bir kitap) vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu, 

kullarımızdan dilediğimize, kendisiyle doğru yola eriştireceğimiz bir nur yaptık. Şüphesiz 

ki sen doğru bir yola iletiyorsun”1321 buyurulmaktadır. Ayette belirtilen “vahiy yoluyla”, 

“perde arkasından” ve “elçi vasıtasıyla” maddeleri altında vahyin geliş şekillerini tasnif 

ederek incelemeye çalışacağız.  

a) Vahiy Yoluyla Vahyin Geliş Şekilleri 

Vahyin geliş şekilleri ile ilgili bize bilgi veren Şura suresi 51 ve 52. ayetlerde 

Allah, peygamberlerine nasıl vahyedeceğini açıklamıştır. Bu bağlamda ayette geçen 

“vahiy yoluyla” ifadesini açmak istiyoruz. Bu başlıkta sadık rüyalar, vahyin kalbe ilkası 

ve ilham yolu ile vahyi ele alacağız. 

a.a. Sadık Rüyalar  

 Rüyalar peygamberleri vahye hazırlayan birer araç olarak işlev görmektedir. Zira 

peygamberlerin manevi olarak vahiy için bir takım ön hazırlıklardan geçmesi 

 
1320 Zemahşeri,  c. 4, 233-234. 

1321 Şura, 42/51, 52; Kur’an’da Vahiy ile ilgili ayet kelimelere baktığımızda (İsra 17/39; Necm 53/3-4; 

Yunus 10/2; Fatır 35/31; Şura 42/7; Al-i İmran 3/44; Hud 11/49; Yusuf 12/102; En’am 6/106, 19; Fussilet 

41/6; Ta-ha 20/114.) ayetlerde geçen vahiy kelimesinin mutlak anlamda kullanıldığını görmekteyiz. 

vahyetme biçiminin ve şeklinin ise nasıl olduğu konusunda çok net açıklayıcı bir bilgi mevcut değildir. 

Fakat bildiğimiz vahyedenin Allah olduğudur. Vahye muhatap olan ise peygamberdir. 
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gerekmektedir. Rüyalar da bu hazırlık evresi olarak önemlidir.1322 Bu anlamda Hz. 

Peygamber sadık rüyaların Allah’tan olduğunu ifade etmiştir.1323 Kur’an’da İbrahim 

peygamberin oğlu İsmail’i kurban etme olayı1324 bazı müfessirler vahiy olarak değil, 

“ilham” olarak değerlendirmişlerdir.1325 Musa’nın annesine yapılan vahiy (ilham) de bu 

tür vahye bir örnektir. Yine Yusuf peygamberin rüyası da1326 ilham kapsamında 

değerlendirilmelidir. Çocuk yaşta Yusuf peygambere yapılan ilham ile Allah, onun azim 

ve dayanma gücünü arttırmıştır. Yani bu vahiy (ilham) nübüvvet sonucunu 

doğurmamaktadır.1327 Yusuf ve İsa peygamberlere yapılan bu tür ilhamların onları 

peygamberlik öncesinde psikolojik olarak peygamberliğe hazırladığı izlenimi 

vermektedir. Nitekim Hz. Muhammed’in de nübüvvet öncesinde bir takım rüyalar 

gördüğü ve bu rüyaların çıktığına dair rivayetler vardır.1328 Bunun yanında Kur’an’da Hz. 

Muhammed’e rüyada vahyedildiğine dair açık bir ifadenin bulunmaması dikkat 

çekicidir.1329  

Yukarda zikrettiğimiz Hz. İbrahim’in rüya ile amel etmesi ve Hz. Aişe’nin Hz. 

Muhammed’in rüyalarının çıkması ile ilgili yapmış olduğu rivayet1330 rüyaların vahyin 

geliş şekillerinden olduğu kanaati oluşturmakla birlikte bu görüşe katılmayanlar da 

 
1322 Aslan, 193. 

1323 Buhari, Tabir 3. 

1324 Saffat 37/102. 

1325 Aslan, 194. 

1326 Yusuf 12/4-5, 43, 100. Yusuf peygambere verilen bu vahiy henüz çocuk yaşta iken verilmiştir. Buradaki 

vahyi ilham olarak anlamamızın daha doğru olacağı kanaatindeyim. Nitekim Kur’an’da henüz çocukluk 

yıllarında Hz. İsa’ya da vahyedildiğinden bahsedilir. (Meryem 19/ 29-33) 

1327 Razi, c. 18, 109. 

1328 Buhari, Bed’ül-vahy 3; Tabir 1; Müslim, İman 252. 

1329 Demirci, 182. Ayrıca bkz. Demirci, Tefsir Usulü, 57. 

1330 Buhari, Bed’ü’l Vahiy, 3. 
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vardır.1331 Kısaca Hz. Peygamberin görmüş olduğu rüyaların ashabı için emir ve nehiy 

babından olduğunu söyleyemeyiz.  

Sadık rüyaların vahiy olması ile ilgili olarak izaha muhtaç olan diğer bir konu 

peygamberin tam bir uyku halinde mi, yoksa uyku ile uyanıklık arası bir durumda mı 

vahiy aldığı mevzuudur. Zira vahiy esasında peygamberin bilinci açıkken gerçekleşen bir 

hadisedir. Konumuzla alakalı olarak Enes b. Malik’ten gelen bir rivayeti konuyu daha iyi 

ortaya koymak adına açıklamakta fayda vardır. Enes şöyle demiştir: “Biz Resulullah’ın 

yanında iken kendisine bir iğfa (dış dünya ile alakasını kesme hali) geldi, sonra 

gülümseyerek başını kaldırdı. (şu anda) Bana Kevser suresi nazil oldu buyurdu. Onu 

okudu ve sonra tefsir etti.”1332 Bu konudaki tek rivayet Enes b. Malike aittir. Yani haber-

i vahid konumundadır.1333 Bu gibi hadisler ise inanç konularında delil teşkil etmez.1334 

Bununla birlikte hadisin başka rivayetlerinde “gaflet” (hafif uyku) yerine, “gammy” 

(kendinden geçme) ifadesi kullanılmıştır. Bu da bize göstermektedir ki, burada Hz. 

Muhammed’in yaşamış olduğu hal “nevm” anlamındaki uyku değil, vahyin geliş 

hallerinden birini ifade etmektedir.1335 Mamafih Hz. Peygamber’e uyku esnasında gelen 

herhangi bir vahiy söz konusu değildir.1336 Peygamber’in yaşadığı bu durum ise, dünyadan 

 
1331 Ahmet Akbulut, Nübüvvet Meselesi Üzerine, Birleşik Yayınevi, Ankara 1992, 48. 

1332 Müslim Salat 304; Müsned III/102. 

1333 Ateş,  c. 11, 126. 

1334 İslam âlimlerinin bir kısmı “iğfa”yı uyku hali olarak düşünerek yanılmışlar ve peygamberlerin uykuda 

da vahiy alabileceklerini iddia etmişlerdir. (Muhammed b. Tavit et-Tanci, “Vahyin Çeşitleri ve Kur’an’ı 

Kerim”, çev. Hüseyin Atay, e-makalat, Mezheb Araştırmaları, (Muhammed b. Tavit et- Tanci Özel Sayısı), 

c. 4, 1, 2011, 387. 

1335 Talat Koçyiğit, Hadis Istılahları, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, Ankara 1985, 445. 

1336 Abdurrahman Çetin, Kur’an İlimleri ve Kur’an-ı Kerim Tarihi, Dergâh Yayınları, İstanbul 1982, 46. 
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ve yanındakilerden ilgisini keserek bütün hislerinin kalbine yöneldiği bir andır. Bu halde 

iken Peygamber işittiğini daha iyi anlayarak kolayca ezberlerdi.1337    

Yahudilik’te ise rüya vahiy yollarından birisi olarak kabul edilir. Yakub, Yusuf’un 

peygamberliğini bu şekilde öğrenmiş,1338 Süleyman Tanrı’dan bu yolla vahiy almıştır.1339 

İbrahim’in oğlu İshak’ı kurban etmesi ile ilgili hadise de Tevrat’ta geçen peygamber 

rüyalarındandır.1340 Hıristiyanlık’ta da rüya vahyin geliş şekillerinden bir tanesidir. 

Meryem’in babası Yusuf’un Rabbin meleğinden bazı haberler aldığı ifade edilir.1341 Buna 

karşın Yeni Ahit’de rüya ile ilgili dikkat çeken nokta rüyanın öneminin çok az olduğudur. 

Mamafih rüya yoluyla vahyin İsa’nın görevlendirilmesinden önce gerçekleştiği 

görülmektedir. Bununla birlikte İsa’nın rüyayla Tanrı’yla iletişim kurduğuna dair bir 

ifade Yeni Ahit’te bulunmamaktadır.1342 

a.b. Peygamberin Kalbine Vahyin İlkası 

Vahiy konusunda bir diğer husus ise peygamberin kalbine hızlı bir şekilde vahyin 

“ilka” edilmesidir. Peygamberler, gelen bilginin Allah katından olduğunu yakin 

derecesinde bilirdi. Zira bu bilginin onun kalbinde yaratılması da Allah katından 

zorunludur. Allah’ın bu şekilde yapacağı “ilka” ilhamdan daha kuvvetli bir anlam 

içermektedir. Zira Musa’nın annesine yapılan vahiy “ilham” olarak adlandırılırken, 

İbrahim peygamber’e yapılan “ilka” ile ifade edilmiştir. Böylesi bir vahiy duyularla idrak 

edilemeyeceği gibi herhangi bir çevresel faktörle de izah edilemez. Peygamber bu 

 
1337 Tanci, 388. 

1338 Tekvin 37/5. 

1339 I. Krallar 3/4-15. 

1340 Tekvin 22/2-14. 

1341 Matta 1/20; Matta 2/13, 19-20. 

1342 Muhammed Tarakçı, “Hıristiyanlık’ta Vahiy Anlayışı”, 180. 
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bilginin Allah tarafından kendisine verildiğini yakin derecesinde bilirdi. Bu şekildeki 

vahiy vasıtasız bir vahiydir.1343 Bu tür vahiyde herhangi bir ses söz konusu değildir. Zira 

peygamber vahyi direk kalbinde hazır bulurdu.1344 

Hz. Peygamber’in vahye ne zaman muhatab olacağı belli olmazdı. Zira bazen 

yürürken bazen otururken, bazen binek üzerinde bazen de ashabı ile sohbet esnasında ona 

vahiy gelirdi. İlka şeklinde vahiy kalbe gizli bir şekilde mananın bırakılması şeklinde 

gerçekleşmekteydi.1345 Elmalılı Hamdi Yazır bu durumu “kelamın ruhani bir şekilde 

vasıtasız olarak kalbe doğması” şeklinde tanımlamıştır. Bu şekilde gerçekleşen vahiy 

vasıtasız, doğrudan peygamberin kalbine hızlı bir şekilde bilginin aktarılması 

şeklindedir.1346 Esasında Yahudilik’te de Tanrı’nın vahyinin alıcının zihninde yaratılması 

inancı vardır.1347  Özellikle açmak, örtüsünü kaldırmak, ortaya çıkarmak, kendini ifşa 

etmek, birden ortaya çıkmak gibi manalara gelen “gala” kelimesi, İslamiyet’te vahyin 

kalbe ilkası ile benzerlik göstermektedir. 

a.c. İlham Yoluyla Vahiy 

Kur’an’a baktığımızda bazı ayetlerde vahyetme fiilinin ilham manasında 

kullanıldığı görülecektir.1348 “İlham” kelimesi ise sadece bir ayette geçmektedir:1349 

 
1343 Aslan, 195-196; Bazı müfessirlere göre Allah Zebur’u Davud’un kalbine ilka etmiştir. (Zemahşeri, c. 

1, 591.) 

1344 Aslan, 196. 

1345 Kasas 28/7; Nahl 16/68. 

1346 Yazır, c. 7, 35. Doğrudan vahiyde mesajı gönderenin mesajı alan tarafında görülmesi mümkün değildir. 

Mesajın peygambere ulaşmasını sağlayan başka bir düzenek de söz konusu değildir. Allah muhatabının 

kalbinde zorunlu bir bilgi meydana getirmektedir. Burada sözlü bir aktarım söz konusu değildir. Mesajı 

olan peygamber mesajın gereğini yerine getirme zorunluluğunu kendisinde hisseder. (Pak,  69.) 

1347  Kohler, “Revelation”, c. 10, 397. 

1348 Kasas 28/7; Ta-ha 20/38. 

1349 “Sonra da Allah ona (nefse) iyilik ve kötülük kabiliyetini ilham etti.” (Şems 91/8.) 

http://www.jewishencyclopedia.com/contribs/563
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“Allah, bir insanla ancak vahiy yoluyla yahut perde arkasından konuşur. Yahut bir elçi 

gönderip, izniyle ona dilediğini vahyeder. Şüphesiz O yücedir, hüküm ve hikmet 

sahibidir.” Bu ayette ifade edilen “vahiy” kelimesinin ilhamı da kapsadığı bazı 

müfessirler tarafından dile getirilmektedir.1350 Onlar, ilham şeklindeki vahyin, Cebrail 

tarafından Peygamber uyanıkken gerçekleştiğini söylemişler Hz. Muhammed’in şu 

hadisini de delil olarak kabul etmişlerdir: “Şüphesiz ki Ruhu’l Kudüs ruhuma üfledi ki 

hiçbir canlı rızkını tamamlamadıkça ölmeyecektir.”1351 Bu hadisi delil olarak gösteren 

müfessirler “ilham”ın vahyin geliş şekillerinden biri olduğunu da ifade etmişlerdir. 

