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ÖN SÖZ 

Peygamberlik kurumu, insanlık tarihiyle yaşıt köklü bir kurumdur. Allah’la 

âlem arasındaki ilişkide, ilahi bir tercih olarak kurulmuştur. İnsanın insanca yaşamak 

için ihtiyaç duyacağı konular, tarih boyunca, bu kurum aracılığıyla vücut bulmuştur. 

İyi ve kötünün anlamlandırılmasından, ahlâkî değerlere varıncaya kadar hemen her 

konuda Yaratıcı’nın ilahi mesajı, peygamberler aracılığıyla ifade edilme ve 

uygulama imkânı bulmuştur. 

Bu önemli kurumu felsefî açıdan ele almak amacıyla seçtiğimiz “İbn Sina’da 

Peygamberlik” konulu doktora tezimiz, giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Giriş 

bölümünde, konunun seçiliş sebebini, peygamberlik kurumu ve peygamberlik 

kavramının önemini, İbn Sina’nın peygamberlik konusuna gösterdiği duyarlılığı 

vurgulamaya çalıştık. 

Birinci bölümde, İbn Sina’nın geniş düşünce arka planını, peygamberlik 

bağlamında oluşturabilecek dinî ve felsefî unsurlarla araştırmaya çalıştık. Kur’an-ı 

Kerim’in peygamberlik kurumuna bakış açısını belirtmeye çalıştık. Bunun yanında 

özellikle İbn Sina’dan önce ve döneminde yaşamış düşünürlerin peygamberlik 

konusundaki görüşlerini ortaya koymaya çalıştık. 

İkinci bölümde, filozofun felsefesinin karakteristik özelliklerini ve 

peygamberlikle ilgili kavramları felsefî düşüncesi içerisinde nasıl temellendirdiğini 

araştırdık. Özellikle peygamberlik kavramıyla ilişkisi olduğunu düşündüğümüz 

varlık, sudûr, akıl, vahiy, ilham, mucize kavramlarının filozof tarafından nasıl 

anlamlandırıldığı üzerinde durarak her bir kavramın peygamberlik meselesiyle olan 

ilişkisini aramaya özen gösterdik. 
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Üçüncü bölümde ise, İbn Sina’nın kendi eserlerinde takip ettiği usulü örnek 

alarak, peygambere olan ihtiyaç, peygamberde bulunması gereken nitelikler ve 

peygamberin görevlerini, eserlerinden istifadeyle ortaya koyduktan sonra, filozofun 

peygamberliği nasıl ispata çalıştığına yer verdik. İbn Sina’nın peygamber ve filozof 

arasında kuruduğu ilişkiyi tespite çalıştıktan sonra, Fârâbî ve İbn Sina’nın 

peygamberlik görüşlerini karşılaştırmalı olarak ele aldık. 

Bu çalışmamız, İbn Sina’nın peygamberlik kurumuna önem verdiğini, 

eserlerinde doğrudan veya dolaylı olarak peygamberlik meselesine değindiğini, dinle 

felsefeyi, akılla imanı uzlaştırma gayretinde peygamberlik görüşlerinin ön plana 

çıkardığını gösterme gayretini esas almıştır. İnsanın insanca yaşamak için diğer 

insanlara kıyasla üstün nitelikleri olan peygamberlerin tebliğ ve rehberliğine ihtiyaç 

duyduğunu göstermektedir. 

İbn Sina gibi, hem Doğu hem de Batı felsefesinde büyük yeri olan bir 

filozofun, peygamberlik gibi önemli bir konudaki görüşlerinin bir araya getirilmesi 

ve yorumlanması İslâm felsefesi disiplinine uygun olarak ifade edilmesi kolay 

olmayan bir süreç olmuştur. Tez konusunun seçiminden son şeklini alıncaya kadar 

tüm bu zorlukların aşılmasında yardımlarını esirgemeyen ve kendisi de bir İbn Sina 

uzmanı olan tez danışmanı hocam Prof. Dr. Hayrani Altıntaş’a hususi teşekkürlerimi 

ifade etmek isterim. Kendilerine her müracaatımda yardımcı olan ve özellikle tez 

çalışma planının oluşmasına katkı sağlayan Prof. Dr. Mehmet Bayrakdar, Prof. Dr. 

Recep Kılıç, Prof. Dr. Ş. Ali Düzgün’e; tezi baştan sona okuyan arkadaşım Doç. Dr. 

Mevlit Uyanık’a, yine tezi okuyarak görüşleriyle yardımcı olan Yard. Dr. M. Selim 

Saruhan’a teşekkür etmeyi bir borç bilirim. 
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Çalışmanın, peygamberlikle ilgili tartışmaların devam etmekte olduğu 

günümüzde, konunun felsefî açıdan açığa kavuşmasına sağlayacağı olumlu katkı, 

bizleri mutlu edecektir. 

 

Ulvi ATA 

Ankara, 2006 
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GİRİŞ: PEYGAMBERLİK 

A- KAVRAM VE KURUM 

İlahi dinlerde, peygamberlik kavramı ve peygamberlik kurumu önemlidir 

fakat, birbirinden farklı anlamlar ihtiva eder1. İlk peygamber Hz. Âdem’den bu 

yana bütün peygamberler, Allah’tan aldıkları mesajları farklı zaman ve 

mekânlarda, farklı milletlere, farklı lisanlarda insanlara ileterek, toplumsal 

ilişkilerde etkin rol oynamışlardır. Adaletli ve ahlâklı bir toplum oluşturmaya 

yönelik bu mesajlarda zaman içerisinde olumsuz anlamda değişme, bozulma, 

dağılma olduğu zaman, insanlar arasından seçilen elçiye vahiy yoluyla doğru olan 

bildirilmiştir. 

Peygamberlerin görev ve yetkileri, tarihi seyir içerisinde oynadıkları rol, 

hayatın hemen her safhasında en etkin bir şekilde görülmüştür. İnsanlar, güzel ve 

iyi örnek oldukları için, peygamberleri hayatlarının her evresine yerleştirmiştir. 

                                                           
1 Çalışmamızın konusu ve fiziki hacmi dikkate alınarak “Peygamber ve peygamberlik” 

kavramlarının sözlüklerdeki karşılıkları, İslâm’ın temel kaynakları içerisinde yer alış şekilleri ve 

bu kavramların İslâm tarihi boyunca taşıdığı anlamlar üzerinde durulmayacaktır. Konuyla ilgili 

ayrıntılı bilgi için bk. İbn Manzûr, Lisânü’l-Arab, Beyrut, 1990, I, s. 161-163; Şerafettin Gölcük, 

Süleyman Toprak, Kelâm, Konya, 1998, s. 253-291; Taftazânî, Şerhu’l-Mekâsıd, Beyrut, 1989, II, 

s. 173, V, s. 6 vd.; T. Fahd, “Nubuwwa”, Encycleopaedia of İslam, (New Edition), Leiden, 1971, 

III, s. 93-97; M.R. Waldman, “Nubuwwah”, Encycleopaedia of Religion, Newyork, 1987, XI, s. 1-

7; Shalom Paul, “Prophets and Prophecy”, Encycleopaedia Judaica, VIII, s. 1151-1152; R. R. 

Wilson, “Prophet”, Harper’s Bible Dictionary, New York, 1985, s. 826-827; E. W. Heaton, The 

Old Testament Prophets, Edinburg, 1961, s. 34; Ayrıca özellikle Batı dillerinde peygamber ve 

peygamberlik kelimeleri “kahin ve kehanet” anlamında kullanıldığından çok sayıda bu anlamda 

kaynak da mevcuttur. Bu konuda bir fikir vermesi açısından şu örneğe bakılabilir: Dr. Ches 

Gottfredson, Prophecy & Philosophy, http://www.srv.net/~jpack/vol_1/preface.htm internetteki bu 

web adresinde, peygamberlik ve felsefe, Hıristiyan dininin akidesine göre işlenmiştir. Üç ciltlik 

eserde, peygamberlik meselesi ontoloji, antropoloji, sosyoloji, teoloji ve epistemolojik açıdan ayrı 

ayrı izah edilmiştir. Bu eserde de kehanetle ilgili meseleler ağırlıklı olarak yer almaktadır. 
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Böylece, peygamberler, insanlığa yön verenler arasında ilk sıralarda yerini 

bulmuştur. Düşünce ve kültür dünyası, peygamberlerin bıraktığı miras ve kültürle 

doludur. Peygamberlerin etkisi o kadar büyüktür ki, tarihî pek çok değişim, 

onların etkisiyle olmuştur. Bu etkiyi seçkin insanların yanı sıra, sıradan insanların 

hayatlarında da görmek mümkündür. Bugün dünya nüfusu içerisinde Hz. İsa’yı ve 

Hz. Muhammed’i takip edenlerin sayılarının büyük bir çoğunluğa ulaşması da bu 

anlamda önemli bir gösterge olarak kabul edilebilir. 

Ancak, tarihe bakıldığında, insanların kendi aralarından birinin peygamber 

olarak seçilmesini, önce yadırgadıkları, kıskandıkları, büyük bir bölümünün onu 

kabul etmek istemedikleri, bu yüzden de, onunla mücadele ettikleri müşahede 

edilir. Buna karşılık, başlangıçta az sayıda insanın peygambere inanıp yanında yer 

aldığı görülür. Bu durum, peygamberlerin verdikleri mücadelenin zorluğunu 

göstermesi açısından oldukça önemlidir. Bu tespitin doğruluğu, Kur’an-ı 

Kerim’de kıssaları geçen peygamberlerin hayatlarında açıkça görülmektedir. 

Fakat klasik İslâm ilimleri olarak görülen Tefsir, Hadis ve Fıkıh kitaplarının yanı 

sıra, konunun felsefî eserlerde nasıl geçtiği üzerinde günümüzde fazla 

durulmamaktadır. Eğer felsefeyi, “günümüz sorunları karşısında çözüm üretme” 

anlamında alacak olursak, filozofların, peygamber ve peygamberlik kurumuyla 

ilgili görüşlerini anlamanın ve günümüz insanına sunmanın gerekli olduğu 

kendiliğinden ortaya çıkar. 

 Esasen, çalışma konusunun “İbn Sina’da Peygamberlik” olarak seçilmesi 

bu sebeple olmuştur. Felsefe Tarihinin olduğu kadar İslâm Felsefesi Tarihinin de 

en önemli düşünürlerinden olan İbn Sina’nın, Tanrı ve âlem ilişkisini ele almada 

temel unsurlardan biri, peygamber ve peygamberlik kurumu olabilir. 
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Peygamberlik, İslâm Felsefesinin ilk döneminde nasıl anlaşılıyordu? Bu 

günün insanına anlatılmasında o yorumların yeri ve önemi nedir? Bunları 

araştırarak ortaya koymak kanaatimizce yararlı olacaktır. Bu çalışmayla, böyle bir 

ihtiyaca, kısmen de olsa, cevap vermeyi hedefledik. 

 Çalışma konusunun “İbn Sina’da Peygamberlik” olarak seçilmesiyle ilgili 

diğer hususları, şu şekilde sıralamak mümkündür: 

1- Peygamberlik kavramanın felsefî dilde sunumu: Felsefe, varlık, bilgi ve 

değer üzerine aklî, tutarlı ve eleştirel düşüncelerin genel adıdır. Diğer bir ifadeyle, 

yaratılış ve bilgi felsefeleri ve ahlâki sorunları merkeze aldığı için felsefenin ilgi 

alanı insanla ilgili her şeyi kapsamaktadır. Felsefenin temel konuları gözden 

geçirildiğinde, ilk bakışta, peygamberlik meselesi, felsefenin temel konuları 

arasında görülmeyebilir. Ancak, oluş veya yaratılış sorunuyla ilgilenen herkesin, 

bir şekilde Tanrı kavramını düşünmesi, karşılaştığı varlıkları sorgulaması 

gerekmektedir. Durum böyle olunca, âlemin yaratıldığına inanan her kişinin, 

Tanrı, âlem ve insan ilişkisinde, ilahi çağrıları alan, tebliğ eden ve nihayet bu ilahi 

çağrının gereklerini kendilerinde uygulayan insanlar olan peygamberler hakkında 

tefekkür etmesi zorunludur. Bu duruma en açık bir dille işaret eden son dönem 

Müslüman düşünürlerden Elmalılı M. Hamdi Yazır olmuştur.2. 

Yazır, Fransızca’dan tercüme ettiği “Metâlib ve Mezâhib” isimli eserin 

başlangıcında, felsefe ve İslâm felsefesi hakkındaki görüşlerinde konuyla ilgili 

dikkat çekici bilgiler vermektedir. Batı felsefesinin peygamberliği konu 

edinmemesinin büyük bir eksiklik olduğunu, peygamberliği sadece dinlerin inanç 

                                                           
2 Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, İslâm Düşüncesinin Problemlerine Giriş, Sad. Recep Kılıç, 

Ankara, 1996, s. 33-48. 
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esaslarıyla ilgilenen ilimlerin konu edinmesinin yeterli olamayacağını ifade etmiş; 

“uluhiyet ve peygamberliğin aklî ve felsefî salâhiyetle” ele alınmasının zaruretine 

işaret etmiştir. Ona göre, İslâm felsefesi, peygamberlik meselesini kendisine konu 

edinmelidir. Bu hususta, Yazır, İbn Sina’yı örnek vermektedir. Nasıl ki İbn Sina, 

‘Şifâ’ ve ‘İşârât’ adlı eserlerinde peygamberliği konu edinerek; “Peygamberlik 

mümkün müdür?” sorusuna cevap aramışsa, Yazır da aynı şekilde ulûhiyet ve 

peygamberlik konularına felsefede yer verilmesi gerektiğini ifade etmiştir3. 

Çünkü ona göre, “peygamberlik bir vakıadır ve din de bu vakıaya bağlıdır”. Bu 

anlamda, kendisine yöneltilebilecek itirazları adeta cevaplamak istercesine Yazır, 

Batı felsefesinde peygamberlik bahsinin olmayışının nedenlerini açıklamaya 

çalışmıştır. Buna göre, Hıristiyanlıkta teslis yani “baba, oğul ve ruhul kuds” inancı 

vardır. Tanrı inancıyla peygamberlik iç içe girmiştir. Bu durum peygamberlik 

meselesinin İslâm dinindeki konumuyla tamamen farklılık göstermektedir. Bu hal 

meselenin, felsefî açıdan ele alınmasına engel teşkil etmektedir4.  

Ayrıca, Batı felsefesinde peygamberlik kurumunun olmayışında Batı 

düşünürlerinin duygusallığının rolü olabileceğini de ifade eden Yazır; “Nübüvvet 

diye bir şey var da bizde niye olmuyor?” sorusunun Batı düşünürlerini bencilliğe 

sevk edebileceği yorumunu yapmaktadır5.  

Peygamberliğe olan ihtiyacın ve bu kurumun dindeki olmazsa olmaz 

yerinin kabul edilmesi gereken bir vakıa olduğu ve peygamberlik müessesesinin 

hak ettiği konumu dinde ve felsefede almasının lüzumuna işaret ederek 

peygamberliği kendisine konu edinen felsefenin, peygamberlik hakkında vicdan, 

                                                           
3 Aynı eser, s. 34.  
4 Aynı eser, s. 40. 
5 Aynı yer. 
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sezgi, ilham, mucize, vahiy vb. konuları araştıracağını ve açıklığa kavuşturmaya 

çalışacağını ifade etmektedir6. 

Ayrıca vahyi, bilgi kaynakları arasında sayan İslâm felsefesinin, onun 

ayrılmaz bir unsuru durumunda olan peygamberliği kendisine konu edinmesi tabii 

bir sonuç olarak da görülebilir. 

2-Allah ile âlem ilişkisi ve peygamberlik: Fizikî âlemde olup bitenler kadar 

-hatta daha fazla- fizik ötesi âlemin varlığı, nasıllığı, daima, merak konusu 

olmuştur. Oysa fizik ötesi ile ilgili söylenenler, ortaya atılan iddialar ve tezler, 

kişilere göre değişmiş ve sınırlı bir etki alanı oluşturabilmiştir. Bu anlamda ortaya 

konulan hususlar, insanın merakını tatmin edecek nitelikte olamamıştır. Ancak, 

fizik ötesi âlem hakkında bilgi sahibi olabilme ihtiyacı sürekli canlı kalmıştır. Bu 

durum, çoğu zaman da istismar edilmiş, insanların bu beklenti ve zaafından 

istifade edenler olmuştur. Tam bu noktada, peygamberlerin, içerisinde yaşadıkları 

topluma hem fizik hem de fizik ötesi hakkında, peygamber olmayan diğer 

insanlardan farklı ve kendi içerisinde tutarlı haberlerle gelmesi, bu haberleri 

kendine mahsus yöntemlerle ispat etmesi, belki de insanlık tarihinin şahit olduğu 

ve kaydettiği en önemli hadiselerden biri olsa gerektir. Bu anlamda, insanlık 

tarihinin Dinler Tarihiyle aynı anlama gelebileceği ya da başka bir ifadeyle, 

insanlık tarihini peygamberlerin getirdiği ilahi mesajın insanlığı değiştirme, 

yönlendirme tarihi olarak görmek mümkündür. Peygamberler, fizikle metafiziğin 

kavuşma noktasında, hatta bir adım ötesinde her iki âlemle olan irtibatı kuran 

bireyler durumundadır. Bu durum, mevcut bilgi kaynakları olan akıl ve duyuların 

ötesinde farklı bir bilgi kaynağının imkânını gündeme getirmektedir. Bu sebeple, 

                                                           
6 Aynı eser, s. 40-57. 
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ana hatlarıyla bilgi ve kaynakları hakkında da bu hususun değerlendirilmesi 

gerekmektedir. 

3- Bilgi kaynağı olarak vahiy: Bilgi kavramı ve bilginin elde edilişi veya 

bilgiye ulaşma meselesi, felsefenin temel konularından biridir. Bilen bir varlık 

olarak insan, duyu, algı, vehim, hayal ve düşünce yoluyla bilgiye ulaşma 

çabasındadır. Burada belirtilenlerin her biri bilgiye ulaşma vasıtalarıdır. Özne ile 

nesne arasındaki ilişki nasıl bir ilişkidir ve bu ilişkinin sonucunda nasıl bir bilgi 

oluşmaktadır? İnsanın sahip olduğu fizyolojik özellikler bu ilişkiyi kurmaya, 

sonuçlandırmaya ve sonucunu ortaya çıkarmaya yeterli midir? İnsanın bedeni 

yetileri sınırlı mıdır, sınırlı ise insan bu sınırları nasıl aşacaktır? Sınırlı yetilerle 

elde edilen bilgi de sınırlı mı olacaktır? Bütün bu ve benzeri sorular etrafında 

oluşturulacak felsefî çaba vahyin bir bilgi kaynağı olduğu meselesine götürecektir. 

Zira fizik dünya hakkındaki bilgi, aklın dış dünyaya yönelmesi ve nesnelerin 

şekillerini maddelerinden soyutlayarak algılamasıyla meydana gelmektedir.  

İbn Sina ise bu noktada önemli bir tespit yapmaktadır. Ona göre, insan aklı 

dışında, duyular, algılama, hayal ve vehim “bir şeyin özünü maddî bağ ve 

ilişkilerle, bunlara bağlı olan bağlardan soyutlanmış olarak tasavvur etmesi 

mümkün değildir”7. Maddelerin şekillerinden elde edilen bilgi ile tasavvurlara, 

tasavvurlar da önermeler şeklindeki tasdiklere ulaştırır. Böylece nesnelerin 

tarifinde kullanılacak ilk bilgiye ulaşılır. Hayal ve fikir seviyesinde nesneler, 

maddesinden zihnen soyutlanırlar ancak bu maddî özellik ve şartlarından 

tamamen soyutlanma şeklinde değildir. Her iki durumda da bilgi, cüz’i şekil 

                                                           
7 İbn Sina, “Metafizik (İlahiyat)”, İbn Sina Risaleler içerisinde, çev. A. Açıkgenç, H. Kırbaşoğlu, 

Ankara, 2004, s. 118. 
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halindedir. Son aşamada ise, teorik akıl, tam bir soyutlama ile külli ve soyut 

bilgiye ulaşır. Soyut kavramlar, akıl kendilerine ulaşmadığı sürece fiilen 

akledilmiş olmadıkları için kuvve halinde “makuller” durumundadır. Kuvve 

halinden fiil durumuna geçiş için mutlaka bir dış yardıma ihtiyaç duyulur ki, bu, 

“faal akıl” dır8. İnsan aklı, faal akıl sayesinde sınırlı olan fiziki çevre ve fiziki 

bilgiden, tüm sınırları aşan “vahiy” ve “ilham” türündeki bilgiye ulaşır. Bu bilgi 

de, İslâm felsefesinin kaynakları arasında yer alan Kur’an-ı Kerim ve Hz. 

Peygamberin sünnetidir. 

“Vahiy nedir? Onu diğer bilgiden ayıran özellikler nelerdir? Bir insanın 

vahye ulaşma seyri nasıl olmaktadır? Vahyin felsefede bilgi değeri taşımasında 

İslâm düşünürlerinin görüşleri nelerdir?” vb. soruların araştırılması ve bulunacak 

cevapların yine felsefe içerisinde kullanılabilir veriler olarak ortaya konması 

büyük önem arz etmektedir. 

Vahiy, İslâm düşüncesinde önemli bir bilgi kaynağıdır. Peygamberlik 

meselesi ele alındığında, vahiy ve akıl kavramları peş peşe ele alınmaktadır. 

İnsanın peygamberliğe ulaşması vahiyle mümkün olmaktadır. Bu husus, Kur'an-ı 

Kerim'de şu şekilde izah edilmiştir. “Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla veya 

perde arkasından konuşur yahut bir elçi gönderip izniyle ona vahyeder”9. Âyet-i 

Kerime’de Allah ve insan arasındaki iletişim, Allah'ın, 

- Bir insana vahyetmesiyle, 

- Perde arkasından konuşmasıyla, 

                                                           
8 “Bilgi” hakkında genel bilgi ve İslâm düşüncesinde bilgi hakkında ortaya atılan görüşler için bkz. 

Necip Taylan, “Bilgi”, DİA, VI, s. 160; Alparslan Açıkgenç, Bilgi Felsefesi, İstanbul, 1992, s. 189-

205. 
9 Şura, 42/51. 
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- Bir elçi gönderip ona vahyetmesiyle, 

gerçekleşmektedir. Buradan da anlaşıldığı üzere, vahyin önemi ve diğer bilgi 

türlerinden ayrıcalığı, kaynağı itibarıyladır. Onun kaynağı Yüce Allah’tır ve 

sözleri mutlak doğrudur. Peygamberler sadece bir aracıdan ve uygulayıcıdan 

ibarettir. Çalışmamızın vahiyle ilgili kısmında konuyla ilgili ayrıntılara 

girilecektir. 

Elmalılı’nın Batı düşüncesinde peygamberlik meselesini sorguladığı gibi, 

Batı düşüncesinde “vahiy” konusunun nasıl ele alındığı meselesi akla gelebilir. 

Esas konumuz bu olmadığından burada uzun uzun üzerinde durmayacağız. 

Ancak, Batı düşünce dünyasında vahiy meselesi ve onun felsefî yönü muğlâk 

olmasının yanında, İslâm felsefesinin konuya bakış açısıyla kıyası mümkün 

olmayan farklılıklar taşıdığını söylemek mümkündür. Modern Batı düşüncesinde 

vahiyle ilgili son yıllarda ülkemizde yapılan çalışmalar, konuyla ilgili 

belleklerimizdeki soru işaretlerini cevaplandırmada önemli bir hizmeti 

görmektedir10.  