Fahreddin er-Razi’ye göre: “Allah’ın insanla vahiy yoluyla, perde arkasından 

yahut elçi göndermek suretiyle konuşması vahiydir. Bununla birlikte Allah bunlardan 

sadece ilkini vahiy olarak adlandırmıştır. İlham yolu ile kalpte ortaya çıkan bilgi ise bir 

anda meydana gelmektedir. Bu sebeple vahyin ilham manasında hususileştirilmesi 

önceliklidir.”1352 Vahyin ilham yolu ile gelmesi ile peygambere ilka yolu ile gelmesi 

arasında fark gözükmemektedir. Ayrıca Allah’ın Hz. Muhammed’e ve diğer 

peygamberlere vahyederken “ilham” kelimesini kullanmaması dikkat çekicidir. Buradan 

ilhamın vahiyden daha spesifik bir anlamda kullanıldığı sonucuna varabiliriz. 

b) Perde Arkasından Konuşmak Şeklinde Vahiy 

“Perde arkasından konuşmak” tabiriyle “perde”, bir tarafında Allah’ın, diğer 

tarafta ise insanın olduğu somut bir nesne olarak tasavvur edilmemelidir. Bu ifade ile 

anlatılmak istenen, Allah’ın bizatihi zatı gözükmeksizin peygamberine işittirdiği bir ses 

ile konuşmasıdır. 

 
1350 Zemahşeri, c. 4, 233. 

1351 Ebu Abdurrahman Said bin Said, El-Müntega’l Mena’i Min Sahihi’l Cami’, 2011, hadis no: 47. 

1352 Razi,  c. 27, 611-612. 
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Perde arkasından duyulan ses fonetik ve anlam bakımından mesajı alanın 

konuştuğu ve anlayabildiği dile aittir. Peygamber, sesin gerçek kaynağının Allah 

olduğunda bir şüpheye düşmemektedir. Bu bilgi doğal yollarla öğrenilen bir bilgi 

değildir. Bu bilginin özelliği Allah’ın peygamberin kalbinde oluşturduğu zorunlu bir bilgi 

olmasıdır.1353 

Bu tür vahiyde Allah’ın hitabı bazı cisimlerde ve kulaklarda kelamı (söz) yaratıp 

işittirmesi şeklinde olur. Peygamber Allah’ı görmeden sesleri duyar. Buna örnek olarak 

Hz. Musa’ya risalet görevinin verilmesini zikredebiliriz. Ayette: “Hani o, bir ateş görmüş 

ve ailesine: Bekleyin! Eminim ki bir ateş gördüm. Belki ondan size bir meş’ale getiririm 

veya ateşin yanında bir rehber bulurum, demişti. Oraya vardığında kendisine 

(tarafımızdan): Ey Musa, diye seslenildi: Muhakkak ki ben, evet ben senin Rabbinim! 

Hemen pabuçlarını çıkar! Çünkü sen kutsal vadi Tuva’dasın! Ben seni seçtim. Şimdi 

vahyedilene kulak ver. Muhakkak ki ben, yalnızca ben Allah’ım. Benden başka ilah 

yoktur. Bana kulluk et; beni anmak için namaz kıl.”1354  

Perde arkasından Peygamberin ilahi kelamı duymasına ise şu ayeti örnek 

verebiliriz: “Musa, belirlediğimiz yere (Tur’a) gelip Rabbi de ona konuşunca, ‘Rabbim! 

Bana (kendini) göster, sana bakayım’ dedi. Allah da, ‘Beni (dünyada) katiyen 

göremezsin. Fakat (şu) dağa bak, eğer o yerinde durursa sen de beni görebilirsin.’ dedi. 

Rabbi, dağa tecelli edince onu darmadağın ediverdi. Musa da baygın düştü. Ayılınca, 

‘Seni eksikliklerden uzak tutarım Allah’ım! Sana tövbe ettim. Ben inananların ilkiyim’ 

 
1353 Pak, 70. 

1354 Ta-ha 20/11-14; Bu ayet-i kerimede vahiy kavramı Allah ile Musa arasında yaşanan öznel, gizli ve 

başka hiç kimse tarafından gözlemlenemez bir tecrübe olduğuna delalet etmektedir. (Pak, 71) 
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dedi.”1355 Hz. Musa Allah’ın sözünü işitmiş fakat onu görememiştir.1356 Vahyin bu şekline 

“perde arkasından vahyin gelişi” denilmektedir.1357  

Yahudiler ise Musa’nın Tanrı ile yüz yüze konuştuğunu ve bu ayrıcalığın sadece 

Musa’ya ait olduğunu iddia etmektedirler. Bunu İslam zaviyesinden kabul etmek 

mümkün görünmemektedir. Meryem suresi 52. ayette Allah Musa iletişimi “neciyyen” 

kelimesi ile ifade edilerek özel bir iletişimin olduğu ima edilmiştir. Fakat bu iletişim yüz 

yüze olmamıştır. Zira Allah’ın bu dünyada görülebilmesi İslam inancında imkânsız kabul 

edilmektedir. Peygamberler de bizler gibi insanlar olduğundan Allah’ı görmek gibi ekstra 

güçlere sahip değillerdir. Buna en güzel örnek şu ayeti kerimedir: “Dağa bak eğer o 

yerinde kalırsa sen de beni göreceksin.”1358 Burada peygamberin duymuş olduğu sesin 

Allah’ın sesi değil, o sese delalet eden işaretler olduğunu anlayabiliriz. Ayet-i kerimede 

ki perde, muhtemelen “ağaç”tır.1359 Musa’nın “kelimullah” olarak zikredilmesi 

muhtemelen Musa’nın bu tür diyaloğa nail olması sebebiyledir. Bu konuşma vasıtasız 

yani bir elçinin bulunmadığı bir diyalogdur.1360 Tanah’ta da Musa’nın Tanrı ile aracısız 

konuştuğu ifade edilir: “Rab Musa ile iki arkadaş gibi yüz yüze konuşurdu.”1361 Yine 

“Musa’nın vahyi ne semboller ne de rüya vasıtası ile olmuştur. O, doğrudan Tanrı ile 

konuşmuştur”1362 şeklinde ifadeler mevcuttur. Tanah’taki bu ifadelere karşın Musa’nın 

 
1355 A’raf 7/143; Nisa 4/164; Meryem 19/52. 

1356 Yazır, c. 7, 35. 

1357 Burada perde arkasındaki kişi kuldur. Allah perde arkasında olamaz. Çünkü perde cisimleri örtmeye 

yarar. Allah’ı ise hiçbir cisim örtemez. (Kuşeyri Ebü’l-Kasım Zeynülislâm Abdülkerîm b. Hevâzin b. 

Abdilmelik, Letaifu’l İşarat, Kahire 1981, c. 3, 360.) 

1358 A’raf 7/143. 

1359 Kasas 28/30. 

1360 Sabuni, 89-90; Bu tür bir konuşmanın sözlü bir konuşma olduğunu söyleyenler de vardır. (İzutsu, 166.) 

1361 Çıkış 33/11. 

1362 Sayılar 12/5-8. 
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Tanrı’yı görmediğine dair ifadeler de vardır.1363 Kısaca bu iletişim tam anlamı ile 

bilemediğimiz bir şekilde gerçekleşmiştir. Esasında Tevrat’ta buna benzer olaylar vardır. 

Kimi zaman Tanrı tabii afetlerde, yanan çalıda veya bir bulut içinde görünmüştür.1364 Yani 

Tanrı mesajını doğrudan değil, bir nesneyi perde yaparak vermiştir. 

Burada perde arkasından konuşanın Allah olduğunu, kendisiyle konuşulan kişi 

anlamaktadır. Ayetteki “perde arkasından konuşma” mecazî bir ifadedir. Aksi 

düşünülürse Allah’a bir mekân izafe etmek gibi bir hataya düşülür. Perde arkasından 

verilen şey bir ilimdir.1365  Perde arkasından konuşma tarzındaki vahye Peygamber’in 

Miraç’ta muhatab olduğu1366 söylense de, bu tür vahye Hz. Muhammed’in muhatab 

olmadığını, ona gelen vahyin tamamının Cebrail vasıtasıyla geldiğini söyleyebiliriz.1367 

c) Elçi Vasıtasıyla Vahiy 

Vahyin geliş şekillerinden biri de “elçi” vasıtasıyladır. Burada elçiden kasıt vahiy 

meleğidir. Allah, vahyini bir melek aracılığıyla bildirir. Şura suresinde: “Allah bir insanla 

ancak vahiy yoluyla yahut perde arkasından konuşur. Yahut bir elçi gönderip, izniyle ona 

dilediğini vahyeder. Şüphesiz O yücedir, hüküm ve hikmet sahibidir” 1368  buyurmaktadır. 

Bu ayet, elçinin Cebrail olduğunun kanıtı olarak da kabul edilmektedir.1369 

 
1363 Çıkış 33/18-20; Çıkış 16/10; Çıkış 19/9; Çıkış 24/15-18; Levililer 16/2;  Tesniye 31/15-16,  10/4;  

Nehemya 9/12-13;  Tarakçı,  199-200. 

1364 Çıkış 13/ 21, 22. 

1365 İzutsu,  47. 

1366 Zürkani, c. 1, 164. 

1367 Ateş, c. 1, 501-502; Aslan, 199.  

1368 Şura 42/51. 

1369 Ateş, c. 8, 214. 
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Kur’an bu elçiyi, “Ruhu’l emin”,1370 “Ruhu’l kudüs”,1371 “Şedidül kuva”,1372 

“Resul”1373 şeklinde kavramlarla anlatmaktadır. 

Allah-insan ilişkisindeki ontolojik farklılık Cebrail meleği ile aşılmaktadır. Bu 

şekilde vahiy direk Allah’tan değil Cebrail’den Peygamber’e bir hitapdır.1374 Diğer 

yollarla gelen vahye nisbetle bu yolla gelen vahiy daha sağlam ve pekiştirici niteliktedir. 

Nitekim peygamberlere gelen vahyin çoğunluğu bu yolla gelmiştir.1375 Bu vahiyde 

Cebrail’in sesinin Allah’ın kelamına delalet ettiği düşünülmektedir.1376 

Cahiliye döneminde şeytan ve cinlerin de gaybdan bir takım haberler verdiğine 

inanılırdı.1377 Bu sebeple Allah, Cebrail’in getirdiği bilginin kaynağının kendisi olduğunu 

buyurarak Cebrail’i ve onun getirdiği vahyi koruma altına almıştır.1378 

Kur’an’daki bu ayetlere benzer bazı ifadeler Tanah’ta da geçmektedir. Tanah’ta 

melekler vahyin aracısı olarak Tanrı’nın meleği olarak adlandırılmıştır.1379 “Tanrı’nın 

adamı” ya da “Tanrı’nın kuvveti” olarak da isimlendirilen meleğin Cebrail olduğunu ima 

eden ifadeler vardır.1380  Yani Cebrail’in ilahi mesajın aracısı olduğuna inanılır.  

 
1370 Şuara 26/193. 

1371 Nahl 16/103. 

1372 Necm 53/5. 

1373 Tekvir 81/19. 

1374 Aslan, 200. 

1375 Yazır, c. 7, 36. 

1376 Sabuni, 90. 

1377 Furat Akdemir, Fetanet Sıfatı Bağlamında Hz. Peygamber’in Örnekliği, A.Ü.S.B.E. (basılmamış 

doktora tezi), Ankara 2014, 105. 

1378  “De ki: Her kim Cibril’e düşman ise, bilsin ki o, Allah’ın izni ile Kur’an’ı, önceki kitapları doğrulayıcı, 

müminler için de bir hidayet rehberi ve müjdeci olarak senin kalbine indirmiştir.” ( Bakara 2/97.) 

1379 Tekvin 16/7,9; Tekvin 22/11, 15,  31/11;  Çıkış 3/2, 4;   Hâkimler 2/1, 6/11. 

1380  Daniel, 8/16-26,  9/21-27. 
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Bu durumdaki elçinin konumu, vahyi insanlara ulaştırırken Allah adına konuşma 

yetkisi ile donatılmış olmasıdır. Yani Allah’ın iradesini yansıtacak sözler söylemektir. 

Elçi pasif bir konumda olmayıp Allah adına onun izni ve denetimi ile konuşan aktif bir 

mesaj ileticisidir. Burada muhatabı olan peygamber de pasif bir konumda olmayıp onunla 

iletişime geçebilmek özelliğine sahiptir. Özellikle Kur’an’ı Kerim’de Hz. Meryem’e Hz. 

İsa’yı müjdelemek üzere gelen meleğin (Meryem 16-21) diyaloğu bu konuda bir örnektir. 

Benzer ifadeler Tevrat’ta da vardır.1381 Kur’an’da melek-peygamber iletişiminin bir diğer 

örneği de Lut peygamberdir.1382 Lut peygamberin melekle olan diyaloğu Tevrat’ta da 

geçmektedir.1383  

Hıristiyanlık’ta ise Kutsal Ruh İslamiyet’teki Cebrail’e benzese de arada çok ciddi 

farkların olduğu bir gerçektir. Zira Kutsal Ruh Hıristiyanlık’ta teslisin bir unsuru olarak 

kabul edilir. Yani melekten öte Tanrı’nın cevherini taşıyan bir varlık olarak kabul edilir. 