4- Kelâm ve peygamberlik: Kelâm, İslâm ilmî disiplinleri içerisinde 

oldukça önemli bir konuma sahiptir11. Burada kelâm ilmini veya kelâm 

peygamberlik ilişkisini eleştirel bir üslupla sorgulayacak değiliz. Kelâm ilminin 

                                                           
10 Ayrıntılı bilgi için bkz. Recep Kılıç, Modern Batı Düşüncesinde Vahiy, Ankara, 2002. Eser, Batı 

düşüncesinde vahiyle ilgili dağınık, bir birinden bağımsız parça parça bilgilerimizi disipline eden 

önemli bir çalışmadır. Eserde, Batı’da son üç asırda vahiy kavramına yüklenen anlamlar Hıristiyan 

mezheplerinin ve düşünürlerinin ayrı ayrı görüşleri dikkate alınarak ayrıntılarıyla incelenmiş; 

vahyin mahiyeti, önerme merkezli vahiy ve kişi merkezli vahiy olmak üzere iki başlık altında ele 

alınmış; mucize konusu da vahyin temellendirilmesi meselesi içerisinde cevaplandırılmaya 

çalışılmıştır. 
11 İslâm kelâm geleneğinin yanı sıra, Hıristiyan ve Yahudi kelâmları ve birbirini etkileyen yönleri 

hakkında ayrıntılı bilgi için bk. H. A. Wolfson, Kelâm Felsefeleri, İstanbul, 2003. 
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meselelere kendine has bakış açısı ve metodu olduğundan özetle bahsederek, 

İslâm Felsefesinin peygamberlik konusuna getirdiği bakış açısının farklılığını 

ortaya koymaya çalışacağız.  

Peygamberlik meselesi, tabiatı gereği ilk bakışta kelâmın konusuna giriyor 

gibi görünmektedir. Kelâm kitaplarında peygamberlikle ilgili doyurucu bilgi 

bulmak mümkündür. İlk dönem kelâm kitaplarında peygamberlik konusuna 

fazlaca yer verilmediği ancak, bazı iç ve dış tesirlerden dolayı kelâm bilginlerinin 

peygamberlik meselesiyle uğraşmak durumunda kaldıkları ve eserlerinde konuya 

yer verdikleri görülmektedir. Bu durumun da; Müslümanlarla Yahudi ve 

Hıristiyanlar arasında konuyla ilgili yapılan münakaşalar, Şii’lerin masum imam 

merkezli fikirleri, önemli kelâm ekolü olan Mutezile ve filozofların 

peygamberlikle ilgili görüşleri ve peygamberliği inkâr eden grupların konuyla 

ilgili ortaya attıkları iddialar12 sebebiyle olabileceği ifade edilir. 

Kelâm kitaplarında peygamberlik meselesi, öncelikle İslâm dininin itikat 

esasları arasında yer alması hususu itibariyle konu edilir. Peygambere olan 

ihtiyaç, hem dinî açıdan hem de insanın insan olma özellikleri dikkate alınarak 

dile getirilmeye çalışılır13. Peygamberlerde bulunması gereken, ismet, tebliğ, 

                                                           
12 Ayrıntılı bilgi için bk. Ş. Gölcük, S. Toprak, a.g.e., s. 253-291. 
13 Peygamberlik, kelâm kitaplarında ayrıntılı bir şekilde işlenmiştir. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi 

alınabilecek bazı eserler: Fahreddin Razi, Mübahasü’l-Meşrikiyye, fî Bâbi’r-Râbi’ “fi’n 

Nübüvvât”, II, s. 555-557, Lübnan, 1990; Aynı yazar, El-Metâlibü’l Aliye, “fî Kitâbü’n Nübüvve”, 

VIII, s. 7- 138, Lübnan, 1987; Aynı yazar, El-Muhassal, fî Rüknü’r Râbi’, “en-Nübüvvât”, s. 312-

321, Lübnan, 1984; Maverdî, İ’lâmü’n Nübüvve, I, s. 162-168, II, 2-38, Mısır, 1959; Taftazânî, 

Şerhu’l Mekâsıd, IV, s. 5-10, 19-25; İbn Teymiyye, Kitabü’n-Nübüvvât, Beyrut, 1998; Ahmet 

Akbulut, Nübüvvet Meselesi Üzerine, Ankara, 1992. 
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emanet, sıdk ve fetanet sıfatları ayrı ayrı ele alınmıştır. Ayrıca, vahiyden bağımsız 

olarak insan aklının yetip yetmeyeceği konusu da tartışılmıştır14. 

Kendine has anlama ve yorumlama yöntemi olan kelâm, peygamberlik 

kurumuna gerekli önemi vermiş, bu konuda yapılan çalışmalarla oldukça önemli 

bir hizmeti yerine getirmiş ve İslâm ilim mirası içerisinde konunun hak ettiği yeri 

almasını sağlamış olmasına rağmen, konuyla ilgili tüm sorunlar çözülmüştür 

demek mümkün değildir. Özellikle konunun felsefî yönü karşılanamamıştır. 

Fârâbî ve İbn Sina’nın peygamberlikle bu denli yakından ilgilenmeleri, böyle bir 

ihtiyacın sonucudur. Bu iki filozofun vahye getirdikleri izah, peygamberin vahye 

muhatap olması ya da vahye ulaşması ile ilgili ortaya koyduğu görüş ve deliller, 

tamamen felsefeye mahsustur. Ümit edilebilir ki, İslâm felsefesinin peygamberlik 

meselesine getirdiği ve bundan sonra getirebileceği izah ve yaklaşımlar, 

peygamberlik konusunda yaşanan aşırılıkların ve yanlış anlaşılmaların 

önlenmesine de katkıda bulunabilecektir. 

5- Günümüz sorunları karşısında dinî değerlerin önemi: Yıllarca 

alışılagelen gündem konuları arasına hatta gündemin üst sıralarına, din unsuru 

yeniden girmiştir. Özellikle onsekizinci asırdan itibaren dünya, pozitivist anlayışla 

yeniden şekillendirilmeye çalışılmış; bu bağlamda din ve dinî değerlerin 

işlevselliği kalmadığı görüşü baskın olarak sunulmuştur. Din ve dinî değerlerin 

artık hiçbir hükmünün kalmadığı, insanlığın metafizik ve teolojik aşamaları aştığı, 

pozitivist bilgi ve bilim anlayışıyla insanlığın mutluluğa erişeceği varsayılmıştır. 

Arayışlar, bu defa da, dini ve dinin önerdiği değerleri gündeme taşımıştır. Bunda, 

belki de, soğuk savaş döneminin kapanmış ve dünya da var olan ülkelerarası 

                                                           
14 H. Atay, M. S. Yazıcıoğlu, Kelâm, İstanbul, 1994, s. 73. 
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dengelerin değişmiş olması; yirminci yüzyılda yaşanan siyasi, ekonomik ve 

kültürel olaylar; iletişimin baş döndürücü bir hızla insan hayatına girmesi de ön 

ayak olmuştur denilebilir. Kısacası, insanoğlu 20. yüzyılda yaşadığı tecrübeler 

ışığında yüzünü bir kez daha kutsala ve dine çevirmiştir. Dinler arası diyalog, 

inanç turizmi, dinî muhtevalı filmler15 vb. faaliyetlerin daha çok konuşulur olması 

bu sürecin bir sonu olarak düşünülebilir. İletişimin baş döndürücü bir süratle 

gelişmesi ise tüm bu gelişmelere ilave ivme kazandırmıştır. 

Ortadoğu ülkelerinin tarih, kültür, yeraltı ve yer üstü kaynaklarının 

gündeme geldiği bir ortamda, bu ülkelerin tüm katmanlarına rengini veren 

İbrahimî dinler ve onların öngördüğü değerler de tabiatıyla gündeme gelmektedir. 

Bu da, asırlardır bu dinler üzerinde yapılan araştırmalara yeniden ağırlık 

verilmesini zorunlu kılmıştır. Ancak, söz konusu araştırmalar objektif, ilmi ve 

felsefî olmak durumundadır. Aksi halde, aklı dışlayan, dinî ve dinî değerleri 

maniple aracı haline getiren, dinin insanların mutluluğu, barışı ve refahından çok 

ikili ilişkilerden toplum ve devletlerarası ilişkilere varıncaya kadar tamamını 

olumsuz etkileyen bir duruma getirmenin aracı olarak kullanmak mümkündür. 

6- İslâm felsefesini özgünleştiren mesele olarak peygamberlik: İslâm 

felsefesinin Batı felsefesinin bir devamı olduğu, konusu, metodu vb. itibariyle 

Yunan felsefesinden çok etkilendiği hatta onunla aynileştiği zaman zaman iddia 

                                                           
15 Hz. İsa’nın çarmıha gerilmesini konu edinen Mel Gibson’ın “Mesih’in Acısı” şeklinde 

Türkçe’ye çevrilen “The Passion of The Christ” adlı filmin tüm dünyada gişe rekorları kırması, 

yazılı ve görsel medyanın ilgisini çekmesi ve günlerce kamuoyunun konuyla yakından ilgilenmesi 

konuya çapıcı bir örnek teşkil etmektedir.  
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edilir16. Yoğun tercüme hareketleri sonucunda Müslüman filozofların özellikle 

Antik Yunan filozoflarından özellikle Aristo ile Eflatun’dan çok etkilendikleri ve 

çoğu görüşlerinde onların görüşlerinin benzeri görüşler ortaya koydukları iddia 

edilmiştir. Ayrıca, müstakil bir İslâm felsefesi olup olmadığı konusu da ayrıca 

tartışma konusu olmaktadır. Birbirinden etkilenmeyen bir düşünce sisteminin 

olabileceğini iddia etmek belki imkânsızdır. Ancak, Yunan felsefesinden 

etkilendiği iddia edilerek müstakil bir İslâm felsefesinin olamayacağını söylemek 

de maksadını aşan bir tezdir. Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamber’in sahih 

sünnetinin İslâm felsefesinin kaynaklarını oluşturması; böylece vahiy ve 

peygamber kavramlarının konu edinilmesi; bu kavramların İslâm felsefesinin 

kendine mahsus metotlarıyla araştırılması, İslâm felsefesinin nev’i şahsına 

münhasır bir felsefe olduğu konusunda önemli bir unsur olma fırsatını 

verebilecektir. Burada, tarihi süreç içerisinde Batı’da yaşayan dinlerin 

peygamberlik anlayışından da etkilenerek Batı felsefesinde bizdekine benzer bir 

peygamberlik konusunun olmaması, bu konunun felsefenin konusu olmasına mani 

teşkil etmez. 

Sözgelimi; İbrahim Madkour, İbn Sina’nın ‘Şifâ’ adlı eserinin ‘İlahiyat’ 

bölümünü değerlendirirken, İbn Sina’nın Aristo’nun eserlerinde geçen konulara 

ve başka görüşlere yer verdiğini, fakat Yunan felsefesinde rastlanmayan “imam” 

ve “peygamberlik” konularını da işlediğini belirtir17. 

                                                           
16 Ayrıntılı bilgi için bk. Mehmet Bayrakdar, İslâm Felsefesine Giriş, Ankara, 1997, s. 106-112; 

Alparslan Açıkgenç, a.g.e., s. 84-101; Ahmet Arslan, “Bir İslâm Felsefesi Var mıdır?”, Felsefe 

Yazıları, 1982. 
17 İbrahim Madkour, “Şifâ’nın Metafizik (Fizik’ten sonrası)ine Giriş”, İbn Sina, Doğumunun 

Bininci Yılı Armağanı içinde, derleyen A. Sayılı, Ankara, 1994, s. 411.  
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7- Peygamberlik kurumu, güncel sorunlar ve bilgi kirliliği: Peygamberin 

dindeki yeri ve peygamberlerin söz, davranış ve tavırlarının nasıl anlaşılması ile 

uygulamada nasıl bir yere sahip olması gerektiği konusunda tarih boyunca çeşitli 

tartışmalar olmuştur. Ancak, dinin ve dinî değerlerin yeniden ilgi merkezi olduğu 

son yıllarda bu konu üzerinde oldukça farklı kanaatler ortaya atılmış, konunun 

uzmanı olan, olmayan kimseler görüş açıklamışlardır. Peygamberlik hakkında 

aşırılıklardan birisi de, peygamberin dindeki rolünün en masum ifadeyle 

görmezden gelinmesi durumudur. Kur’an’ın dışında dinin temel kaynağının 

olmadığını iddia edenlerin söylemleri bu grupta değerlendirilebilir. Kur’an’ı kabul 

ettiğini söyleyenlerin, peygambere Kur’an’ın verdiği yetkiyi18, değeri19 çoğu kez 

dikkate almamalarının izahı güçtür. Peygamberin dindeki rolünü görmezden 

gelme veya hafife alma tavrı, özellikle son yıllarda artarak gündeme gelmektedir. 