İsa, Kutsal Ruh’un hem taşıyıcısı,1384 hem de vericisidir.1385 Hırisitiyanlık ile İslamiyet’te 

vahiy getiren melek bağlamında bir fark vardır. İslamiyet’te vahiy getiren melek sadece 

Cebrail iken, Hıristiyanlık’ta başka meleklerin de vahiy getirdiğine inanılır.1386 Buradan 

da anlaşılıyor ki Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslamiyet’te melek, Tanrı ile insan arasında 

aracılık görevi yapmıştır.  

Elçi vasıtasıyla vahyin Kur’an-ı Kerim’de zikredilen somut bazı örnekleri vardır. 

Elçi bazen kendi metafizik varlığından ayrılarak insan biçimine girmekte, muhatabı ve 

 
1381 Luka, 1/35, 41 

1382 Hud 11/81; Pak, 72-73. 

1383 Tekvin 19/1-2. 

1384 Markos, 1/10-11; Resullerin İşleri 10/38.  

1385 Yuhanna, 20/22. 

1386 Matta 1/ 20- 21; Luka 1/11-23. 
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üçüncü kişiler tarafından bedenen ve ses olarak duyulan bir varlığa dönüşmektedir.1387 

Kaynaklarda vahiy meleğinin nadir de olsa kendi suretinde geldiği görülür.1388    

Elçi olarak adlandırılan görevli melek değişik şekillerde peygambere vahiyler 

getirmiştir. Bunları şu şekilde izah etmek mümkündür. 

c.a. Vahyin Çan Sesine Benzer Bir Sesle Gelmesi 

Vahyin peygambere geliş şekillerinden en zoru çan sesi olarak da bilinen fakat 

tam olarak mahiyeti bilinmeyen değişik seslerle gelmesidir.1389 Hz. Aişe’nin naklettiğine 

göre Hz. Peygamber: “Vahiy bazen bana çan sesi gibi bir sesle gelir. Bu benim için vahyin 

en ağır gelen şeklidir. O (hal) beni terkedince onun (Cebrail’in) ne dediğini hemen beller 

ve ezberlerim”1390 buyurmuştur. Aralıksız gelen sesler Hz. Peygamberin bütün his ve 

duygularını doldurur, kalbine nüfuz ederdi. Böylelikle peygamberin kalbine vahiyden 

başka bir şey giremezdi.1391 Bu ses bittiğinde ise vahiy Peygamber’in kalbine 

nakşolurdu.1392 Bu seslerin üçüncü şahıslar tarafından duyulması imkânsızdı. Bu şekildeki 

vahiy, anlamında da mündemiç olduğu gibi “gizli ve süratlidir.”1393 Bütün bu yaşanan 

hadiseler peygamberin zihninde gerçekleşen bir durumdur. Allah vahyini Resulü’nün 

adeta zihnine nakşetmektedir. Bu durum sadece Peygamber’e has bir durumdur.1394 

 
1387 Hud 11/81. 

1388 Buhari,  Bedu’l Vahiy 2. 

1389 Hz. Muhammed ashabına bu sesi anlayabilecekleri bir şekilde anlatmaya çalışmıştır. Hadiste geçen 

“çan sesi” gibi ifadesi bir benzetmedir. Bu sesin mahiyetini Allah’tan başkası bilemez. Aslan, 20; Hadiste 

geçen “el-Ceresu” kelimesinin tahlili için bkz. Aslan, 202-203. Ayrıca bkz. Demirci, 180. 

1390 Buhari,  Bed’ul Vahiy 2,  Vahyin Geliş Şekilleri, 4, Bu şekilde gelen vahye sahabe de şahitlik etmiş, 

bazen Peygamberin üzerine üşüdüğü için örtü ürtmüşlerdir. (Buhari,  Bedu’l Vahy 2.) 

1391 Tanci, “Allah’ın Elçisi Hz. Muhammed”, 3. 

1392 Cerrahoğlu, 49. 

1393 Duman, 25. 

1394 Soyalan, 228. 
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Peygamber, vahyin bu tarz gelişinde ağır bir durum yaşıyordu.1395 Zaten Allah da vahyin 

ne kadar ağır bir emanet olduğunu Kur’an’da bildirmiştir: “Eğer biz, bu Kur’an’ı bir dağa 

indirseydik, elbette sen onu Allah korkusundan başını eğerek parça parça olmuş 

görürdün. İşte misaller! Biz onları insanlara düşünsünler diye veriyoruz.”1396 Vahyin bu 

şekilde onu zorlayacak şekilde gelmesi peygamberin azmini, gücünü ve sebatını da 

güçlendirmekte ve test etmektedir.1397 

Vahyin sesle gelmesine benzer bir hadise Tevrat’ta da geçmektedir: “İsrail 

Tanrısı’nın görkeminin doğudan geldiğini gördüm. Sesi gürül gürül akan suların sesi 

gibiydi. Görkeminden yeryüzü aydınlıkla doldu.”1398 İncil’de ise Pentikost günü Kutsal 

Ruh’un rüzgârı andıran bir sesle inanlara geldiği ifade edilir.1399 Buradan Yahudilik ve 

Hıristiyanlık’ta da Tanrı’nın mesajının garip seslerle gelebildiği sonucuna varabiliriz. 

c.b.  Cebrail’in İnsan Suretinde Vahiy Getirmesi 

Hadis kaynaklarında yer almasına karşın Kur’an’da yer almayan vahyin geliş 

şekillerinden birisi de Cebrail’in “insan suretinde” vahiy getirmesidir. Hz. Muhammed 

bu durumu şöyle ifade etmektedir: “… Bazen de Melek bana bir insan kılığına girerek 

gelir, benimle konuşur, o (hal) beni terkedince onun (Cebrail’in) ne dediğini hemen beller 

ve ezberlerdim.”1400 Cebrail ashabtan Dıhye b. Halife el-Kelbi’nin suretinde gelirdi. Hatta 

bu şekilde vahiy getirdiği bir esnada hanımlarından Ümmü Seleme de bu duruma şahitlik 

 
1395 Buhari, Bed’ul Vahiy 2, Vahyin Geliş Şekilleri, 4. 

1396 Haşr 59/21. 

1397 Aslan, 204. 

1398 Hezekiel 43/2. 

1399 Elçilerin İşleri, 2/2-4.  

1400 Buhari,  Bedu’l Vahiy 2. 
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etmiştir.1401 Cebrail bazen de ashabın tanımadığı kişilerin suretinde gelirdi. Cibril hadisi 

adıyla meşhur olmuş hadisi de buna örnektir.1402 

Esasında meleğin insan suretinde yeryüzüne gelmesi sadece Hz. Muhammed’e 

has bir durum değildir. Kur’an’da Hz. Meryem’e Cebrail’in insan suretinde geldiği ve bir 

çocuk müjdelediği rivayeti mevcuttur.1403 Bununla birlikte İbrahim, Lut, Musa, Zekeriya 

ve İsa peygamberlere de meleğin insan kılığında geldiği Kur’an’da zikredilir.1404 

Cebrail’in insan kılığında vahiy getirdiği kaynaklarda geçmekle birlikte, bu 

durumun vahyin hızlılığı ve gizliliği ilkesine ters düştüğü görülmektedir. İnsanlarla 

meleklerin diyaloğuna bazı insanlar şahit olmakla birlikte bir kısmına ise insanlar şahit 

değildir. Burada sorulması gereken asıl soru meleğin kendi metafizik varlığından 

sıyrılarak insan şeklinde bürünüp gelmesi vahiy olarak nitelendirilebilir mi? Bu sorunun 

cevabı, bu mesajın üçüncü kişiler tarafından da duyulup duyulmadığı veya görülüp 

görülmemesi ile ilgilidir. Zira vahyin mahiyetinde zikrettiğimiz gizlilik esası, şayet vahiy 

meleği görülür veya sesi başkaları tarafından duyulur ise bozulmaktadır. Yani gelen bilgi 

vahiy vasfını kaybetmektedir. Hz. İbrahim ve Hz. Lut’a gelen melekler sadece 

peygamberler tarafından değil etraflarındaki üçüncü kişiler tarafından da görülmüş ve 

sesleri duyulmuştur. Yani bu normal bir konuşma biçimi olmuştur. Burada vahiy kavramı 

ile nitelenebilecek gizlilik özelliği yoktur. Konumuzla ilgili olarak Cebrail’in Hz 

Muhammed’e insan şeklinde gelerek bir takım sorular sorması1405 ve orada bulunan 

 
1401 Cebrail Hz. Hz. Muhammed ile konuşmuş ve konuşması bitincede gitmiştir. Bu esnada Peygamber 

Ümmü Selemeye bu kimdir, diye sormuştur. Ümmü Seleme ise Dihye’dir demiştir. Ümmü Seleme gelen 

kişinin Cebrail olduğunu ise Hz. Muhammed’in ashabına gelen vahyi naklettiği esnada anlamıştır. (Buhari, 

Fezailü’l Kur’an 4980.) 

1402 Müslim, İman 14;  Ayrıca bkz. Buhari, İman 43. 

1403 Meryem 19/17. 

1404 Hud 11/81; Meryem 19/16-21; Hud 11/69-72. 

1405 Buhari, İman 37. 
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insanlar tarafından insan suretinde gözükmesi, sesinin duyulması da vahiy olarak 

nitelendirilemez. Yani “evha” fiili burada kullanılamaz. Çünkü Cebrail ile peygamber 

arasında geçen bu iletişim biçimi dinleyicilerin de anlayabildiği bir iletişim şeklidir.  

Gizlilik esası da burada söz konusu değildir.1406 

Konuyla ilgili dikkat çekici bir nokta ise Cebrail’in Dihye kılığında vahiy 

getirdiğine dair rivayetlerin bulunmasına rağmen bazı rivayetlerde Dihye’nin isminin 

zikredilmemiş olmasıdır. Burada Dihye’nin ahlakından dolayı Cebrail’in onun kılığında 

geldiği iddiası ise pek tutarlı gözükmemektedir. Zira sahabelerin hepsi ahlaki anlamda 

olgun insanlardır.1407 

Meleğin insan suretinde geldiğine dair örnekler İncil’de de geçmektedir.1408 Fakat 

havârilere esinlemede bulunan Kutsal Ruh’un ne insan suretinde ne de kendi suretinde 

gözüktüğüne dair her hangi bir bilgi bulunmamaktadır. Hatta Kutsal Ruh’un 

görülemeyeceğine dair ifadeler vardır.1409 Kutsal Ruh, havârileri Tanrı’nın inayetiyle 

doldurmaktadır.1410 Esasında Hıristiyanlık’ta vahiy meleği diye bir tabir de yoktur. 

Bununla birlikte meleklerin İnciller’de belirli şekiller ile tasvir edilmesi onların da insan 

 
1406 Pak, 73-74; Fazlurrahman, İslam, çev. Mehmet Dağ-Mehmet Aydın, Ankara Okulu Yayınları, 7. Baskı, 

Ankara 2004, 78. Bu görüşe katılmayanlar da vardır. Buna göre Cebrail nasıl ki daha önceleri Hz. Lût’a, 

Hz. İbrâhim’e ve Hz. Meryem’e görünmüş ise, (Hûd 11/69, 77; el-Hicr 15/51, 68; Meryem 19/17) 

Peygamber’e de görünmesi ihtimal dâhilindedir. Zira Cebrail’in kendi suretinde geldiğine dair hadis 

kaynaklarında birçok hadis mevcuttur. (Müsned, II, 325; IV, 129, 161; Müslim, Mesacid, 166, 167; Müsned, 

I, 288, 325; Buhari Savm, 7.); Yavuz-Ünal,  “Cebrail”, DİA,  c. 7, 202-204. 

1407 Aslan, 206-207. 

1408 Luka 24/4-7; Resullerin İşleri 1/10-11, 10/30. 

1409 Yuhanna 14/15-18. Fakat elçilerin işlerinde Rabbin meleğinin Filipus’a seslendiği ve onunla 

konuştuğuna yönelik bir ifade vardır. (Elçilerin İşleri 8/26.) Fakat meleğin insan mı, kendi suretinde mi, 

olduğuna dair bir rivayet yoktur. 

1410 1. Korintliler 15/45; 2. Korintliler 3/17;  Yuhanna 14/6, 26, 15/26. 
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gibi bir bedenlerinin olabileceği inancını doğurmuştur.1411 Yahudilik’te ise vahiy 

meleğinin insan suretinde gözüktüğüne dair inanç vardır.1412 Özellikle bazı meleklerin 

insan türü ile evlendiklerine dair ifadeler de mevcuttur.1413 

c.c. Cebrail'in Kendi Suretinde Gelmesi 

Elçi vasıtasıyla gelen vahiy çeşitlerinden Cebrail’in sadece peygamberin 

görebileceği bir surette veya kendi suretiyle gelmesi vahyin tabiatına en uygun olanıdır. 

Zira vahyin mahiyetine baktığımızda gizlilik esası burada devreye girmekte, peygamber 

dışında hiç kimse Cebrail’i görememektedir.1414 

Bu şekilde vahyin iki kere gerçekleştiğine dair rivayetler vardır. Cebrail ilk olarak 

vahyin başlangıcında kendi sureti ile Hz. Muhammed’e görünmüştür. Hz. Muhammed bu 

esnada büyük korkuya kapılmış ve bayılmıştır.1415 Cebrail’in kendi suretinde gözükmesi 

Necm suresinde detaylı bir şekilde anlatılmaktadır.1416 İkinci olarak ise göklerde 

(Miraç’da) gerçekleşmiştir.1417 Cebrail’i asli suretinde Hz. Muhammed’den başkası 

görmemiştir.1418 

Hz. Muhammed’in kendisine gelenin Cebrail olduğunu bilmesi vahyin doğruluğu 

açısından önem arzetmektedir. Cebrail meleğinin Allah katından vahiy için 

görevlendirilmiş olduğunu, cin ve şeytan olmadığını Hz. Muhammed iki şekilde bilirdi: 

 
1411 Ali Erbaş, “Melek”, DİA, Ankara 2004, c. 29, 37-39. 

1412 Daniel 8/15; 10/13; 9/21. 

1413 Tekvin 6/2. 

1414 Pak, 75. 

1415 Buhari, Bedu’l Vahy, 1. 

1416 Necm 53/8-11. İkinci defa Cebrail’in kendi suretinde gözükmesi ise Miraç hadisesinde olduğu 

zikredilir. (Necm 53/13-17.) 

1417 Cerrahoğlu, 49. 

1418 Zemahşeri, c.1, 169; c. 4, 419. 
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İlki Peygamberin peygamber olduğuna ilişkin nasıl bir takım belirtiler ve mucizeleri var 

ise Cebrail’in de Allah katından vahiy getirdiğine dair bir takım belirtileri vardır. Hz. 

Muhammed Cebrail’e verilen mucizeler ile onu tanımaktadır. İkinci olarak ise; Cebrail’in 

Allah katından görevlendirilmiş bir melek olduğu bilgisi Hz. Muhammed’de zorunlu 

olarak mevcuttur. Yani Peygamber’de bu anlamda hiçbir şüphe söz konusu değildir.1419 

Mamafih Kur’an’da da vahiy meleğinin var olduğuna dair birçok ayet-i kerime 

mevcuttur.1420 

İncil’de Cebrail’in Zekeriya’ya1421 ve Meryem’e gözüktüğü anlatılmaktadır.1422 

Tevrat’ta da Meleğin Lut peygambere geldiği ifade edilmiş,1423 fakat hangi surette 

geldiğine dair herhangi bir ifade geçmemiştir. Yine İbrahim’in, oğlu İshak’ı kesmek için 

gittiğinde melekle olan karşılaşması da Tevrat’ta anlatılmaktadır.1424 Bununla birlikte 

Yakub’un da melekler ile karşılaştığı ifade edilir.1425 İsrailoğulları’nın Mısır’dan çıkışı da 

yine melek öncülüğünde olmuştur.1426 Bütün bu ifadelerden de anlaşılabileceği gibi 

Hıristiyanlık ve Yahudilik’te meleklerle karşılaşma tecrübesine ilişkin anlatımlar 

bulunmaktadır. 

10. Vahyin Yazılması 

Vahyin tesbit edilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılmasında yazı büyük önem 

taşımaktadır. Mamafih dinlerde vahyin yazılı hale getirilmesi hususunda bazen kendisine 

 
1419 El-Kastalani Ahmed b. Muhammed, el-Mevahibu’l- Ledünniye, Beyrut 1991, I/199. 

1420 Bakara 2/93; A’raf 7/203; Yunus 10/16; Ta-ha 20/113; Şuara 26/193-194; Necm 53/5-6; Hakka 69/44-

46; Kıyamet 75/16-19; Tekvir 81/17-21. 

1421 Luka 1/18-20. Fakat bu iletişimin Cebrail’in kendi suretinde olduğuna dair açık bir ifade yoktur. 

1422 Luka 1/26-27. 

1423 Tekvin 19/19. 

1424 Tekvin 22/12-18. 

1425 Tekvin 32/2. 

1426 Çıkış 33/20, 33/ 2-3. 
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vahiy gelen peygamber tarafından bazen de onu takip eden inananlar tarafından ciddi 

gayretlerin gösterildiğini görmekteyiz. Çünkü bir dinin en önemli kaynağı olan vahiy yazı 

ile korunma ve kayıt altına alınmış olmaktadır.  

Allah, peygamberine vahyi gönderdikten sonra onu insanlara ulaştırma görevi de 

vermiştir. Ayette: “Ey Peygamber! Rabbinden sana indirilen buyrukları tebliğ et! Eğer 

bunu yapmazsan risalet vazifesini yapmamış olursun. Allah seni, zarar vermek 

isteyenlerin şerlerinden koruyacaktır. Allah, kafırleri hidayet etmez, emellerine 

kavuşturmaz”1427 buyurulmaktadır. Bu emir üzerine Hz. Muhammed vahyi hemen 

insanlara aktarmaya çalışmış, vahyi unutma, ya da insanlara ulaştıramama endişesi ise 

Allah tarafından giderilmiştir.1428 Mamafih Hz. Muhammed, vahyi unutmamak için hızlı 

bir şekilde okuyor1429 ve unutma endişesi taşıyordu.1430 Vahyin korunması hususunda 

dikkan çeken bir diğer nokta ise vahyin sadece indirilme sürecinde değil, indirildikten 

sonra da Allah tarafından korunacağının garantisinin verilmesidir.1431 

 
1427 Maide 5/67. 

1428 Kıyame 16-19; Ta-ha 20/114. 

1429 A’la, 87/6; Ta-ha 20/114. 

1430 A’la 6. 

1431 Kıyamet 75/16-19. Vahyin Hz. Peygamber’in kalbinde ve zihninde muhafaza edilmesi daha çok nüzül 

dönemine ait bir olgudur. Bu koruma tarihi aşan bir korumayı ifade etmez. (Elik, 154.) Vahyin yazıya 

aktarımı ve alınan diğer tedbirler insanidir. Yani bu görev Peygamber’e verilmiştir. Peygamber ve ashabı 

ise bu görevi eksiksiz yerine getirmişlerdir. Hz. Peygamberin ayetleri yazıya geçirmesi de dâhil vahyin 

nüzulünden sonra gerçekleştirilen korumaya yönelik bütün tedbirler doğrudan ilahi bir koruma olmayıp 

insani önlemlerle gerçekleştirilen bir korumadır. Bu yüzden ilahi kitabın bu aşamadan sonra muhafaza 

edilmesi görevi peygambere bırakılmış olup Peygamber de Müslüman toplum da bu görevi başarıyla yerine 

getirmiştir. (Mehmet Tözlüyurt, Allah-İnsan İlişkisinin Aşamaları, (basılmamış doktora tezi), Ankara 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilimdalı, Ankara 2014, 212-213.) 
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Esasen vahyin yazılması konusunda, Kur’an da Hz. Muhammed’e ilham kaynağı 

olmuştur. Kur’an’da geçen yazı,1432 kalem1433 ve kitap1434 gibi ifadeler yazılı bir metnin 

önemine işaret etmektedir. Bu sebeple Hz. Muhammed vahyin yazıya geçirilmesinin 

önemli olduğunu anlamış ve yazı üzerine kurulacak bir medeniyetin de temellerini 

atmıştır.1435 

İslamiyet’te vahiy yirmi üç yıllık bir sürede Hz. Muhammed’e Cebrail vasıtasıyla 

parça parça indirilmiş ve sonra kitap haline getirilmiştir. Hz. Muhammed inen ayetleri bir 

yandan tebliğ etmiş diğer yandan da yazılmasını sağlamıştır.1436 

Kaynaklara göre vahiy geldiği dönemde Mekke’de yazı bilenlerin olduğu 

anlaşılmaktadır. Yani yazı bu dönemde kullanılmaktadır. Zira bunu Mekke’nin ticaret 

şehri olma vasfına bağlıyabiliriz. Mekkî surelerde de yazıya işaret edilmesi bu dönemde 

Mekke’de yazının mevcut olduğunun delilidir. Bununla birlikte İslam yazıya yaygınlık 

kazandırmıştır. Zira İslam devletinin kurulmasıyla birlikte yabancı devlet adamları ile 

yazışmalar yazıyı gerekli hale getirmiştir.1437  

 
1432 Bakara, 2/284. 

1433 Kalem, 68/1. 

1434 Tur, 52/2. 

1435 Tözlüyurt, 213. 

1436 Mehmet Suat Mertoğlu, “Vahiy Kâtibi”, DİA. İstanbul 2012, c. 42, 447- 449. 

1437 Mehmet Emin Maşalı, “Kur’an Vahyinin Kitaplaşması ve Kıraatler”, Vahiy Zincirinin Son Halkası 

Kur’an Vahyi, Kur’an Çalışmaları Vakfı Yayınları, İstanbul 2017, 228. 
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Vahyin kitaplaşma süreci İslâm tarihinin en önemli konularından birisidir. Ümmi 

olan Hz. Muhammed1438 gerek vahyin kayıt altına alınması gerekse devletlerarası 

ilişkilerde bazı yazışmaları gerçekleştirmek için kâtipler görevlendirmiştir.1439  

Hz. Muhammed’e gelen vahiy öncelikli olarak ezberleniyor1440 daha sonra imkânı 

olanlar tarafından yazıya aktarılıyordu. Gelen vahiy Hz. Muhammed tarafından insanlara 

okunduktan sonra yazıyla kayıt altına alınıyordu.1441 Hatta Hz. Muhammed vahyi okuma 

yazma bilen sahabelere de yazdırıp ezberletiyordu.1442 Yazıya geçirilen metinlerin 

peygamber için mi, sahabenin şahsı için mi yazıldığına dair net bir bilgi olmamakla 

birlikte,1443 okuma yazma bilenlerin vahiy kâtipliği yaptığı bilinmektedir.1444 Fakat Hz. 

Muhammed’in bu iş için bazı sahabeleri görevlendirdiği görülmektedir. Zira vahiy 

geldiğinde Hz. Muhammed, kâtiplerine haber vererek inen ayetleri sadece yazdırmıyor 

aynı zamanda hangi surenin neresine konacağını da söylüyordu.1445 Yani ayetlerin sure 

içerisindeki yerleri tevkifidir.1446 

 
1438 Kur’an’da altı ayrı yerde geçmektedir. (Bakara 2/78;  Al-i İmran 3/20, 75; A’raf 7/157-158; Cuma 

62/2.) 

1439 Muhammed Hamidullah, Hemmam İbn Münebbih’in Sahifesi, çev. Talat Koçyiğit, Ankara 1967, 24. 

1440 Buhari, Ceza Hukuku 1542. Hz. Peygamber hayatta iken Kur’an birçok hafız tarafından ezberlenmiştir. 

Bi’ri Maune vakıasında 70 tane hafızın şehit edilmesi ve bir okadarının da başka sebeplerle ölmesi 

hafızların sayısının çokluğuna dalalet etmektedir. (Salih, 55.) 

1441 Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi, İrfan Yayınları, İstanbul 1995, c. 2, 772. 

1442 Küçük, 61. 

1443 Ziya Şen, “Vahiy Kâtipliği Müessesesi”, Ondokuzmayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 

Samsun 2011, Sayı 30, 188. 

1444 Akdemir, “Kur’an’ın Toplanması ve Kıraatı Meselesi”, 66. Beyyine suresi 2. ayet ise Hz. Peygamberin 

“Allah tarafından gelen bir elçi olduğunu ve tertemiz sayfalar okuduğunu” ifade eder. İbn Hacer’e göre bu 

ayet, Kur’an’ın indiği dönemde yazıldığını gösterir. (İbn Hacer el-Askalani, Ahmed b. Ali, Fethu’l-Bari bi 

Şerhi Sahihi’l-Buhari, Beyrut, 1996- 1997. c. IX, 13.) 

1445 Muhammed Zahid el- Kevseri, “Çeşitli İslam Merkezlerine Gönderilen Mushaflar ve Müslümanların 

Kur’an’a Verdikleri Önem”, çev. Muhittin Akgül, Usül İslam Araştırmaları Dergisi, Haziran 2007, 174. 

1446 Nûreddin Sabuni, el-Bidaye fi Usûl ed-Din, nşr. B.Topaloğlu, D.İ.B. Yayınları, Ank. 1995. 72. 
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Vahyin yazılma sürecinde Hz. Muhammed, Kur’an ile kendine ait sözlerin 

karışmamasına özel önem vermiştir. Konunun önemine binaen o: “Benden Kur’ân 

dışında hiçbir şey yazmayın! Kim benden Kur’an dışında bir şey yazmışsa onu imha 

etsin”1447 buyurarak Kur’an ayetlerinin kendi sözleri ile karışması endişesiyle Kur’an’dan 

başka bir şeyin yazılmasına izin vermemiştir.  

Vahyin yazılma sürecini Mekke ve Medine dönemi olarak ikiye ayıracak olursak 

Mekke döneminde vahiy yazıcılığının Medine dönemine göre biraz daha yavaş ve 

düzensiz bir şekilde sürdürüldüğü dikkat çekmektedir.1448 Mekke döneminde inen 

âyetlerin genel olarak kısa olmasından dolayı kuvvetli bir hâfızaya sahip sahabeler 

tarafından derhal ezberlendiği ve sonradan yazıya aktarıldığı da düşünülebilir. Mekke 

döneminde vahyin yazıldığının bir diğer delili ise Hz. Ömer’in kız kardeşinde bulunan 

Taha ve Tekvir surelerinin ilk ayetlerinin yazılı olduğu metinlerdir.1449 Vahyin sistematik 

ve bir hedef doğrultusunda yazılması ise Medine döneminde gerçekleşmiştir.1450 Bununla 

birlikte hadis literatürüne baktığımızda vahyin yazılması ile ilgili olarak birçok rivayetin 

olduğunu görmekteyiz.1451 

 
1447 Müslim, Zühd, 2703, Bu hadis aynı zamanda vahyin, kâtipler dışında diğer sahabeler tarafından da 

yazıldığının bir delilidir. (Mertoğlu, “Vahiy Kâtibi”, “Vahiy Kâtibi”, DİA, c. 42, 447- 449.) 