Sünnetin teşri değeri ve peygamberlerin dindeki fonksiyonu hakkında yazılı 

basında çıkan haber ve yazıların yanı sıra, ulusal yayın yapan televizyonlarda 

saatlerce süren tartışma programları yapılmıştır. Bütün bu gayretler bir maksada 

yönelik değilse bile, dinî açıdan iyi niyetli olduğu söylenemez. Konuyla ilgili 

yapılacak çalışmalar, konuyla ilgili yanlış anlamaları ve sansasyonel bilgi 

kirlenmesini en aza indirecektir. Tabiatı gereği felsefenin ve felsefecinin 

tartışmalardan rahatsız olması beklenemez. Burada esas sorunu, tartışmaların 

usulü ve kullanılan deliller oluşturmaktadır. Buna paralel olarak, ilahiyat 

fakültelerinde konunun ilmi açıdan vuzuha kavuşmasına katkı sağlayacak 

                                                           
18 Haşr, 59/7 “…Peygamber size ne verdiyse onu alın. Size neyi yasakladıysa ondan sakının ve 

Allah'tan korkun…” 
19 Ali İmran, 3/31. 
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akademik çalışmalara20 ağırlık verildiği görülmektedir. Peygamberlik müessesesi 

hakkında yapılan yoğun tartışmaların, konunun yeniden araştırılıp, bulunan bilgi 

ve belgenin tüm kamuoyuyla paylaşılmasına vesile olması, belki de olumlu bir 

katkı sağlayabilecektir. 

Ayrıca, tarihte peygamberliği inkâr edenler21, peygamberin konumu, yetki 

ve özelliklerinde, sıfatlarında değişiklik yapanlar22 olduğu gibi, peygambere 

gösterilen saygıda aşırıya gidenler de olmuştur23. Peygambere duyulan aşırı ilgi, 

ona gösterilen sevgi ve saygıda ulaşılan noktanın “şirk” olduğu bile ileri 

sürülmüştür24. Peygamberlere verilen şefaat yetkisi de tartışılan ayrı bir konu 

olmuştur25. 

Yukarıda özetlenmeye çalışılan hususlar, neredeyse insanlık tarihiyle yaşıt 

olan peygamberlik müessesesinin yeniden bugünün imkân ve tecrübesiyle 

incelenmesini ve konuyla ilgili yaşanan tereddütleri giderecek bir ilmi ciddiyette 

elde edilen sonuçların ortaya konmasını gerekli kılmaktadır. Bu anlamda İslâm 

felsefesinin peygamberlik hakkındaki kendine has görüşü, insanlığın ufkunu 

genişletebileceğini, yapılan sığ tartışmaların yerine gerçeğe en yakın ilmi bir 

boyut getirebileceğini düşünüyoruz. 

                                                           
20 Bu çalışmalardan bazı örnekler: Mehmet Görmez, Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve 

Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu, Ankara, 1997; Sünnetin Dindeki Yeri, Tartışmalı İlmi 

Toplantılar Dizisi, İSAV, İstanbul, 1997; Bünyamin Erul, Sahabenin Hadis Anlayışı, Ankara; 

Mehmet Erdoğan, Vahiy-Akıl Dengesi Açısından Sünnet, İstanbul, 2001.  
21 Tarihte peygamberlik kurumunu kabul etmeyenlerin başında Berahime fırkası gelmektedir. 
22 Örneğin, Hıristiyanlar peygamberleri Hz. İsa’ya “oğul ilah” unvanı vermişlerdir. 
23 Peygambere duyulan saygı tasavvufta farklı, diğer din ilimlerinde farklı olmuştur. 
24Camilerde Peygamber ve halifelerin isimlerinin levha halinde bulunması “şirk” olarak 

nitelendirilmiştir. 
25 İslâm tarihinde mezheplerin oluşumunda şefaat konusu belirleyici konulardan biri olmuştur.  
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B- İBN SİNA’DA PEYGAMBERLİK KONUSUNUN ÖNEMİ 

Peygamberlik kavramının ve kurumunun İslâm felsefesi açısından 

önemine böylece değindikten sonra Müslüman filozoflardan neden İbn Sina’nın 

Peygamberlik görüşünü konu edindiğimiz sorusunun cevabı üzerinde durmak 

yerinde olacaktır.  

İbn Sina’nın İslâm felsefesinde seçkin ve özel bir yeri vardır26. Çünkü, 

İslâm felsefesi konu edilince ilk akla gelen düşünürlerden birisi hatta birincisi 

odur. Bu durum, hem İslâm dünyasında, hem de Batı felsefe çevrelerinde kabul 

edilmiş bir gerçektir. İbn Sina, kendine kadar oluşan felsefî mirası çok iyi 

anlamış, kendi görüş ve düşüncelerini de katarak İslâm felsefesine kendi rengini 

vermiştir. 

İbn Sina’yı sadece Antik Yunan felsefesinin bir takipçisi olarak görmek, 

düşüncelerini sırf bu metot ve anlayışla ortaya koyduğunu iddia etmek gerçekte 

ona haksızlık etmek demektir. Onun, tamamen, Antik Yunan felsefesinin takipçisi 

olup olmadığı veya söz konusu felsefî birikimden hareketle İslâm felsefesi 

disiplini içerisinde kalarak yine İslâm felsefesine özgün bir ekol oluşturup 

oluşturmadığını ayrı bir çalışma konusu yapmak mümkündür. Ancak, bu 

                                                           
26 İbn Sina’nın hayatı hakkında burada geniş bilgi vermeye gerek duyulmamıştır. Çünkü 

filozofumuzun hayatı ve eserleri hakkında bu güne kadar çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Ayrıntılı 

bilgi için bk. Anawati (G.C.), Müellefâtu İbn Sina, Kahire, 1950, eserin girişinde İ. Medkur’un 

takdim yazısı bulunmaktadır. İbn Sina’nın eserlerinin konularına göre tasnifi yapılmıştır. Macit 

Fahri, İbn Sina’nın hayatı ve eserleri hakkında, (Kitabü’n Necat, Beyrut, 1982, s. 19-38. Eserin 

giriş kısmında iki ek yer almaktadır); M. Goichon, “İbn Sina”, The Encycleopaedia of İslâm, (New 

Edition), Leiden, 1971, III, s. 941-947; H. Landolt, “İbn Sina”, Encycleopaedia of Arabic 

Literature, London, 1998, I, s. 373-375; Hayrani Altıntaş, İbn Sina Metafiziği, Ankara, 1992, s. 7-

20; Ömer Mahir Alper, “İbn Sina (eserleri)” DİA, XX, s. 337-345; Tahsin Görgün “İbn Sina, 

 15



çalışmamızın sınırları içerisinde özetle şu hususların altını çizmek yerinde 

olacaktır. İbn Sina’nın Aristo’nun ve Meşşaî ekolünü iyi okuduğunu; 

düşünürlerinden ve eserlerinden etkilendiğini söylemek mümkündür. Ancak onun 

gerçekte, içinde yaşadığı toplumun tarih, kültür, siyaset vb. tüm değerlerinden de 

haberdar olduğunda şüphe yoktur. Batı’nın felsefî düşüncesiyle Doğu’nun bilgi, 

değer ve düşüncesinin ideal anlamda sentezini yapmış, ortaya kendi nev’i şahsına 

münhasır bir özellikte değişik alanlarda düşüncelerini ortaya koymuştur. 

Felsefede ortaya koyduğu görüşlerinden dolayı kendisine Eş-Şeyhü’r Reis unvanı 

verilmiş ve İslâm dünyasında bu unvanla anılmıştır27. 

Büyük Türk düşünürü Fârâbî ile müstakil bir felsefe olma yolunda büyük 

mesafe kateden İslâm felsefesi, İbn Sina ile gerçek kişiliğini bulmuş ve kendi tabiî 

mecrasına oturmuştur. İbn Sina, Gazalî, Fahreddin Razî gibi her biri önemli İslâm 

filozoflarının tenkitlerine ve “hücumlarına rağmen asırlarca İslâm felsefesi 

geleneğine hâkim olmuş, son derece ayrıntılı ve mükemmel bir felsefe sistemi 

kuran bir kimse”28 durumundadır. 

Onun felsefesinin tamamen anlaşıldığı, düşünceleri üzerine yapılacak 

çalışmaların tamamlandığı ve bu konuda araştırma yapılabilecek konuların 

tüketildiğini söylemek mümkün değildir29. 

                                                                                                                                                               
(literatür)”, DİA, XX s. 353-358; İbrahim Keser, İstanbul Kütüphanelerinde Bulunan Yazma 

Mecmualardaki Felsefî Risaleler, İstanbul, 1991, s. 12-22. (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). 
27 Ayrıntılı bilgi için bk. Hilmi Ziya Ülken, İslâm Felsefesi Kaynakları ve Etkileri, İstanbul, 1993, 

s. 107. 
28 Fazlur Rahman, “İbn Sina”, A History of Muslim Philosopy, ed. M. M. Şerif, Wiesbaden, 1963-

1966, I, s. 480. Krş. İslâm Düşüncesi Tarihi, çev. O. Bilen, İstanbul, 1990, II, s. 99. 
29 İlhan Kutluer, İbn Sina Ontolojisinde Zorunlu Varlık, İstanbul, 2002, s. 9-10. 
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 İbn Sina’nın İslâm felsefesindeki öneminden ve seçkin yerinden özetle 

bahsettikten sonra, konuyla ilgili diğer gerekçelerimizi şu şekilde açıklayabiliriz: 

1-İbn Sina, peygamberlik konusunu, önemine binaen İslâm felsefesinde 

konu edinenlerden birisidir: Peygamberlik konusu, İbn Sina’dan önceki 

Müslüman düşünürlerce de işlenmiştir. Kindî'den İbn Haldun'a varıncaya kadar 

peygamberlik hakkında görüş bildirmiş düşünürlerden bu konuyu ayrıntılı olarak 

ele alan ve sistematik bir şekilde açıklayarak olgunlaştıranlar arasında Fârâbî ve 

İbn Sina’nın özel bir yeri olduğunu görüyoruz. Her iki düşünür de, konuya 

gereken ciddiyetle yaklaşmıştır. Fârâbî’de temelleri atılan hususlar, İbn Sina’da 

daha da geliştirilerek olgunlaştırılmıştır. Sözgelimi Fârâbî eserlerinde 

peygamberlik meselesine oldukça önemli yer vermiş, bu anlamda ilk felsefî 

tespitleri yapmıştır30. 

İbn Sina’nın felsefeye dair eserlerinde ise, doğrudan konuyla ilgili 

başlıklar ve konuyla ilgili müstakil eser olduğu gibi, akılla imanın, dinle 

felsefenin değerlendirilip uzlaşmasında vahiy ve peygamberlik konularına 

ağırlıklı olarak yer verilmiştir. Çalışmamızın ilgili bölümlerinde, söz konusu 

eserler ve bu eserlerde peygamberlik konusunun nasıl yer aldığı ayrı ayrı 

açıklanacaktır. 