1448 İbn Abbas, Mekkede inen ayetlerin Mekke döneminde yazıya geçirildiğini beyan etmiştir. Fakat bu 

dönemde tebliğin zor şartlarda yapılması vahyin yazı ile tesbitine dair delilleri zorlaştırmaktadır. (Maşalı, 

229.) 

1449 Mertoğlu, “Vahiy Kâtibi”, DİA, c. 42, 447- 449. 

447-449. 

1450 Şen, 189-190. 

1451 Mertoğlu, “Vahiy Kâtibi”, DİA, c. 42, 447-449. 
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Hz. Muhammed vahyin yazılması hususundaki dikkatinin bir diğer göstergesi de 

hicret esnasında ve askeri seferlerde dahi, vahiy kâtiplerini yanından ayırmamasıdır.1452 

Hz. Ebubekir ve Amir b. Füheyre bu görevleri sebebiyle vahyi yazmak için yanlarından 

yazı malzemesini eksik etmemişlerdir.1453 

Vahiy kâtipliği ile maruf olan Zeyd b. Sabit, vahyin yazılma sürecini şöyle ifade 

etmektedir: “Ben, Allah’ın elçisi için vahiy kâtipliği yapardım. Ona vahiy geldiği zaman 

hemen anlardım. Çünkü o, bu haldeyken şiddetli bir terlemeye tutulurdu. Vahiy 

tamamlandığında ise bu hal ondan uzaklaşırdı. Yeni gelen vahyi çevresindekilere 

duyurduktan sonra bana dönerek imla ettirir ve bu tarz üzere yazmamı isterdi. Ben de, o 

an için yanımda bulunan kemik veya başka bir parça üzerine yazardım. Vahyi yazmayı 

tamamlayınca bana, yazdığımı okumamı emrederdi. Okuduğumda bir hata varsa 

düzeltirdi. Hata yok ise, bir şey söylemezdi. Ben de yeni inen bu ayetleri orada 

bulunmayan halka söylemek için giderdim.”1454  

Net olarak bilinmemekle birlikte vahiy kâtiplerinin sayısının kırk civarında 

olduğu nakledilmektedir.1455 İlk vahiy kâtibinin Abdullah b. Sad b. Ebi Sarh, hicretten 

sonra Medine’de ise ilk kâtibinin Ubeyy İbn Kab olduğunu nakledilir. Kab’dan sonra bu 

görevi vahiy kesilinceye kadar Zeyd İbn Sabit’in yaptığını ifade edilir. Bunun yanında 

vahiy kâtipliği yaptığı zikredilen diğer sahabeler ise şunlardır: “Ali b. Ebi Talib, Osman 

b. Affan, Amr İbnü’l As, Muaviye, Surahbil b. Hasene, Muğire b. Şube, Muaz b. Cebel, 

 
1452 Rabî, İbn Habîb b. Ömer el-Ezdî el-Basrî, el-Camiu’s-sahîh (Müsned), sayfa 27, no: 12 (Ebû Saîd el-

Hudrî’den), Beyrut 1415; Bekir Tatlı, “İlgili Rivâyetler Yönünden Hz. Peygamber Döneminde Vahyin 

Yazımı Meselesi”, A.Ü.İ.F.D. XLIX (2008), sayı I, 123- 150. 

1453 Buhari, Menakibu’l-Ensar 45; Sahabe ellerine geçen Hurma yaprakları, deri ve kemik gibi malzemelere 

gelen vahyi yazıyorlardı. (Kevseri, 175.) 

1454 Buhari, Fezailu’l Kur’an, hadis no: 4990; Tözlüyurt, 217; Konuyla ilgili diğer rivayetler için bkz. 

Askalani, c. 9, 22. 

1455 Kevseri, 170. 
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Hanzala b. Rebi, Cüheym b. Salt, Hüseyin Nemeri, Ebu Bekir, Ömer İbnu’l-Hattab, 

Zübeyr b. Avvam, Amir Fuheyre, Eban b. Said, Abdullah b. Erkam, Sabit b. Kays, 

Abdullah b. Zeyd, Halid b. Velid, Ala b. Hadremi, Abdullah b. Ravaha, Huzeyfe b. 

Yeman, Muhammed b. Mesleme.”1456 

Vahiy kâtiplerinin sayısı bazı kaynaklarda altmışbire kadar çıkarılmaktadır.1457 

Sayının fazla çıkmasının en önemli sebebi vahiy kâtipleri ile devletin diğer yazı işlerine 

bakan sahabelerin net olarak ayrılamamasındandır.1458 

 Hz. Muhammed’in kontrol ve tashihinden geçen vahiy metinleri1459 onun emri ile 

çoğaltılmış asıl metin ise kendi evinde kalmıştır.1460 Hz. Muhammed’in yanındaki 

nüshanın dışında sahabelerin elinde de ayetler mevcuttur. Mamafih Hz. Ömer, Müslüman 

oluşunu anlatırken, kız kardeşinin ve eniştesinin elinde Taha suresinin bazı ayetlerinin 

yazılı bulunduğu bir evraktan bahsetmesi bunu ispatlar niteliktedir.1461 

 
1456 Askalani, c. 9, 18. Vahiy kâtipleri için ayrıca bkz. Mertoğlu,  “Vahiy Kâtibi”, DİA, c. 42, 447-449. 

1457 Ca’fer b. Ebi Talip, Cehm b. Sa’ d, Cüheym b. Salt el-Kureşi, Hatıb b. Amr el Kureşi, Huzeyfe b. 

Yeman, Hüseyn b. Nümeyr, Hanzala b. Reb’i, Huveytib b. Abdi ‘l- Uzza, Halid b. Said b. el-As, Halid b. 

Velid, Zübeyr b. el-Avvam, Zübeyr b. Erkam b. Zübeyr, Zeyd b. Sabit, es-Sicill, Sa’d b. er-Reb’i b. Ömer, 

Sa’d b. Ubade b. Deylem, Said b. el-As, Şurahbil b. Hasene, Talha b. Ubeydullah, Amir b. Füheyre, el-

Abbas, Abdullah b. el-Erkam, Abdullah b. Ebubekir, Abdullah b. Hatal, Abdullah b. Revaha, Abdullah b. 

Zeyd b. Abdi Rabbih, Abdullah b. Sa’ d b. Ebi Serh, Abdullah b. Abdullah b. Übey b. Selül, Abdullah b. 

Amr b. el-As, Osman b. Affan, Ukbe, el-Ala el-Hadrami, el-Ala b. Ukbe, Ali b. Ebi Talib, Ömer b. Hattab, 

Amr b. el-As, Muhammed b. Mesleme, Muaz b. Cebel, Muaviye b. Ebi Süfyan, Ma’n b. Adiy b. El-Ced, 

Muaykıb b. Ebi Fatıma ed-Devsi, Muğire b. Şu’be, Münzir b. Amr, Muhacir b. Ebi Ümeyye, Nasranî Min 

Beni Neccar, Yezid b. Ebi Süfyan (Muhammed Mustafa A’zami, Küttabü’n-Nebi, et- Tibae el- Arabiyye 

es Suudiyye, Riyad 1981,3-111. 

1458 Kâtiplerin sayısı ile ilgili tartışmalar için bkz. Mertoğlu, “Vahiy Kâtibi”, DİA, c. 42, 447-449. 

1459 Nitekim kendileri yazamayacak durumda olan sahabelerin, ellerindeki sayfalarla Hz. Peygamber’in 

yanına gelip kâtip aradıkları ve istinsah işinin ücret karşılığı değil Allah rızası için yapıldığı 

nakledilmektedir. ( Buhari Fazail’ül Kur’an 4989.) 

1460 Hayrettin Öztürk, Ebedi Mucize Kur’an- Yazılması ve Toplanması, İstanbul 2005. 52,  

1461 Tözlüyurt, 221. 
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Rivayetlerin de işaret ettiği gibi, Hz. Muhammed, vahyi yazdırdıktan sonra vahiy 

kâtibine onu okutup doğruluğunu teyid ettikten sonra bu metni, sahabeden isteyen kişilere 

veriyordu.1462 Ancak vahyin Hz. Muhammed zamanında kitap haline getirilmesi ile ilgili 

ise herhangi bir delil mevcut değildir.1463 Bunun bazı sebepleri olduğu ifade edilmiştir.1464 

Vahyin kitap haline getirilmesi ve çoğaltılması ise Hz. Muhammed’den sonra Hulefa-i 

raşidin döneminde olmuştur. 

11. Vahyin Kitap Haline Getirilmesi 

Vahiy Hz. Muhammed zamanında kitap haline getirilmemiştir. Fakat inen her ayet 

yazı ile kayıt altına alınmıştır. Yazılırken elde mevcut olan materyaller kullanılmıştır. 

Konuyla ilgili olarak Haris el- Muhasibi şöyle demektedir: “Kur’an’ın yazımı nüzül 

döneminden sonra ortaya çıkmış bir mesele değildir. Çünkü Peygamber onun yazımını 

emretmekteydi.  Ancak bu yazım işi dağınık bir biçimde taşlara, kürek kemiklerine ve 

hurma dallarına yapılmaktaydı.”1465 Kısaca o dönemde yazıya elverişli her türlü materyal 

vahyin yazımında kullanılmıştır. Ancak Hz. Muhammed zamanında Kur’an kitap haline 

 
1462 Hamidullah, Muhammed, Kur’an-ı Kerim Tarihi, çev. Salih Tuğ, İFAV Yayınlan, İstanbul 1993, 43. 

1463 Maşalı, 229. 

1464 Vahyin Hz. Peygamber zamanında Cem edilmemesinin birtakım sebepleri vardır: Bunlardan birincisi 

vahiy malzemesini koruma altına almaktır. Hz. Peygamber’in hayatta olduğu bir süreçte vahyin cem 

edilmesine ihtiyaç duyulmamıştır. İkincisi, vahiy henüz tamamlanmadığı için bazı ayetlerin neshe uğrama 

ihtimali söz konusudur. Üçüncüsü vahyin tertibi nüzül sırasına göre değildir. Vahiy henüz tamamlanmadığı 

için tertibinde de her an değişiklik olma ihtimali vardır. Son olarak vahyin tamamlanması ile Hz. 

Peygamber’in vefaatı arasında geçen sürenin kısa olmasıdır. Fakat vahyin Hz. Peygamber zamanında kitap 

haline getirilmemesi demek onun yazıyla kayıt altına alınmadığı anlamına da gelmemelidir. (Kevseri, 175); 

Maşalı, 230. 

1465 Bedreddin ez-Zerkeşi, el-Burhan fi Ulumi’l Kur’an, nşr. Muhammed Ebu’l-Fadl İbrahim, yy., 

1400/1988, c. I, 262; Maşalı, 230. Kur’an’ın nüzülünda yazı malzemesi sınırlıydı, “kırtas” adındaki Mısır 

kaynaklı papirüsler, deri, kâğıt parçaları, ceylan derisinden imal edilmiş papirüsler ve ipekler vahyin 

yazımında kullanılıyordu. (Mertoğlu, “Vahiy Kâtibi”, DİA, c. 42, 447-449. 
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getirilmemiştir. Konuyla ilgili olarak Zeyd b. Sâbit, Kur’an toplu halde bir yerde bir araya 

getirilmediği halde Hz. Muhammed’in vefat ettiğini bildirmektedir.1466 

Vahyin indiği dönemde yazı ile kayıt altına alınmasıyla ilgili bir diğer nokta ise 

yazılı metinlerin nasıl muhafaza edildiğidir. Bir görüşe göre vahiy kâtipleri yazdıkları 

metinleri Hz Muhammed’e kontrol ettirmiş ve saklanmak üzere hane-i saadetlerinde 

muhafaza altına alınması için Hz Muhammed’e teslim etmişlerdir.1467 Fakat yazılan vahiy 

metinlerinin Hz. Muhammed’in evinde saklanıp saklanmadığı mevzuu tartışmalıdır. 

Rivayetler genel olarak değerlendirildiğinde vahiy metinlerinin sadece vahiy kâtiplerinin 

elinde bulunduğu görüşü daha tutarlı gözükmektedir.1468 Mamafih vahyin kitap haline 

getirilmesi sürecinde Hz. Ebubekir’in Kur’an’ı derleme vazifesini Zeyd’e verirken, 

“Kur’an’ı araştırarak topla” demesi de yazılı metinlerin sahabelerin ellerinde dağınık bir 

şekilde bulunduğunu göstermektedir.1469 

Bu anlayışa göre Hz. Muhammed’in kontrolünden geçen Kur’an metinleri 

çoğaltılıyor ve yine onun emriyle isteyen sahabelere veriliyordu. Sahabeler de kendileri 

için bu metinleri yazıyorlar ve asıl metinleri yine Hz. Muhammed’e teslim 

ediliyorlardı.1470 Bu sebeple Hz. Muhammed döneminde Kur’an’ın tamamı yazılmış lakin 

 
1466 Suyuti, c. 1, 200. 

1467 Zürkani, c. 1, 238. 

1468 Mertoğlu, DİA, c. 42, 447-449. 

1469 Kevseri, 175; Demirci, Kur’an Tarihi, 132. Hz. Peygamber döneminde Kur’an’ın cem edilmesinin iki 

manası vardır: Birincisi, korumak anlamındadır. İkinci anlamı ise ayet ve sureleri ayrı bir şekilde yahut 

yalnız ayetleri tertip edilmiş ve her bir sure bir sahifede olacak şekilde ya da ayetleri tertiplenmiş ve 

surelerin tamamını içine alan ve sureleri de tertip edilmiş sahifelerin tamamının yazılmasıdır. (Salih 55-

59.) 

1470 Zürkani, c. 1, 247. 
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ayet ve surelerin her birisi dağınık durumdaydı. Peygamberin rivayet ettiği şekilde 

ayetleri tertip edilmiş biçimde Kur’an sahifelerini ilk toplayan kişi Hz. Ebubekir’dir.1471 

Hz. Muhammed’in ölümünden hemen sonra İslam ümmetinin başına Hz. 

Ebubekir geçmiştir. Bu dönemde bazı bölgelerde ümmetin birliğini zedeleyecek birtakım 

dinden dönme hadiseleri cereyan etmiştir. Bu durumu ortadan kaldırmak için yürütülen 

mücadelelere “Ridde Savaşları” denmiştir. Hicretin 12. yılında gerçekleşen bu savaşlarda 

yetmiş hafız şehid düşmüştür. Bunun üzerine Hz. Ömer endişelenerek Hz. Ebubekir’e 

gelmiş ve Kur’an’ın toplanmasını istemiştir.1472 Rivayetlere göre bu vazifeyi Zeyd b. 

Sabit’e vermiştir.1473 Hz. Ebubekir, Zeyd’e Hz. Ömer ile mescidin kapısında 

beklemelerini ve kendilerine iki şahit1474 ile vahiy getirenlerden vahyin yazılı metinlerini 

almalarını emretmiştir.1475 

Zeyd b. Harise Kur’an’ın toplanması işini bir seneye yakın bir zamanda nihayete 

erdirmiştir.1476 Zeyd b. Harise’nin vermiş olduğu sahifeler Hz. Ebubekir’in yanında 

kalmıştır. Hz. Ebubekir vefat ettikten sonra bu sahifeler Hz. Ömer’e intikal etmiş, o da 

vefat ettikten sonra emanet Hz. Muhammed’in eşi Hz. Hafsa’ya geçmiştir.1477 

 
1471 Salih, 62. 

1472 Buhari, Fezailü’l Kur’an, hadis no: 4986; Hz. Ebubekir’in Kur’an’ın toplanması hususndaki yavaş 

davranmasının sebebi ise, insanların Kur’an konusunda tembelleşmesi endişesi idi. İnsanlar Kur’an’ı 

ezberleme konusunda daha gevşek davranırlar diye endişe ediyordu. Yoksa Kur’an’ın kitap haline 

getirilmesine karşı değildi. (Kevseri, 176.) 

1473 Buhari, Fezailü’l Kur’an, hadis no: 4987; Kevseri, 175; Demirci, 175. 

1474 İki şahitle ilgili tartışmalar için bkz. Salih, 63,64; Ayrıca bkz. Maşalı, 232, 234. 

1475 Kevseri, 176; Salih,  63. Küçük, 256. 

1476 Salih,  64. 

1477 Buhari, Fezailü’l Kur’an, hadis no: 4986, Kur’an’ın Hz. Hafsa’ya emanet edilmesi onun okuma yazma 

bilmesi, hafız olması ve Hz. Peygamber’in eş olması hasebiyle olabilir. (Salih, 64.) 
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Özet olarak Hz. Ebubekir döneminde vahyin toplanması ne Kur’an’dadır, ne 

Kur’an’ın dışındadır bunun tespitini sağlamıştır.1478    

Hz. Ömer’in hilafeti zamanında Şam, Mısır ve İran feth edilmiş ve devletin 

sınırları genişlemiştir. Bu bölgelere giden öğretmen sahabeler kendi kıraatlerine göre 

Kur’an’ı öğretmişlerdir.1479 Böylelikle her bölgede farklı okuyuş biçimleri ortaya 

çıkmıştır.1480 Bu farklılık zamanla ümmet arasında ayrılığa hatta çatışmaya sebebiyet 

vermeye başlamıştır.1481 Bu durumun açacağı sorunları gören Huzeyfe b. el- Yeman, ehl-

i kitabın başına gelenlerin Müslümanların da başına geleceği endişesi ile tedbir alınmasını 

istemiştir.1482 Hz. Osman bu problemi ortadan kaldırmak için istinsah faaliyeti de denen 

vahyin kitaplaştırma sürecini Hz. Hafsa’da bulunan sahifeleri esas alarak başlatmıştır.1483 

Bu görev için ise “Zeyd b. Sabit, Abdullah b. Zübeyir, Sa’id b. El- As ve Abdurrahman 

 
1478 Maşalı, 235. Toplanan sahifelere “mushaf” adı verildi. Rivayete göre Hz. Ebubekir: Ona bir isim bulun 

dedi. Bir kısmı ona “es-Sifr” adını verelim dediler. Hz. Ebubekir bunu Yahudiler kullandığı için istemedi. 

Bazıları ise “Mushaf” ismini vermeyi teklif etti. Bu teklif kabul edildi. (Suyuti, I/208); Ayrıca bkz. Salih, 

65. 

1479 Hz. Osman’ın hilafeti zamanında beldelere giden Kur’an öğreticileri kendi kıraatllarına göre Kur 'an 

öğretiyorlardı. Bazen Kur’an okuyan talebeler karşılaştıklarında kendi aralarında ihtilaf çıkıyordu. Bu 

durum Kur’an öğeticilerine aktarılınca bazıları bazılarını tekfir ediyordu. Hz. Osman, bu durumdan 

haberdar olunca halka şöyle hitap etti: “Siz yanımda olduğunuz halde ihtilafa düşüyor ve yanlışlıklar 

yapıyorsunuz. O halde benden uzak olan bölgelerde ihtilaf daha şiddetli ve yanlışlık da daha fazla olacaktır. 

Muhammed’in ashabı bir araya gelin ve halka bir imam nüsha yazın…” (Salih, 67.) 

1480 Küfe’de Abdullah b. Mes’ud, Şam bölgesinde Übeyy b. Kaab ve Basra’da Ebu Musa el- Eş’ari’nin 

okuyuşları takip edilmiştir. (Özsoy, 67.) 

1481 Maşalı, 236. 

1482 Buhari, Fezailü’l Kur’an, hadis no: 4987; Salih, 67. 

1483 Buhari, Fezailü’l Kur’an, hadis no: 4987; Kuran’ı çoğaltacak Komisyonu üyelerinin her birinin hafız 

olmasına rağmen Hz Osman çoğaltma işinin Hz. Hasan’ın elindeki sahifelere göre yapılmasını emretmiştir.  

Çünkü bu nüshalar peygamberin huzurunda yazılmış olan belgelere dayanmaktadır. Yani Hz. Ebu Bekir’in 

cem ettiği mushafa dayanmaktadır. Böylelikle Kur’an’ın kitaplaştırılması sürecinde ortaya çıkacak fitne, 

daha başlamadan ortadan kaldırılmak istenmiştir. (Salih, 69.) 
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b. El- Haris’i” görevlendirmiştir.1484 Hz. Osman, bu heyeti oluştururken dikkat ettiği husus 

Hz. Muhammed’in okuyuş şeklini metne yansıtmaktır.1485 İkinci hedef ise sahih bir metin 

ortaya çıkarma gayesidir. Bu görev için en uygun kişi yazma işinde mahir olan Zeyd b. 

Sabit kabul edilmiştir.1486 Zira yazma işini Zeyd gibi genç ve yazısı düzgün birisinin 

üstlenmesi önemli bir hadisedir. Zira farklı beldelere gönderilecek Kur’an nüshalarının 

yazı şeklinin aynı olması önemli bir konuydu. Zeyd ayrıca Hz. Muhammed’in yanında en 

çok kalan, yani vahyin inişine birçok defa şahitlik eden de birisidir.1487 

İstinsah faaliyetinin birinci hedefi ümmet arasında birliği tesis etmek ve aradaki 

ihtilafı çözmekti. Bu amaç böylelikle gerçekleşmiş oldu. Hz. Osman, Kur’an’ın 

çoğaltılmasına esas olan Hz. Ebubekir’in nüshası dışındaki bütün metinleri imha 

ettirdi.1488 Böylelikle vahiy iki kapak arasına alınmış oldu. İstinsah heyeti dört yıl boyunca 

(h. 26-30) çalışmış ve birden çok mushaf çoğaltmıştır. Çoğaltılan bu Kur’anlar, önemli 

merkezlere gönderilmiştir.1489 Bundan sonra Kur’an’ın çoğaltılması eldeki bu mushaflara 

göre yapılmıştır.1490 Sahabe döneminde elde yazılı Kur’an nüshalarının sayısının 

yüzbinden fazla olduğu düşünülmektedir.1491 

 
1484 Buhari, Fezailü’l Kur’an, hadis no: 4987; İstinsah heyetinde bulunan kişilerle ilgili tartışmalar için bkz. 

Maşalı, 237-240; Kevseri, 177. 

1485 Zeyd b. Sabitle birlikte üç üyenin de Kureyşli olmasının amacı da bu idi. (Maşalı, 241.) 

1486 Maşalı, 242. 

1487 Kevseri, 178. 

1488 Salih, 67; Maşalı, 242. 

1489 Bu dönemde yazılan bu Kur’anlar meşhur kariler eşliğinde değişik memleketlere gönderilmiştir. Bu 

karar da sahabenin ortaklaşa aldığı bir karardır. (Kevseri, 177); Maşalı, 243, İstinsah edilen metinlerin sayısı 

ve bu konudaki tartışmalar için bkz. Maşalı, 243, 244; Çoğaltılan Kur’an nüshalarının sayısı ve gönderildiği 

yerler için ayrıca bkz. (Salih, 69.) 

1490 Mehmet Emin Maşalı, Kur’an’ın Metin Yapısı, Otto Yayınları, Ankara 2015, 76. 

1491 Kevseri, 182. 
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Konumuzun bu başlığında vahyin tesbiti ve yazılması ile ilgili olarak diğer 

dinlerdeki durumu da kısaca değerlendirmek istiyorum. Hinduizm’de vahyin kitaplaşma 

sürecinin uzun zaman aldığı dikkat çekmektedir. Örneğin sözlü bir gelenek şeklinde M.Ö. 

1200’lü yıllara kadar giden Veda metinlerinin, M.Ö. V veya VI. yüzyıla kadar bugünkü 

şeklini aldığı düşünülmemektedir.1492 Hinduizm’in kutsal metinlerinin bir özelliği de 

günümüze kadar gelmiş olan en eski dinî metinler olmasıdır. 

Budizm’de ise Budda hayatta iken herhangi bir dinî metin kaleme alınmamıştır. 

Budda’nın vaazları uzun süre sözlü olarak aktarılmış yıllar sonra kaleme alınmıştır. O 

öldükten sonra oluşturulan metinler içerisinde Pali Kanonu olarak da bilinen ve Pali 

dilinde yazılmış olan külliyat günümüzde en sahih metinler olarak kabul edilir. (M.Ö. 

350- M.Ö. 90).1493 Budda’yı Tanrı’nın inkarnasyonu olarak gören Mahayana mezhebi 

tarafından bu metinler vahiy olarak kabul edilmektedir.1494 

Yahudilik ve Hıristiyanlık’ta Kutsal kitaplar vahyin birer kaydı ve dini hayattaki 

merkezi konumları açısından önemlidir. Yahudilik’te Tanah’ın uzun bir süre sonunda 

oluştuğunu görmekteyiz. Bu anlamda Tanah, İsrailoğulları’nın yüzlerce yıl boyunca 

yaşadıkları birçok tarihi anektodu içeren külliyat görünümündedir. Bu manada Tevrat 

sadece Hz. Musa’ya indirilen bir kitap değil, İsrailoğulları’na gelen peygamberlere 

 
1492 Kürşat Demirci, Hinduizm’in Kutsal Metinleri, İşaret Yayınları, İstanbul 1991, 39. Detaylı bilgi için 

bkz. Ali İhsan Yitik, Arslan. “Vedalar ve Kaynağı Üzerine (On the Vedas and their Origin)”,  Kaya, 

Hinduizm, 

1493 Yitik, Hinduizm, 316. 

1494 Yitik, Doğu Dinleri, 92; Budizm’in kutsal kitap külliyatının oluşumu için bkz. Yitik, “Hint Dinleri”, 

109-111. 
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indirilen vahyin genel adı olarak da kabul edilir.1495 Mamafih Kur’an’da geçen Tevrat 

kelimesine yüklenen anlam bunu doğrular niteliktedir.1496 

Tevrat’ta bazı ifadeler Tevrat’ı Hz. Musa’nın yazdığını çağrıştırmaktadır.1497 Bu 

sebeple genel kanaat Tevrat’ın Musa tarafından yazıldığı yönündedir. İbn Meymûn 

(Maimonides) Hz. Mûsâ’nın onüç Tevrat nüshası yazdığını söylese de bu iddiayı I. 