 2- İbn Sina’nın felsefî görüşleri “Peygamberî Felsefe” diye de 

nitelendirilebilmiştir31: Araştırmacılar, İbn Sina’nın peygamberlik konusuna 

                                                           
30 Fârâbî’nin peygamberlikle ilgili görüşleri için şu eserlerinin ilgili bölümlerine müracaat 

edilebilir: Medinetu’l-Fâdıla, çev. Nafiz Danışman, İstanbul, 1956, s. 57-58; Fusûlü’l-Medeni, 

çev. Hanefi Özcan, İzmir, 1967, s. 1-21, 33-42; Tahsilü’s-Sa’ade, çev. H. Atay, Ankara, 1974, s. 

58. 
31 Seyyed Hossein Nasr, “The İslamic Intellectual Tradition in Persia”, ed. M. A. Razavi, s. 76-91, 

R. Surrey, 1996. (Bu makale, Cultures, V. 7 (no. 4, 1980) s. 302-307’den alınmıştır. Makalede 
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verdiği önemi dikkate alarak çeşitli değerlendirmeler yapmışlardır. Peygamberlik 

meselesini ele alış tarzı ve vardığı sonuçlardan hareketle onun bu yolla din ile 

felsefeyi uzlaştırdığı ve bir anlamda peygamberlik meselesinin bir köprü vazifesi 

gördüğü ifade edilmiş; Fârâbî’nin felsefesi “temel” diye nitelenirken İbn Sina 

felsefesi “sentez” şeklinde nitelendirilmiştir32. Seyyid Hüseyin Nasr’ın İbn 

Sina’nın felsefesini “Prophetic Philosopy” diye nitelemesi ise oldukça manidardır. 

Ayrıca Nasr, “İbn Sina felsefesinin, tüm İslâm felsefesi gibi özünde peygamberî 

felsefe olduğunu ve felsefî düşüncesinin şu ya da bu şekilde dinî motiflerle 

aşılandığını”33 ileri sürer.  

Şurası bir vakıadır ki, felsefenin yanı sıra, başta, tıp olmak üzere diğer 

ilimlerde de derin bilgiye sahip olan filozofumuz, içerisine doğduğu ve yaşadığı 

İslâm kültürünü bilen ve onlardan istifade ederek eserler ortaya koyan bir 

şahsiyettir.  

 3- Peygamberliği inkâr edenlere karşı onu savunmuş ve ispata çalışmıştır: 

İbn Sina, peygamberlik meselesini doğrudan ele aldığı eserler yazdığı gibi, 

özellikle varlık, akıl, nefs vb. konularına yer verdiği eserlerinde de dolaylı olarak 

konuyu işlemiştir. Özellikle “Risale fî İsbati’n-Nübüvve” adlı eserinde 

peygamberliği inkâr edenlere karşı felsefî bir savunma metodolojisi geliştirmiştir. 

İbn Sina’nın peygamberlik müessesesine bu denli sahip çıkışı, dönemine kadar 

                                                                                                                                                               
yazar, İbn Sina’nın hayatı hakkında kısa bir bilgi verdikten sonra onun felsefesinin temel 

özellikleri üzerinde durmuştur.) 

32 Erwin İ. J. Rosenthal, Ortaçağ’da İslâm Siyaset Düşüncesi, çev., A. Çaksu, İstanbul, 1996, s. 

209-229. Ayrıca bkz. Peter Heath, Allegory and Philosophy in Avicenna (İbn Sina), Philadelphia, 

1992; Seyyed Hossein Nasr, Ideals and Realities of Islam, London, 1971. 
33 S. H. Nasr, a.g.e., s. 86. 
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çeşitli düşünce akımlarınca peygamberlik aleyhine geliştirilen iddialara cevap 

verme ve peygamberliği ispat etme özelliği taşıdığı şeklinde değerlendirilmiştir34.  

Berahime’nin peygamberliği inkârla ilgili iddialarına, İbn Sina’nın 

peygamberliği ispat amacıyla ortaya koyduğu görüşler bilimsel niteliktedir. İbn 

Sina’nın felsefî derinliğiyle konuyu ustaca ele alışı, sadece sınırlı bir inkârcı 

grubuna sadece cevap verme ihtiyacından kaynaklanmamaktadır. Bilakis konunun 

önemine binaen felsefî bir görüş arz ettiği anlaşılır. 

 4- İbn Sina, vahyi ve vahye ulaşma seyrini hem dinî hem de felsefî 

usullerle izaha çalışmıştır. Fizikî âlemle fizik ötesi âlem arasındaki iletişim 

vasıtası olan vahyin bir insana ulaşması meselesi önemlidir. Bunun mümkün olup 

olmadığı, mümkünse nasıl olacağı konusu diğer dinî disiplinlerce üzerinde fazlaca 

durulmayan hususlardır. 

İslâm felsefesinin ve düşünürlerinin konuyla ilgili ortaya koydukları 

görüşler dikkat çekicidir. Nitekim İbn Sina’nın insanın vahye ulaşma seyrini ve 

peygamberlik mertebesini almasını, hem içerisinde bulunduğu toplumun dinî 

değerleri, hem de felsefenin kendine has metoduyla ortaya koyması önemli bir 

açılım sağlamıştır. Fârâbî’de kısmen görülen bu izah, İbn Sina’da zirve 

denilebilecek bir seviyeye ulaşmış ve vahiy meleği, vahiy, peygamber üçlüsünün 

yerleri felsefî terminoloji çerçevesinde açıklığa kavuşmuştur. 

5- Peygamberlik konusuyla ilgili çalışmalar: Yukarıdaki açıklamalardan 

anlaşılacağı üzere, söz konusu çalışmalarla peygamberlik meselesi tamamıyla 

çözümlenmiş ve konu tamamen açıklığa kavuşmuştur denilemez. 

                                                           
34 İlhan Kutluer, Akıl ve İtikat, İstanbul, 2002, s. 11-108. 
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Peygamberlik meselesiyle ilgili son dönem çalışmalarından önemli 

gördüğümüz bazı eserleri burada örnek olarak vermek mümkündür. Bu eserlerde 

İbn Sina’nın peygamberlikle ilgili görüşlerine de yer verilmiştir. 

a) “Prophecy in Islam”35: Yazar, diğer İslâm düşünürleriyle birlikte İbn 

Sina’nın konuyla ilgili görüşlerini incelemiş, oldukça önemli ve ciddi bir çalışma 

örneği ortaya koymuştur. İngilizce olarak kaleme alınan eser, uzunca bir süre bu 

sahada tek olma özelliğini korumuştur. Henüz Türkçe çevirisi yapılmayan eser, bu 

sahada büyük bir eksikliği doldurmuştur. Çünkü bu konuda yapılan çalışmalar 

yok denecek kadar azdır. Yazar ulaşabildiği konuyla ilgili tüm eserlere ulaşmış, 

İslâm düşünürlerinin görüşleri arasındaki benzerlikleri, farklılıkları ve hangisinin 

konuya nasıl yeni bir açılım getirdiğini ortaya koymuştur. Başka unsurlardan, 

özellikle Yunan filozoflarından, etkilendikleri veya yararlandıkları hususları 

önemli tespitlerle ortaya koymaya çalışmıştır. 

b) “Berahime’den İbn Sina’ya Nübüvvetin İnkâr ve İspatı” adlı makalenin 

yer aldığı “Akıl ve İtikad”36 adlı eseri, konuyla ilgili önemli bir çalışma olarak 

kayıt altına almak gerekir. Eserin yazarı, konuya yeterince duyarlı davranmakta ve 

eserleri içerisinde peygamberlik kurumuna özenle değinmektedir. Bu makalede 

peygamberliği inkâr eden Berahime’nin inkâr amacıyla kullandıkları iddialarla 

İbn Sina’nın peygamberliği ispat amacıyla ortaya koyduğu görüşleri 

karşılaştırılmaya çalışılmıştır. Makale sınırı içerisinde kalındığından, İbn Sina’nın 

konuyla ilgili bütün görüşlerine ayrıntılı olarak yer verilememiştir. 

                                                           
35 Fazlur Rahman, Prophecy in Islam, Chicago, 1979. 
36 İlhan Kutluer, a.g.e. 
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c) Kindî, Fârâbî ve İbn Sina’da Akıl-Vahiy / Felsefe - Din İlişkisi adlı 

doktora tezi olarak hazırlanan eserde37, peygamberlik konusu doğrudan ele 

alınmasa da akıl ve vahiy, felsefe ve din ilişkileri ele alınırken dolaylı olarak 

peygamberlik kurumuna, filozofların konuyla ilgili görüşlerine yer verilmeye 

çalışılmıştır.  

d) İslâm Düşüncesinde Nübüvvet38 başlıklı doktora tezinde ise genel 

anlamda İslâm düşünce tarihi boyunca nübüvvetle ilgili Kelâm, Tasavvuf ve 

Felsefede ortaya konan görüşler, ayrı ayrı özet halinde ele alınmış, önemli İslâm 

düşünürlerinin konuyla ilgili görüşlerine yer verilmeye çalışılmıştır. Çalışma belki 

İslâm düşüncesinde peygamberlik konusuna giriş kabilinden düşünülebilir. 

Müstakil eser olarak çalışılanların dışında bazı münferit çalışmalar da 

olmuştur. İbn Sina’yı anma toplantılarında, ilmi seminer ve panellerde İbn 

Sina’nın diğer görüşlerinin yanı sıra peygamberliğe atıf yapma ihtiyacı hâsıl olan 

konular işlenmiştir39.  

İslâm felsefesi, menşei itibariyle İslâm dininden ve onun müntesiplerinin 

fikir imalinden doğmuş ve gelişmiş bir düşünce sistemidir. Bu çalışmayla, 

peygamberlik müessesesine İslâm felsefesinde verilen özel önem ortaya 

konularak, İbn Sina’nın konuyla ilgili görüşleri bir araya getirilerek literatüre 

gerekli katkı sağlanmaya çalışılacaktır. 

 Bu hususlar dikkate alındığında İbn Sina gibi önemli İslâm düşünürünün 

peygamberlik kurumuyla ilgili görüşlerinin bir tartışma konusu olarak zaman 

                                                           
37 Ömer Mahir Alper, Kindî, Fârâbî ve İbn Sina’da Akıl-Vahiy/Felsefe-Din İlişkisi, (Doktora Tezi), 

İstanbul, 1998.  
38 Salih Sabri Yavuz, İslâm Düşüncesinde Nübüvvet, İstanbul, İnsan Yayınları, ts. 
39 Örnek olarak bkz. Ahmet Arslan, “İbn Sina ve Spinoza’da Felsefe-Din İlişkileri”, Uluslararası 

İbni Sina Sempozyumu Bildirileri içinde, Ankara, 1984, s. 377-411. 
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zaman ayrıntılarıyla ortaya konması, bir taraftan felsefî açıdan önemli bir 

problemin açıklığa kavuşmasına hizmet ederken, diğer taraftan; dini ve pratik 

hayatın önemli bir unsuru hakkında doğru ve yeterli bilgi elde etme imkânına 

kavuşulabilecektir. 

6- İbn Sina, eserleri ve felsefî düşüncesi açısından İslâm Felsefesinde 

üzerinde en çok araştırma yapılan Müslüman filozoflardan birisidir40: Tesiri, 

yaşadığı dönemde olduğu gibi bu güne kadar süregelen zaman sürecinde de 

                                                           
40 Filozofun felsefî görüşleri üzerinde sayısız araştırma yapılmıştır. Bunlardan sadece onun varlık 

görüşüyle ilgili yapılan çalışmaları örnek vermek bize bir fikir verecektir: Ayrıntılı bilgi için bkz. 

H. Ziya Ülken, Varlık ve Oluş, Ankara, 1968; Hayrani Altıntaş, İbn Sina Metafiziği, Ankara, 1992; 

Cavit Sunar, Varlık Hakkında Ana Düşünceler, Ankara, 1977; Hüseyin Atay, Fârâbî ve İbn 

Sina’ya Göre Yaratma, Ankara, 1974; Fahrettin Olguner, Üç Türk-İslâm Mütefekkiri 

Düşüncesinde Varoluş (İbn Sina, Fahreddin Razi, Nasireddin Tusi), İstanbul, 2002; Fazlurrahman, 

“Essence and Eixistence in Avicenna”, Medival and Renaissance Studies, London, 1958; İlhan 

Kutluer, İbn Sina Ontolojisinde Zorunlu Varlık, İstanbul, 2002; Fatma Pınar Göktan Canevi, “İbn 

Sina Felsefesinde Varolabilme Kavramı”, Uluslararası İbn Sina Sempozyumu Bildirileri, Ankara, 

1984, ss. 279-285. Süleyman H. Bolay, “İbn Sina’da “Contingence” Anlayışı”, Uluslararası İbn 

Türk, Harezmi, Fârâbî, Beyruni ve İbn Sina Sempozyumu Bildirileri içinde, Ankara, 1990, s. 149-

152; Mehmet Bayrakdar, “Fârâbî ve İbn Sina’da Ontolojik Delil Üzerine”, s. 461-470 ve “Al-

Kindî ve İbn Sina’da Atomculuğun Tenkidi”,İbn Sina Doğumunun Bininci Yılı Armağanı içinde s. 

471-480, Ankara, 1984; Seyyed Hossein Nasr, “Existence (wucud) and Quiddity (mahiyyah) in 

Islamic Philosopy”, International Philosophical Quarterly, XXIX, s. 409-428; Toby Mayer, “İbn 

Sina’s “Burhan al-Sıddîqîn”, Journal of Islamic Studies 12:1, 2001 Oxford Center for Islamic 

Studies, ss. 18-39; M. E. Marmura, “Avicennas Proof from Contingency for God’s Existence in 

Metaphysics of the Shifa”, Medival Studies içinde 42, 1980, 337; P. Morewedge, “A Third 

Version of the Ontological Argument in the İbn Sinian Metaphysics”, ed. P. Morewedge, Islamic 

Philosophical Theology içinde, Albany, 1979, s. 188-193; Aynı yazar, “Philisophical Analysis and 

İbn Sina’s “Essence-Existence” Distinction”, Journal of the American Oriental Society içinde, 92 

(3), Jully- Sep., 1972, ss. 425-435; S. A. Johnson, “Ibn Sina’s Fourth Ontological Argument for 

God’s Existence”, Muslim Word içinde, 1984, Jully-Oct., s. 161-171; A. Badawi, Histoire de la 

Philosophie en Islam, Paris, 1972, II, s. 647; R. Munor, “La existencia de Dios en Avicenna” in 

Milenario de Avicenna, Madrid, 1981, s. 89-99. 
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hissedilmiştir41. Bu konuda çalışan uzmanlardan biri olan İ. Madkour, İbn 

Sina’nın görüşlerine taraftar gibi görünen ve benzer görüşleri ortaya koyan, 

Müslüman olan veya olmayan düşünürlerin İbn Sina’nın fikirlerinden etkilendiği 

gibi, Gazzâlî gibi ona karşı olduğunu eserleriyle de ortaya koyan büyük İslâm 

filozoflarının da ondan etkilendiğini belirtmektedir42.  

Öncelikle öğrencisi oldukları bilinen Cüzcanî, Behmenyar, Lukerî, 

Geylanî vb şahıslar; daha sonra da Doğu’da ve Batı’da felsefe üzerine çalışma 

yapmış pek çok düşünür, İbn Sina’nın eserlerinden, görüşlerinden bir şekilde 

etkilenmişlerdir.  

 İbn Sina’nın eserlerinin tercüme yoluyla Batı’ya ulaşmasıyla tesirini 

Batı’da da sürdürdüğü bir vakıadır. Onun felsefesinin, özellikle ‘Şifâ’ adlı 

eserinin, “Ruh” ve “İlahiyat” ile ilgili bölümlerinin Batı’da hiç bir Arapça esere 

nasip olmayan bir üne ve güce ulaştığı ifade edilir43. 

 İbn Sina’nın İslâm âleminde olduğu gibi, Batı dünyasında da taraftarları ve 

karşı çıkanları olmuş, her iki tarafta yer alan düşünürler de ondan etkilenmişlerdir. 

Onun görüşlerinden etkilenenlerden birisi Roger Bacon; görüşlerinden haberdar 

olan ve ona Gazzâlî benzeri tenkitler yönelten de Aquino’lu St. Thomas’tır. 

Ayrıca, Descartes ve Pascal’ın düşüncelerinde İbn Sina’nın etkisi inkâr edilemez. 

Bunları ifade ettikten sonra, İ. Medkour, İbn Sina’nın hem Doğu’da hem 

de Batı’da icra ettiği tesiri şu şekilde özetler: 

                                                           
41 Filozofun görüşlerinin Batı’ya tesiri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Bekir Karlığa, İslâm 

Düşüncesi’nin Batı Düşüncesi’ne Etkileri, İstanbul, 2004 
42 İ. Madkour, “Şifâ’nın Metafizik (Fizik’ten sonrası)ine Giriş”, s. 428. 
43 Aynı eser, s. 429.  
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“Doğu’da, Gazzâlî, onu eleştirdiği anda bile ondan esinlendi. Batı’da St. 

Thomas, ona karşı olduğu halde, onun etkisini az hissetmedi. Bu etki, Müslüman 

ya da Hıristiyan okulculuğu çevresinde kalmadı, Yahudi okullarına kadar uzandı. 

Orta çağdaki kimi Yahudi düşünürler, İbn Sina’nın öğrencileri olarak göz önüne 

alınabilir.”44  

 7- İslâm felsefesinde İbn Sina’nın peygamberlikle ilgili görüşlerine yer 

verilmezse felsefî açıdan peygamberlik konusu doğru tespit edilemez: Konuyu ve 

İbn Sina’yı niçin seçtiğimizle ilgili söyleyeceğimiz diğer bir husus da şudur: 

Peygamberlik müessesesinin semavi dinlerin olmazsa olmaz ana unsurları 

arasında yer aldığı açıktır. Tarih boyunca pek çok tartışma doğrudan ya da dolaylı 

olarak peygamberlik üzerine yapılmıştır. Felsefî bir meselede eş-Şeyhü’r Reis İbn 

Sina’nın görüşlerinin ortaya konulmamasının gerçekten büyük bir eksiklik 

olduğunu söylemek mübalağa olmaz. Çalışmamızın devamında görülebileceği 

gibi, İbn Sina’nın peygamberlik hakkındaki görüşlerinin İslâm felsefesinde özel 

bir yeri vardır. Onun eserleri bu açıdan incelendiğinde, doğrudan peygamberlikle 

ilgisi olduğunu söyleyemeyeceğimiz konularda bile peygamberlik müessesesine 

atıflar yapıldığı görülebilecektir45. Bu anlamda, peygamberlikle ilgili görüşlerinin 

felsefî düşüncesinin iskeletinde omurga mesabesinde yer aldığı söylenebilir. O, 

Yaratan ile yaratılan, din ile felsefe arasındaki ilişkiyi izaha çalışırken peygamber 

eksenli bir sistem kurmuştur. 

 Peygamberlik, peygamberlik kurumu ve İbn Sina hakkında yukarıda 

özetlenmeye çalışılan hususlar çalışmamızın ilgili bölümlerinde ayrıntılı olarak 

işlenmeye çalışılacaktır. 

                                                           
44 Aynı eser, s. 431. 
45 Yukarıda geçtiği gibi İbn Sina’nın peygamberlik konusunu ele aldığı müstakil bir risalesi olduğu 

gibi, ömrünün değişik dönemlerinde yazdığı hemen her felsefî eserinde peygamberliğe değindiğini 

görmek mümkündür. 
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BİRİNCİ BÖLÜM: İBN SİNA’NIN PEYGAMBERLİK ANLAYIŞINA 

KAYNAKLIK EDEN BAZI UNSURLAR 

A- DİNÎ UNSURLAR 

1. Kur’an-ı Kerim 

İslâm dininin kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim, peygamberlik meselesinde 

tabii olarak en önemli kaynaktır. Peygamberlere inanmanın bir iman esası olduğu, 

onların gönderiliş nedenleri, özellikleri, görevleri vb. hususlar, Kur’an vasıtasıyla 

ortaya konmaktadır. Kur’an bir anlamda peygamberler tarihidir. Bu çalışmada 

peygamberlik meselesine Kur’an’da nasıl yer verildiğine uzun uzun yer 

verilmeyecek, sadece İbn Sina’nın Kur’an’a olan vukûfiyetine değinilerek onun 

düşünce arka planında Kur’anî düşüncenin varlığına işaret edilecektir. Çünkü 

peygamberlik dinî bir müessesedir. Tabiatı gereği de dinî müessesenin birincil 

kaynağı onun kutsal kitabıdır.  

İbn Sina’nın farklı konularda eserler verdiği ve hatta Kur’an’dan bazı 

sureleri tefsir ettiği bilinmektedir46. Dolayısıyla, İbn Sina’nın, peygamberlikle 

                                                           
46 İbn Sina’nın Kur’an’dan bazı sureleri tefsir ettiği bilinmektedir. Bunlardan bir kısmı günümüze 

kadar gelmiştir. Örneğin: İbn Sina, “El-İhlas”, et-Tefsiru’l-Kur’ânî ve’l-Lugatu’s-Sûfiyye fî 

Felsefeti İbn Sina, Nşr. Hasan Asî, Beyrut, 1983. İbn Sina, Kur’an’ı baştan sona tefsir etmemiştir. 

Ancak bazı surelere bağımsız tefsir risaleleri yazmıştır. Ömer Nasûhi Bilmen, İbn Sina’nın 

müfessirliği hakkında şunları söylemektedir: “İbn Sina, gerek İslâm ilimlerine ve gerek Yunan 

Felsefesine pek mükemmel vakıf bulunuyordu. Şöhreti bütün medeniyet âlemine şamildir. Felsefî 

eserleri orta asırlarda garp Dâru’l-Fününlarında okunuyordu. Eserlerinin çeşitliliği, iktidarı, 

ilmînin genişliği, takdirlere şayandır. Yalnız Tıp, Riyâziyat, Felsefe sahalarında değil, dini ilimler 

sahasında da iktidarını birtakım eserleriyle ispat etmiştir. Ezcümle, bazı sureler hakkında tefsirler 

yazarak kıymetli, hakimane mütalaalar serd etmiş, bazı eserlerinde bir takım ahkâm-ı şeriyyenin 

hikmetini izaha çalışmıştır” (Ö. N. Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi. Tabakâtü’l Müfessirîn, s. 183-
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ilgili özellikle Kur’an’da bulunan bilgilerden, bu bilgilerin zamanına kadar 

yapılan yorumlarından ve uygulamasından haberdar olduğunu söylemek 

mümkündür. O halde İbn Sina’nın peygamberliğe ilişkin görüşlerini 

değerlendirirken bu yönünü de göz önünde bulundurmak gerekmektedir. 

Kur’an’da peygamberler hakkında verilen haberlerden konumuzla ilgili 

gördüğümüz hususları şöylece özetlemek mümkündür: Peygamberlere inanmak, 

İslâm'ın temel inanç esasları arasında Allah'a imandan sonra ilk sıralarda yer 

alır47. Vahiy alma ve peygamber olma konusunda da peygamberlerin herhangi bir 

tercihi söz konusu değildir. Vahiy tamamen Yüce Allah'ın inisiyatifinde bir hadise 

olup yeri, zamanı ve kime ulaşacağı konusundaki takdir hakkı tamamen O'na 

aittir. Peygamberler Allah’tan aldıkları vahyi, tebliğ ve tatbikle memurdurlar. 