Krallar ve II. Tarihler kitapları yalanlamaktadır.1498 Bunun yanında Tevrat’ın oluşum 

süreci ile ilgili olarak Yahudi kaynaklarında, Tevrat’ın tahrifata uğradığına ilişkin pek 

çok bilgi de mevcuttur. Günümüzdeki Tevrat yazıcı-âlim Ezra tarafından ortaya 

çıkarılmıştır. Tevrat’ın yazım biçimi ise büyük bir oranda Aaron ben Aşer tarafından 

gerçekleştirilmiştir.1499 

Hıristiyan inancında İsa-Mesih’in hayatı vahiy olarak kabul edilir. Yani Tanrı’dan 

bir vahiy almamıştır. Bu manada vahyin yazıyla tesbit edilmesi demek, onun hayatının 

ve öğretilerinin kayıt altına alınması anlamına gelmektedir. Mamafih İsa hayatta iken ne 

kendisi bir şeyler yazmış ne de başkalarına yazdırmıştır. M.S. 70’e kadar Hristiyanlar 

Yahudilerin kutsal metinlerini uygulamışlardır. İlk dönem Hristiyanları arasında İsa’nın 

sözleri şifahi bir şekilde aktarılıyor ve tatbik ediliyordu. Bu sebeple İsa’nın sözleri onun 

döneminde ve öldükten sonra uzun bir süre yazıya aktarılmadı.  

Hıristiyanların çoğalması neticesinde sözlerin yazıya aktarılması zarureti doğmuş 

ve daha sonra Pavlus’un da ifade ettiği gibi kutsal yazılar Tanrı tarafından ilham 

edilerek1500 yazarlar tarafından kaleme alınmıştır. Kanonik İnciller, pek çok İncil 

 
1495 Adam, Yahudi Kaynaklarına Göre Tevrat, 66. 

1496 Maide 5/44. 

1497 Tesniye 31/ 9; 25-26. 

1498 I. Krallar, 8/9; II. Tarihler, 5/10. 

1499 Adam, “Tevrat”, DİA, c. 41, 40-45. 

1500 II. Timoteos 3/16. 
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arasından sadece dördünün seçilmesi ile ortaya çıkmıştır. Diğerleri ise apokrif kabul 

edilerek reddedilmiştir. İnciller’in her ne kadar Matta, Markos, Luka ve Yuhanna’nın 

yazdığı kabul edilse de gerçek yazarlar tam olarak belli değildir.   

Trent Konsilin’de (8 Nisan 1546) yirmi yedi metinden müteşekkil bir listenin 

tasdik edilmesi ile vahyin yazılma süreci sona ermiştir.   

İslamiyet’te vahyin kaydedilmesi ve kontrol edilmesi Hz. Muhammed tarafından 

yapılmışken İsa zamanında böyle bir yazma faaliyetinin olmadığı açıkça gözükmektedir. 

Her ne kadar Hıristiyanlar Kutsal Kitap’ın Kutsal Ruh’un kontrolünde yazıldığını ve 

hatasız olduğunu söyleseler de, Kutsal Kitap’taki çelişkiler ve farklı ifadeler, yazma 

esnasında insan faktörünün tesirli olduğunu göstermektedir. Bu durum II. Vatikan 

Konsilinde kabul edilmiştir. Yani yazarlar, metni yazarken çevresel faktörlerin ve kendi 

üsluplarının etkisi altında bu metinleri kaleme almışlardır.  

Kutsal Kitap konusunda İslamiyet’in Yahudilik ve Hıristiyanlık’tan ayrışan bir 

yönü de Kur’an’da kitaplar dizini yoktur.1501 Kur’an surelerden müteşekkil bir kitaptır. 

Kur’an yirmi üç senede tedricen inmiştir. İnen her ayet peygamber tarafından vahiy 

kâtiplerine yazdırılmıştır. Muhtemelen Hz. Muhammed’i böylesi bir tedbir almaya iten 

sebeplerden biri Yahudi ve Hıristiyanların Kutsal Kitaplarında yaptıkları tahrifattır. Hz. 

Muhammed aynı durumun vefatından sonra Müslümanların da başına gelmesinden 

endişe etmiş olabilir. O, bu konuda o kadar hassas davranmıştır ki, Kur’an metnine karışır 

endişesi ile hadislerin dahi bir süre yazılmasını istememiştir.  

Hz. Muhammed öldükten sonra vahiy kâtipleri her bir ayeti peygamberden 

aldıklarına dair şahit tutarak Kur’an metnine dâhil etmişlerdir. Zira kâtiplerin de hata 

yapabilecekleri dikkate alınmıştır. Bu bağlamda Kur’an ile Tevrat ve İnciller arasında 

ciddi bir farkın olduğu görülmektedir. 

 
1501 Küçük, 258. 
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SONUÇ 

 

  Tanrı’nın insanla iletişim kurması, dünyaya ve ahirete ait prensipler koyması 

bakımında gerek Hinduizm’de, gerekse Sami dinlerde vahiy ortak bir fenomendir. 

Hinduizm’de Rişiler tarafından duyulan Şruti diğeri de Tanrı’nın Avatarları 

şeklinde yeryüzüne müdahalesini anlatan Smriti metinleri vahiy olarak kabul 

edilmektedir. Tanrı’nın bedenleşerek insanların arasına karışması şeklindeki vahiy 

anlayışı Hıristiyanlık’taki İsa’nın enkarnasyonuna benzemektedir. Muhtemelen bu 

sebepledir ki Şruti metinleri otorite bakımından daha kuvvetli kabul edilse de Smriti 

metinleri halk arasında daha yaygın bir etkiye sahiptir.     

Tanrı veya aşkın bir gücün zorunlu olduğu vahiy anlayışına Budizm 

perspektifinden baktığımızda farklı bir sonuç ile karşılaşmaktayız. O da Budizm’in 

tanrısız bir inanç sistemi oluşudur. Vahyin öznesi olan Mutlak bir gücün olmayışı 

Budizm’de vahyi de mümkün kılmamaktadır. Fakat buna rağmen Budda’yı Tanrı’nın bir 

enkarnasyonu olarak gören Mahayana ekolü Budda’yı tanrısallaştırmış ve Budda’nın 

uzun süre şifahi olarak nesilden nesile aktarılmış Tripitaka “üç sepet” diye bilinen 

vaazlarını vahiy olarak telakki etmiştir. Budist mezheplerce ortak bir inanç esası olarak 

kabul edilen Dhamma öğretisi de bize vahyi çağrıştırmaktadır.   

Caynizm Tanrı inancı olmayan bir inanç sistemidir. Tirthankara inanışı Tanrı 

fikrini çağrıştırsada Tirthankaraları Tanrı olarak değerlendiremeyiz. Bu sebeple 

Caynizm’de vahiy anlayışından bahsetmemiz mümkün değildir. Hint dinleri içerisinde 

yer alan fakat Hinduizm’in İslamiyet ile ilişkisi neticesinde farklı bir inanç sistemine 

sahip olan Sihizm ise XVI. yüzyılda kurucusu Nanak’ın İslam ile Hinduizm’i uzlaştırma 

çabası neticesinde Hindistan’da ortaya çıkmış eklektik bir inanç sistemidir. Sihizm’de 
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Tanrı’nın bedenleşerek vahyettiğine inanılmaz. Zira Tanrı ne insan ne de başka bir 

varlığın formuna girmez. Bu sebeple vahiy sadece söz ile gerçekleşmektedir. Bu sözler 

(vahiy) ise Gurular vasıtasıyla tezahür etmiştir. İslam’daki peygamberlere benzeyen 

guruların sözleri vahiy olarak kabul edilmiştir.  

Yahudilik’te vahiy Tanrı’nın bilinmesi, emir ve kanunlarının anlaşılması için 

merkezi konumda yer almakta ve iki şekilde gerçekleşmektedir: İlki Tanrı’nın 

tezahürü; ikincisi ise sözler, işaretler, kanunlar veya yasalar aracılığıyla Tanrı’nın 

iradesinin tecellisidir. Yahudiler kendi vahiylerini diğer dinlerdeki vahiylerden üstün 

görmüşlerdir. Zira Tanrı peygamberlerden sadece Musa ile yüz yüze görüşmüştür. 

Sina’da Musa’ya yazılı vahyin yanında sözlü vahyin de verildiğine inanılmaktadır. Sözlü 

vahiy yüzlerce yıl şifahi olarak aktarıldıktan sonra yazıya geçirilmiştir. Nihayetinde hem 

yazılı vahiy, hem de sözlü vahiy Talmud külliyatında bir araya getirilerek vahiy olarak 

kabul edilmiştir. 

Vahiy, Hıristiyan inancının da en önemli doktrinlerinden bir tanesidir. 

Hıristiyanlık’ta vahiy anlayışının iki boyutu karşımıza çıkmaktadır. “Özel” ve “Genel” 

vahiy anlayışı olarak adlandırılan bu iki boyut aynı zamanda Hıristiyan vahyinin en çok 

tartışılan paradoksal yönünü de ifade eder. Nitekim tarihi süreç içerisinde vahiy 

konusunda yapılan teolojik ve felsefi tartışmalarının temelinde bu anlayışın olduğunu 

görmekteyiz. “Özel vahiy” anlayışı İsa Mesih’in hayatı, ölümü ve tekrar dirilmesi 

çerçevesinde gelişen, ilahi eylemleri içeren vahiy tasavvurudur. Bu bağlamda hakiki 

manada vahiy (açınlama) bir kitaptan ziyade İsa-Mesih’te gerçekleşmektedir. Mamafih 

vahiy bir bilginin ya da hakikatin aktarılmasından öte Tanrı’nın ifşası ve onunla yüz yüze 

gelme tecrübesini ifade etmektedir. 
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Hıristiyanlar Tanrı’nın İsa’da bedenleşmesini vahyin en üst düzey şekli olarak 

kabul ederler. Bu sebeple Hıristiyan vahyinin diğer dinlerdeki vahiyden daha üstün 

olduğuna inanırlar. Vahyin vasıtasız bir şekilde gerçekleşme inancının Hinduizm’de de 

olduğu görülmektedir. Buna rağmen Hıristiyanlar Tanrı’nın inkarnasyonunun sadece 

kendi dinlerine ait bir ayrıcalık olduğuna inanmakta ve dinlerinin bu sebeple diğer 

dinlerden daha üstün olduğunu iddia etmektedirler. Bu sebeple Hıristiyan vahiy 

anlayışının merkezinde inkarnasyon hadisesi vardır. Kutsal metinler bu manada vahyin 

kendisi olmaktan ziyade inkarnasyon olayına şahitlik yapan metinlerdir. 

Hıristiyanlar’ın sahip oldukları ve “genel vahiy”  olarak adlandırılan ikinci bir 

vahiy anlayışında bütün dinleri kapsayan bir bakış açısı söz konusudur. “Genel vahiy” 

anlayışı çerçevesinde sır olan Tanrı’nın bilgisi kendini bir kitapta ya da doğa aracılığı ile 

ortaya çıkarmaktadır. Tarih boyunca gelen peygamberlere verilen vahiy bu minvaldendir.  

Genel vahiy anlayışı bağlamında Hıristiyanlar, Âdem peygamberden bu tarafa insanların 

Tanrı’nın mesajına muhatap olduklarına inanırlar. Tanrı’nın İsrailoğulları ile İbrahim 

peygamberden bu yana ahit yaptığına inanan Hıristiyanlar, Yahudiler’in Kutsal Kitap 

külliyatını da kabul ederler. Hıristiyanlara göre ise Eski Ahit ve Yeni Ahit birbirinden 

ayrılamaz bir bütünün iki parçası niteliğindedir. Böylelikle Hıristiyanlar’ın Kutsal Kitap 

külliyatı Eski Ahit ve Yeni Ahit olmak üzere iki kısımdan müteşekkildir. Buna karşın 

Yahudiler Yeni Ahit’i kabul etmezler.  

Hıristiyanlık’ta her ne kadar gerçek vahiy inkarnasyon hadisesi ile gerçekleşmiş 

olsa da bunun dışında da Tanrı’nın mesajlarını bir takım yollarla insanlara ilettiğine 

inanılır. Mamafih Tanrı bütün insanlara mesajını tabiat hadiseleri, yaratılış, tarihi olaylar 

ve ilerde gerçekleşecek olan eskatoloji olayı ile iletmiştir.  

Hıristiyanlık’ta İncil metinlerinde farklı vahiy algılarının olduğu dikkati 

çekmektedir. İsa, sinoptik İnciller’de yasa koyucu ve hüküm verici bir şahsiyet olarak 
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karşımıza çıkmaktadır.   Yuhanna’da ise “logos” kavramıyla görünmeyen Tanrı’yı 

görünür kılmıştır. Yani Tanrı’nın İsa’da inkarnasyonu anlamındaki vahiy anlayışının öne 

çıktığı görülmektedir. Pavlus’un Mektuplarında ise vahiy Tanrı’nın planını ortaya 

çıkarılması ve uhrevi vahiy anlayışı ile ifade edilmektedir. Vahiy kitabında ise vahiy 

metaforlar ve sembollerle anlatılmıştır. Kitap’ta anlatılan olaylar ve sonunda İsa-Mesih’in 

tekrar gelişi ile elde edilecek kurtuluş inancı Hıristiyanlar’da vahyin kesilmediğine olan 

inancı perçinlemiştir. Mamafih Hıristiyanlık’ta vahiyle ilgili dikkat çeken bir diğer nokta 

ise vahyin henüz tamamlanmadığı ve Kilise aracılığıyla sürekliliğini ve güncelliğini 

koruduğu inancıdır. 