Peygamberler, kendilerine peygamberlik görevi verilmeden önce, bu 

konuda herhangi bir beklenti içinde olmayıp48; kendilerinden tebliğ edilmesi 

istenecek mesajlar hakkında da herhangi bir bilgiye sahip değillerdir49. Başka bir 

deyişle; kendilerine peygamberlik verilip verilmeyeceğini, şayet verilirse bu 

konudaki görevlerinin içeriğinin ne olacağını bilemezler. Peygamberlikle 

görevlendirildikten sonra da tamamen Allah’ın emirleri doğrultusunda hareket 

edip, icra edecekleri görevleri vahiy kontrolünde yerine getirirler50. Vahyin 

                                                                                                                                                               
184.). İzmirli İsmail Hakkı İbn Sina’nın bir filozof, bir tabip, şair, edip ve fıkıhta rey verecek 

kadar fakih olmanın yanı sıra, aynı zamanda bir müfessir olduğunu belirtmektedir.(İzmirli İsmail 

Hakkı, “İbn Sinâ Felsefesi” Büyük Türk Filozof ve Tıp Üstadı İbn Sinâ içinde İstanbul, 1937, s. 

11.) Adil Nüveyhid de Mu’cemü’l–Müfessirîn min sadri’l İslâm Hatta’l-Asri’l-Hâdir, (Beyrut 

1983, II, s. 154.)adlı esrinde İbn Sina’yı Kur’an müfessirleri arasında saymaktadır. 
47 Nisa, 4/152. 
48 Kasas, 28/86. 
49 Şura, 42/52. 
50 Necm, 53/34. 
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alınması ve tebliğ edilmesi konusunda peygamberin kendinden bir katkı ve ilave 

yapmaları asla mümkün değildir51. Allah’ın insanlarla bağlantı kurması ise, çeşitli 

şekillerde olabilir. Örneğin, elçi göndermek, perde arkasından konuşmak gibi52. 

Vahiy gelmeden önce yaşadığı toplum içinde ahlâken güzel sıfatlarla 

belirgin hale gelen peygamber, ahlâken kemal derecesine ulaşarak, diğer insanlar 

için örnek olma durumuna yükselir. Peygamberler birer insandırlar53, ancak diğer 

insanlar arasından ilahi bir tercihle seçilmiş, ona herhangi bir ücret54 almaksızın 

yerine getireceği ağır sorumluluklar verilmiştir. 

Peygamberliğin başlangıcı, devamı, görev, yetki ve sorumluluklarının 

belirlenmesi, ancak vahiy ile olmaktadır. Vahyin mahiyetini açıklığa kavuşturma, 

esrarını çözme amacıyla onu anlama ve açıklamaya dair yapılacak araştırma ve 

çalışmalar dünyanın sonuna kadar devam edecektir. Fizikle fizik ötesini 

(metafizik) buluşturan, Yaratanla yaratılan arasındaki ilişkiyi sağlayan ve 

Yaratanın yaratılanlardan isteklerini ortaya koyan vahiy, dünyanın gördüğü en 

önemli hadiselerden birisidir, bu hadise üzerine yapılan çalışmalar 

tükenmeyecektir. Tabiatıyla bu gayret, vahiy ürünü olan kutsal kitabı anlama ve 

yorumlama için de geçerlidir. 

Kur’an’da peygamberlerin gönderiliş sebepleriyle ilgili olarak çeşitli 

ifadeler kullanılmaktadır. Bunlar arasında, en çok üzerinde durulan hususlar; 

“müjdelemek ve korkutmak”55; “insanları karanlıklardan aydınlıklara çıkarmak”56 

                                                           
51 Hakka, 69/44-47. 
52 Şura, 42/51. 
53 İbrahim,14/11; İsra, 17/93; Kehf, 18/110; Fussilet 41/6. 
54 Yusuf, 12/104; Furkan, 25/57; Sebe, 34/47; Şûra, 42/43. 
55 Ahzab, 33/45-46. 
56 Zâriyat, 51/56. 
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ve insanlar arasında adaleti sağlamaktır57. Bütün bu hususlar dikkate alındığında, 

peygamberlerin gönderilmesi sosyal bir zarurettir58. 

Kur’an’da peygamberlerin gönderiliş nedenlerinden bahseden ayetleri 

incelediğimizde öncelikle ve özellikle iki ana sebep tespit edebiliriz. Bunlar: 

Allah'tan aldığı emirleri insanlara duyurmak anlamında "tebliğ" ve bu emirlerin 

nasıl uygulanacağını tatbikî olarak açıklamak olan "tebyin"dir. Bu iki görev bütün 

peygamberlerin ortak görevleri arasında ilk sıralarda yer alır. "Ey Peygamber! Biz 

seni hakikaten bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle O'nun yoluna 

davet edici ve nur saçan bir kandil olarak gönderdik59 ayeti, bu durumu veciz bir 

şekilde ifade etmektedir. 

Peygamberler Yüce Allah’tan aldıkları vahyi insanlara aynısıyla iletmekle 

yükümlüdürler. Onların Allah’ın emir ve yasaklarına kendilerinden herhangi bir 

ekleme veya çıkarma yapma yetkileri yoktur 60. 

Peygamber, Kur’an-ı Kerim'in hitap ettiği insanlık için "ilk örnek tip" 

olma durumundadır. Her peygamber risaletleri döneminde aralarından seçildikleri 

toplum için ilk örnek olmuşlardır. Kur’an, insanlardan iman, ibadet ve ahlâk 

kimliği ile bir bütün olmalarını, kişiliğinde sapma ve parçalanma yapmamalarını 

ister. Sapma ve parçalanma olmaması, bütün faaliyetlerde "denge" yi sağlamakla 

mümkündür. Bu denge, ilk örnek tip Hz. Peygamber'de kendini bulmuştur. Hz. 

Peygamber'de zirveye ulaşan örnek tipin ya da Kur’an-ı Kerim'in önerdiği insan 

                                                           
57 Hadîd, 57/25. 
58 İ. Hakkı İzmirli, Anglikan Kilisesine Cevap, Ank, 1995, s. 30. 
59 Ahzab, 33/45-46; Ayrıca bkz., Fetih, 48/8; Maide 5/67-99; Al-i İmran, 3/20. 
60 Bkz. Hakka, 69/44-47. 
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tipinin zihniyet özelliği ise; yaratıcı muhayyileye sahip, iyimser, entelektüel, 

kendine hâkim, seven, sevilen, güzel ahlâk sahibi olmasıdır61. 

Kur’an-ı Kerim’de peygamberlerle muhatapları arasında zor bir ilişki 

olduğunu, hemen hepsinde peygamberlerin başta toplumun ileri gelenleri olmak 

üzere büyük bir çoğunluğunun tepkisiyle karşılaştığını görmekteyiz. Peygambere 

ve peygamberlik kurumuna niçin karşı çıkıldığı, bazı kimseler tarafından neden 

peygamberliğin ısrarlı bir şekilde reddedildiği hususunda dinî olduğu kadar, 

siyasi, iktisadi ve sosyal sebepler olduğu muhakkaktır. 

Peygamberlerin peygamberliklerini ilan ederken, kendilerine verilen 

görevleri yerine getirmede birbirine benzer bir yöntem uyguladıkları ve yine 

birbirine benzer tepkilerle karşılaştıklarını söylemek mümkündür. Aslında 

konuyla ilgili ayetlerin oldukça fazla olması, bir anlamda Kur’an’ın büyük bir 

bölümünü, peygamberlerle muhatap oldukları topluluklar arasında geçen 

mücadele, bu mücadele sonunda Yaratıcı’nın bir şekilde müdahalesi ve duruma 

son noktayı koyması oluşturmaktadır. Bu müdahale, gerektiğinde peygambere 

karşı çıkan ve onunla savaşan söz konusu topluluğun cezalandırılması veya onlara 

başka bir peygamber gönderilmesi yoluyla uyarılmalarına devam edilmesi 

şeklinde vuku bulmuştur. Ancak, her defasında peygamberler ve onların 

peygamberliğini kabul edenler, içerisinde bulundukları topluluğa gelen cezadan 

yine Yaratıcı’nın yardımıyla kurtulmuş, bir zarara uğramamışlardır. Hz. Nuh’un, 

                                                           
61 Tip Kavramı için bkz. Hayrani Altıntaş, "Hz. Peygamberin Getirdiği İnsan Tipi", Kutlu Doğum 

Haftası bildirileri içerisinde, 1985, Ankara, 1990, s. 23-25. Ayrıca bkz. Müfit Selim Saruhan, 

“Kur’an’da Din Ahlâkı Kur’an’ın Öngördüğü İdeal Din ve Dindarın Özellikleri-Bir kavram 

Denemesi”, Dini Araştırmalar Dergisi içerisinde, Eylül-Aralık, 2000, III, s. 8. s. 189-198. 
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kendisine inananların tufandan kurtulmaları, bu anlamda önemli bir örnek teşkil 

etmektedir. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. 

Peygamberler ve seçildikleri toplumla aralarında geçen ilişkiler Kur’an’da 

sıkça ifade edilmektedir. Konuya ilişkin ayetler, din ilimlerine iyi derecede vakıf 

olan ve özellikle hem hafız hem de müfessir kabul edilecek durumda olan İbn 

Sina’nın, peygamberleri inkâr edenlerin ortaya attıkları iddiaları nasıl 

değerlendirdiği; onu peygamberliği ispata yönelten nedenlerden olup olmadığı 

hakkındaki görüşlerinin de temelini oluşturmaktadır.  

Peygamber ve peygamberlik müessesesine karşı alınan çeşitli tavırlarla 

ilgili Kur’an ayetlerini şöyle gruplandırmak mümkündür: 

1-Peygamberlerin inkâr edilip yurtlarından göçe zorlanması62. 

2-Peygamberlerin alaya alınarak yalanlanması63. 

3-Peygamberlerin her zaman Allah’tan yardım gördüğü ve inkâr edenlerin 

cezalandırılması64. 

2. İsmailiyye ve Peygamberlik 

a. İbn Sina İsmailî midir? 

 İbn Sina’nın İsmailî bir çevrede yaşaması, içerisine doğduğu ve sosyolojik 

anlamda bir çeşit ‘hazır bulunuşluk’ şeklinde olan bu kültür birikimi, 

filozofumuzu ne kadar etkilemiştir? Bu sorunun cevabını ararken yine onun 

hayatını anlatan eserlerine müracaat etmek uygun olacaktır.  

                                                           
62 Bkz. Bakara, 2/87,253; Hud, 11/59; İbrahim, 14/13; Fussilet, 41/14; Hadid, 57/27. 
63 Âl-i imran, 3/184; Enam, 6/10; Enam, 6/34; Yunus, 10/74; Râd, 13/32; Kehf, 18/106; Enbiya, 

21/41; Fâtır, 35/4; Mü’min, 40/70; Mü’min, 40/83; Talak, 65/8. 
 

64 Bkz. Yusuf, 12/110; Mü’min, 40/22. 
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İbn Sina, ilme, âlime değer veren zengin bir babanın oğludur. Evleri çeşitli 

ilmi müzakerelere ve bilgi alış verişine mekân olmuştur. Bu eve zamanın meşhur 

ilim adamları gelir, dinden fizik ve astronomiye kadar hemen her konuda 

konuşulur, tartışılır ve müzakere edilirdi.  

Küçük yaşlarda Kur’an-ı Kerim’i ezberledi. Ona hocalık yapan kişiler, 

Abdullah el-Natilî, İsmail ez-Zahid gibi devrin ünlü bilginleriydi. Bu kimselerden, 

başta Kur’an-ı Kerim olmak üzere, İslâm Hukuku, Felsefe, Mantık, Edebiyat, Tıp 

vb. ilimleri tahsil etti. Henüz on yedi yaşına geldiğinde döneminin ünlü bilginleri 

arasındaki saygın yerini almıştır. Devrin devlet adamlarının dikkatini çekmiş, 

mümtaz biri olarak vezirlik yapmıştır65. 