Hıristiyanlığın, Yahudilik ve İslamiyet ile ayrıştığı en önemli nokta vahiy olarak 

kabul edilen kutsal metinlerine yükledikleri anlamdır. Zira Yahudi inancında Tora, 

İslamiyet’te ise Kur’an Tanrı’nın kelamıdır ve peygamberler aracılığıyla gelmiştir. 

İnsanların Tanrı’yı tam manası ile anlaması ve onunla karşılaşması mümkün değildir. 

Buna karşın Hıristiyanlar İsa-Mesih vasıtasıyla Tanrı ile doğrudan iletişime geçtiklerine 

ve onunla karşılaştıklarına inanmaktadırlar. İsa’nın tanrısal boyutu insani boyutunu 

kaplamış ve o, kendi kendine vahyeden bir varlığa dönüşmüştür. Kutsal Kitap ise İsa’nın 

vahyine yani hayatına tanıklık eden bir kitap olmuştur. Burada Kutsal Kitap’ın havârilere 

Kutsal Ruh’un gözetimi ve koruması ile yazdırıldığı düşünülürse Hıristiyanlık’ta ilham 

ile vahiy arasında ciddi bir ayrımın olmadığı sonucuna da varabiliriz. 

Vahiy anlayışı bakımından Hıristiyan mezhepleri arasında bir takım farkların 

olduğu dikkat çekmektedir. Mamafih Katolikler, Ortodokslar ve Protestanlar vahyin 

kaynağı olarak Tanrı’yı görmekle birlikte Katolikler gerçek manada vahyin anlaşılması 

için Kilise geleneğine ve Kutsal Kitap’a vurgu yapmaktadırlar. Ortodokslar ise 

Katoliklerden farklı olarak “geleneği” Kutsal Ruh’un yönlendirdiği bir süreç olarak 

tanımlamaktadırlar. Bu bağlamda Kutsal Kitap geleneğin sadece bir kısmını ifade 
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etmektedir. Protestanlar ise vahyin tek kaynağı olarak Kutsal Kitap’ı kabul etmektedirler. 

Onlar için vahiy olarak tek otorite Kutsal Kitap’tır. 

Tarihi süreç içerisinde Hıristiyanlık’taki vahiy algısı değişiklikler göstermiştir. 

Erken dönem Hıristiyanlığı’nda Pavlus’un vahiy anlayışı etkili olmuştur. Yine bu 

dönemde Stoacılık’taki ‘logos’ doktrininin Hıristiyanlıktaki vahiy anlayışını etkilediğini 

söyleyebiliriz. Yine bu dönemde Kilise, Mesih’in tezahürü olarak görülmüş ‘apostolik’ 

geleneğin koruyucusunun Kilise olduğu kabul edilmiştir. Çünkü Kilise’nin Kutsal Ruh 

ile desteklendiğine inanılmaktadır. Her ne kadar Ortaçağ’da vahiyle ilgili bir takım farklı 

görüşler serdedilmiş olsa da, bu dönemin vahiy tasavvurunu belirleyen faktörler Reform 

hareketi ve Trent Konsili olmuştur. Kutsal Kitap’a yapılan vurgu ve vahyin tartışılmaz 

otoritesi olarak Kutsal Kitap’ın kabul edilmesi bu dönemin en bariz özelliğidir. 

Aydınlanma dönemi ile birlikte ise Batı’da literal eleştiri yöntemi Kutsal Kitap’a da 

uygulanmıştır. Bunun neticesinde geleneksel Kutsal Kitap anlayışı ve otoritesi derinden 

sarsılmıştır. Bu dönemde özellikle I. Vatikan Konsili, vahiy konusunu ana gündem olarak 

ele almıştır. Konsil’de Kutsal Kitap’ın harfi harfine yazarının Tanrı olduğu fikri kabul 

edilmiştir. Yine bu dönemde muhafazakar Protestanlık içerisinde gelişmeye başlayan 

Kutsal Kitap’ın vahiy olduğunu ve hatadan münezzeh olduğunu savunan Fundamentalist 

akımlar da gelişmeye başlamıştır. 

Yahudilik ve Hıristiyanlık’ta olduğu gibi İslamiyet’te de vahiy temel kavramlardan 

bir tanesidir. Vahiy kelimesi Kur’an’da her zaman gerçek manada peygamberlere yapılan 

vahyi ifade etmek için kullanılmamaktadır. Nitekim diğer canlılara ve peygamber 

olmayan şahıslara da Allah’ın mesajının iletilmesi bu kelime ile ifade edilmiştir. Bununla 

birlikte Allah’ın peygamberlerine vahyi de sadece vahiy kelimesi kullanılarak ifade 

edilmemiştir. İnzal, Kitap, kelam, Ruh, ilka, nada, neca, zikr gibi kelimeler de vahyi 

anlatan kelimeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Hatta bu kelimelerin vahyi ifade etmek 
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için vahiy kelimesinden daha çok kullanıldığı görülmektedir. Ayrıca vahiy kelimesinin 

Kur’an’daki kullanımında dikkatlerimizi çeken bir başka husus ise vahyin kelime anlamı 

olarak Allah’ın dışındaki varlıklara da nisbet edilmesidir. Mamafih kelime Zekeriyya’nın 

ve şeytanın insanlarla olan iletişimini ifade etmek için de kullanılmıştır.  

İslamiyet’in vahiy anlayışı ile Hıristiyanlığın vahiy anlayışı arasındaki temel 

farklardan bir tanesi de şudur. İslamiyet’te vahiy, Allah’ın buyruklarının Cebrail 

tarafından peygambere iletilmesi olarak kabul edilir. Yani vahiy sadece “bildirim” 

şeklindedir. Hıristiyanlık’ta ise vahiy İsa’da Tanrı’nın tecessüm etmesi ile ortaya 

çıkmıştır. Yani Hıristiyanlıkta görünür olan vahiy İslam’da bildirim niteliğindedir. 

Kur’an vahyi denince ilahi iradenin kastettiği manaların insanların idrakine uygun 

olarak iletilmesi anlaşılır. Bununla birlikte vahyi normal iletişimlerden ayıran ve normal 

insanların anlayışının çok ötesine taşıyan en önemli özelliği ise hızlılığı, gizliliği ve tüm 

varlıklardan gelebilecek her türlü müdahaleye kapalı oluşudur. Bu manada vahiy üçüncü 

şahısların asla anlayamayacağı, mahiyetini kavrayamadıkları, peygambere özel bir 

tecrübedir. Bu bağlamda vahiy, normal bir iletişim değildir. Zira insan ile Allah arasında 

ontolojik bir farklılık vardır. Bu sebeple İslam vahyinin Allah, peygamber ve Cebrail 

olmak üzere üç unsuru vardır. Yani peygamberin Allah’tan doğrudan vahiy alması söz 

konusu değildir.  

İslamiyet’te vahiy Cebrail aracılğı ile Hz. Muhammed’e gelmektedir. Bu konuda 

Hıristiyanlık ile İslamiyet ayrışmaktadır. Zira bu konuda Hıristiyanlık’taki havarilerin 

konumu İslamiyet’teki Hz. Muhammed gibi değildir. Mamafih İslam’da peygamberin 

vahiy sürecinde her hangi bir şekilde dahli söz konusu değildir. Yani Kur’an’ı Kerim’in 

hiçbir yerine Hz. Muhammed dahil kimsenin müdahalesi söz konusu değildir. İncillerin 

ise Kutsal Ruh’un ilhamı ile yazılmalarına karşın yazarların yaşadıkları kültürel ve sosyal 

çevreden etkilendikleri kabul edilmektedir. 
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İslam vahyi Âdem’den bu yana devam eden vahiy zincirinin son halkasıdır. İslam 

vahyi kendinden önceki vahiylerin doğrularını onaylarken, yapılan tahrifatları da ortaya 

koymaktadır.  

 Kur’an’da vahiy kelimesinin anlamı çerçevesinde baktığımızda iki tür vahiy 

anlayışından bahsetmek mümkündür. Birincisi varlıkların tamamına, Allah’ın mesajını 

iletmesi ve onların fıtratlarından gelen bir takım özelliklerini harekete geçirmeleri 

yönünde yaptığı ve peygamberlerin dışındaki insanlara yapılan emirlerdir. Buna ilham da 

denilmiştir. Bu tür vahiy kendisene gelen insanı veya varlığı peygamber yapmamaktadır. 

İkincisi ise Allah’ın peygamberlerine yaptığı gerçek anlamdaki vahiy anlayışıdır. Hz. 

Muhammed, mahiyetini hiçbir insanın idrak edemeyeceği ilahi buyrukları hızlı bir şekilde 

almakta, bu sürece kendisi dahi müdahale edememektedir. Bu durumda Peygamberin 

görevi vahyi tebliğ, izah ve onun uygulanışını insanlara göstermektir. Peygamberler vahiy 

görevini yerine getirmekten vazgeçemezler. Peygamberler Allah’ın seçtikleri kullar 

konumundadırlar.   

Vahyin yazı ile tesbit edilmesi hususunda Hz. Muhammed, Yahudilik ve 

Hıristiyanlık’tan farklı olarak vahyin nüzul sürecinde yazılmasını denetlemiş ve 

muhafaza edilmesini sağlamıştır. Hz. Muhammed’in vefatı ile birlikte de vahiy süreci 

tamamen kesilmiştir.  

Hıristiyanlık ile kıyasladığımızda İslam’daki vahiy anlayışının Hıristiyanlık’taki 

“önermesel vahiy” kategorisine girdiğini söyleyebiliriz. Yani vahiy, Hz. Muhammed’in 

şahsında Allah’ın tecessüm etmesi ile değil, önerme formunda kitapta tecelli etmesi 

şeklinde olmuştur. Kanaatimizce bu ayrım Hıristiyan vahyi ile İslam vahyi arasındaki en 

önemli farktır. 
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ÖZET 

 

Dinin en önemli kavramlarından olan vahiy, insanların ve toplumların hayatını, 

kutsal kitap, peygamberlik, melek anlayışlarının şekillenmesini temelden etkilemektedir. 

Nitekim insanların hayatı ve evreni anlamlandırması vahiy anlayışıyla doğru orantılı 

olmuştur. Bununla birlikte vahiy her dinde farklı anlamlarla ifade edilse bile Tanrı‘nın 

insanla iletişim kurması, dünyaya ve ahirete ait prensipler koyması bakımında dinlerin 

ortak bir fenomenidir.   

Dünya tarihinin kadim iki dini olan Hıristiyanlık ve İslamiyet vahiy anlayışı 

konusunda ayrışmaktadır. Bu ayrışmanın sebebi ise İsa-Mesih’tir. Hıristiyanlık gerçek 

vahyin İsa-Mesih’te gerçekleştiğine inanmaktadır. Yani Tanrı İsa’da bedenleşerek 

yeryüzüne inmiş ve günaha düşen insanlığı kurtarmak için müdahale etmiştir. Bu sebeple 

kendi vahiy anlayışlarını diğer dinlerdeki vahiyden üstün görmektedirler. Kısaca vahiy 

onlara göre İsa’nın bizatihi hayatında ve öğretilerinde “görünür” olmuştur. 

İslamiyet’te ise vahiy, Cebrail tarafından peygambere Allah’ın buyruklarının 

iletilmesi olarak kabul edilir. Yani İslam’a göre vahiy sadece “bildirim” niteliği 

taşımaktadır. Buna ne peygamberin ne de başka bir varlığın müdahale etmesi söz konusu 

değildir. Hıristiyanlık ile İslamiyetin vahiy konusundaki temel ayrışma buradan 

kaynaklanmaktadır. Hıristiyanlıkta görünür olan vahiy İslam’da bildirim niteliğindedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Hıristiyanlık, İslamiyet, Yahudilik, Vahiy, İlham, Kutsal 

Kitap, İsa-Mesih, Kur’an, Dinler Tarihi, Kutsal Ruh, Cebrail, Yeni Ahit  
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ABSTRACT 

 

Revelation, one of the most important concepts of religion, fundamentally affects 

the lives of people and societies, the shaping of holy books, prophecy and angelic 

conceptions. Indeed, people's meaning of life and the universe was directly proportional 

to the understanding of revelation. Nevertheless, even if revelation is expressed in 

different meanings in every religion, it is a common phenomenon of religions in terms of 

God's communication with people and the principles of the world and the hereafter. 

Christianity and Islam, two ancient religions of world history, differ in their 

understanding of revelation. The reason for this separation is Jesus-Christ. Christianity 

believes that true revelation takes place in Jesus-Christ. In other words, God embodied in 

Jesus and landed on earth and intervened to save the fallen humanity. For this reason, 

they see their understanding of revelation superior to the revelation in other religions. 

Briefly, the revelation has been "visible" in Jesus' life and teachings for them. 

In Islam, revelation is accepted by Gabriel to convey the commands of Allah to 

the prophet. In other words, according to Islam, revelation is only a "notification". Neither 

the prophet nor any other entity interfered with this. The main divergence between 

Christianity and Islam in the revelation stems from this. The revelation visible in 

Christianity is a declaration in Islam. 

 

Key Words: Christianity, Islam, Judaism, revelation, inspiration, Holy Book, 

Jesus Christ, Koran, The History of Religions, The Holy Spirit, New Testamen 

 

 

 

 