 H. Corbin’in İbn Sina için: ‘O, İsmailî Şiiliğini reddetmiş olsa da Şiî olan 

Hemedan ve İsfahan hükümdarları katında gördüğü iyi kabulün derecesi hiç 

değilse onun da on iki imam Şiîliğine mensup olduğu sonucuna varmamıza imkân 

vermektedir.’ şeklindeki iddiası şöyle reddedilmiştir: İbn Sina’nın babası ve 

ağabeyi ile, İsmailî düşüncenin akıl ve nefis meselelerinin münakaşa edildiği 

toplantılara birlikte katıldığı, Hemedan ve Isfahan hükümdarlarından yakın ilgi ve 

himaye gördüğü doğrudur. Ancak bu durum, onun doğrudan bir Şiî olmasını 

ortaya koyacak yeter bir bilgi değildir. Ayrıca, zamanın İran Şahı tarafından 

yüksek ücretlerle ısmarlama eserler yazdırıldığından, H. Corbin tarafından yapılan 

söz konusu tespite ihtiyatla yaklaşılması gerekmektedir66. Çünkü onun eserlerinde 

bu tespiti haklı kılacak açıklıkta bir bilgiye rastlamak mümkün değildir. Doğuda 

                                                           
65 M. Watt, “İbn Sina Rafizi midir, Sünni midir?”,U. A. İbn Türk, Harezmî, Fârâbî, Beyrunî ve İbn 

Sina Sempozyumu içinde, çev. M.T. Küyel, Ankara, 1990. s. 231-234. Ayrıca bkz. Hayrani 

Altıntaş, “Doğunun Bir Bilgin Düşünürü”, Felsefe Konuşmaları içerisinde, Haz. S. Elibol, Ankara, 

1991, s. 77-78 vd. Ayrıca bkz. 26 nolu dipnotta yer alan eserler. 
66 Hayrani Altıntaş, a. g. e., s. 81-82. 
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ve Batıda hakkında en çok araştırma yapılan düşünürlerin başında İbn Sina 

gelmektedir. Onun ortaya koyduğu görüşler, hem zamanında hem de ölümünden 

sonra, günümüze kadar önemli bir tesir icra etmiştir. Onun eserlerinde açıkça 

ortaya konulamasa bile, hakkında araştırma yapanlarının ortak görüşü, İbn 

Sina’nın görüşlerinin şekillenmesinde İsmailî görüşün tesirinin olmadığı 

yönündedir. 

 M. Watt, İslâm dünyasında felsefenin ve felsefecilerin dinî anlayış ve 

yaşantıyı temsil eden mezheplerden etkilenip etkilenmediği, Müslüman 

düşünürlerin bir mezhebe bağlı kalarak, görüş ve düşüncelerini mensubu oldukları 

mezhebin görüşleri doğrultusunda ortaya koyup koymadığı meselesini tartışmıştır. 

Felsefenin çalışma tarzı bakımından böyle bir durumun söz konusu olmayacağını, 

özellikle İbn Sina için böyle bir tespitin yapılamayacağını, Gazzâlî’nin İbn Sina 

ve diğer filozofların görüşlerine yaptığı tenkitleri de dikkate alarak örneklerle 

açıklamaya çalışmaktadır67.  

b. İsmailiyye’nin Peygamberlik Görüşü 

 İsmailiyye, İsmail b. Cafer ve oğlu Muhammed b. İsmail’in imamlığına 

inanan ve imametin devam ettiğini kabul edenlerin oluşturduğu önemli bir dinî 

gruptur. Bu grup, İslâm tarihinde büyük rol oynamış ve halen de varlıklarını 

sürdürmektedir. İmamiyye kaynaklarında, İsmailiyye’nin kuruluşu ve önemli 

simaları hakkında bilgi bulmak mümkündür68. 

                                                           
67 M. Watt, aynı eser, s. 230-231. 
 

68 Nevbahtî, Fırâku’ş Şi’a, s. 58-59; Ayrıca bkz. M. Öz, M. M. Eş-Şek’a, “İsmailiyye”, DİA, 

XXIII, s. 128-129; Neşet Çağatay, İ. Ağah Çubukçu, İslâm Mezhepleri Tarihi, Ankara, 1985, s. 

76-107. 
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 İsmaililerin Yeni Eflatuncu felsefî görüşlerden önemli ölçüde 

etkilendikleri, onların görüşlerini bazı değişiklikler yaparak kendi görüşlerini 

oluşturduklarını ve İslâm’da şüpheciliği başlatan grup olduklarını söylemek 

mümkündür. Onlar bir takım suallerle dinî vecibeler üzerinde şüphe ve tereddütler 

uyandırma ve dinî vecibeleri sorgulama yoluna gitmişlerdir. Kur’an ayetlerinin 

yorumunda batınî bir yol izlemiş, nassların zahir manalarının yanında batın 

manalarının olduğunu ısrarla iddia etmişlerdir. İsmailiyye’de te’vil, ‘bir şeyi 

evveline veya bir şeyi hakiki gizli anlamına götürmek’ anlamında büyük önem 

arzeder. Dolayısıyla bütün inanç esaslarının temelini te’vile dayandırıp, bu 

metodu aşırı bir şekilde kullanarak batıni manayı ortaya koyma gayretlerinden 

dolayı İsmailliyye uzun süre Batıniyye ismiyle anılmıştır69.  

Onlara göre, gönderilen kutsal kitaplar, emir ve yasaklar peygamberlere 

göre değişmesine rağmen batınî hususiyetler kesinlikle değişmeyen aslî 

gerçeklerdir. Bu sebeple batın, daima zahirin üstündedir. Zahir, öze ulaşmak için 

kırılması gereken bir kabuk durumundadır. Öze ulaşmak için te’vile başvurmak 

gerekmektedir. Peygamberler vahyin zahiri, imamlar da batınıdır70. Burada 

Deylemî’nin İsmailiyye’nin görüşleri hakkında bazı tespitlerine yer vermek 

isabetli olacaktır: 

 İsmailî düşüncede Allah, her türlü idrak, sıfat, isim, ayrıca varlık ve 

yokluğun ötesinde mutlak varlık olarak nitelendirilmiştir. Allah, kendi emriyle 

önce ilk yaratılma özelliğini haiz olan aklı yaratmıştır. Allah, her türlü sıfatlardan 

münezzeh kabul edilince, kemal sıfatlarının hepsi onun ilk yarattığı akılda 

bulunması gerekmektedir. Akıl her harekette gerçeğin muharriki, Allah’tan 

başkasının varlığının illeti olup, fiilinde Allah’tan başkasına muhtaç değildir. 

                                                           
69 Şerafeddin Gölcük, Kelâm Tarihi, Konya, 1992, s. 32. 
70 Neşet Çağatay, İ. Ağah Çubukçu, a.g.e. s. 92-94. 
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Akıl, zatında akıl ve ma’kuldur. Vahiy, nefsin temizlenmesidir. Dinî emirler halk 

için geçerlidir. Seçkinler için ibadetlere gerek yoktur. Peygamberler halkın yol 

göstericisi olup, seçkinlerin rehberi, felsefedir. Kur’an’ın zahiri manasına 

bağlanmaya gerek yoktur. Kur’an ariflerin bildiği eşyanın rumuzudur. Kur’an’ı 

tevil ve mecaz yoluyla anlamak icap eder. Ruhaniyyetin mümkün olan en 

temizine ulaşmak için, maddî perdeyi yırtmak ve ortadan kaldırmak 

gerekmektedir. Mesela: Namaz imama kalben yönelmek, oruç davetin sırlarını 

ifşa etmemek, aç imamı ziyaret etmek şeklinde yorumlanmış ve böyle 

uygulanmıştır71. 

 Nebî, küllî akıldan taşan manaları kutsî gücü sayesinde alarak zahiri bir 

kelama dönüştürür ve insanlara bildirir. Nebî konuşan anlamında natık, imam ise 

susan anlamında sâmittir. Külli akıl ile külli nefsin ulvî âlemin iki sınırını teşkil 

ettiği gibi nebî ve imamın da suflî âlemin iki boyutunu oluşturduğuna inanılır. 

Nebî, melek vasıtasıyla kendisine vahiy gelen ve mucizeler gösteren biri değildir. 

İsmailiyye, peygamberlerin gösterdiği mucizeleri ya tamamen asılsız veya batınî 

manalara işaret eden semboller olduğu şeklinde değerlendirmiştir. Ayrıca, 

kâinatın bağlı bulunduğunu ileri sürdükleri yedili sistemin peygamberler ve 

imamlar için de geçerli olduğunu iddia ederler. Bir peygamberin dönemi kendisi 

ve daha sonra gelen altı imamla birlikte yedi devir devam eder, sonra yeni bir 

peygamber gelir. Peygamberlerin insanlara farklı emir ve yasaklar getirerek 

birbirleriyle çeliştiklerini, güzel olan bazı hususları da insanlara yasakladıklarını 

kabul etmişlerdir. Zor olan bazı hususların yapılmasını emrederek de onları 

gereksiz yükümlülükler altına sokmuşlardır. Her asırda mutlaka bulunması gerekli 

                                                           
71 Deylemî, Beyanu Mezahibi’l-Batıniyye, İstanbul, 1938, s. 41. 
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olan masum imamlar, peygamberlerin getirdiği nassları te’vil ederek onların 

gerçek manalarını açıklayan, böylece dinî emir ve yasakları değiştirebilen kutsî 

varlıklardır72. Allah, bütün cinsleri yaratmış ve yaratılış, şu şekilde sıralanmıştır: 

Madenler, bitkiler, insanlar ve peygamberler73. 

 Akıldan sudûr yoluyla nefis ortaya çıkmıştır. Nefsin aklın olgunluğuna 

duyduğu iştiyak sebebiyle harekete geçmesi sonucunda felekler, yıldızlar ve 

bunların hareketleri oluşmuştur. Feleklerin, nefis vasıtasıyla hareketlerinden 

elementler, soğukluk, sıcaklık, ılıklık oluşmuş. Bunların hareketinden hava, su, 

ateş, toprak gibi cisimler ortaya çıkmıştır. Madenler bitkiler ve hayvanlar bu 

cisimlerdendir. Cüz’î nefisler bedenlerle birleşince insan meydana gelmiştir. İnsan 

diğer varlıklar arasında özel bir kabiliyetle temayüz etmiş ve külli âleme nispetle 

insanın da bir âlemi oluşmuştur. Külli âlemdeki akıl ve nefse karşılık, insanın 

yaşadığı âlemde müşahhas akıl ve müşahhas nefis vardır74. 

 Peygamberlerin bir vasisi ve bir de zıddı vardır. İsmailiyye bunu Furkan 

suresinin 31. ayetinin yorumuyla açıklar. Örneğin, Hz. Adem’in zıddı İblis, vasisi 

Hz. Şit’tir. İsmailiyye peygamberliği kabul etmekle birlikte peygamberden sonra 

gelen ve peygamberliğin batınî yönünü temsil eden imamları, peygamberlerden 

üstün tutmaktadır75. 

                                                           
72 Avni İlhan, “Bâtıniyye”, DİA, V, s. 193. Yazar, bu tespitleri Deylemî ve İsferâyini’nin konuyla 

ilgili görüşlerine dayanarak yapmaktadır. Ayrıca bkz. M. Öz, M. M. Eş-Şek’a, “İsmailiyye”, DİA, 

XXIII, s. 132. 
73 Neşet Çağatay, İ. Ağah Çubukçu, a.g.e., s. 93. 
74 Avni İlhan, a.g.m., s.192; Neşet Çağatay, İ. Ağah Çubukçu, a.g.e., s. 93-94. 
75 Neşet Çağatay, İ. Ağah Çubukçu, a.g.e., s. 94. 
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İslâm akaidine uymayan inançları telkin ettikleri ve İslâm ülkelerinde 

idareyi hedef alan siyasi faaliyetlerde bulundukları için faaliyetlerini gizlilik 

esasına göre yürütmüşlerdir76. 

İsmailiyyenin burada açıklanmaya çalışılan peygamberlikle ilgili 

görüşleriyle İbn Sina’nın peygamberlikle ilgili görüşleri arasında benzerlik 

olduğunu söylemek mümkün değildir. Çalışmamızın ikinci ve üçüncü 

bölümlerinde ele alınacak olan İbn Sina’nın peygamberlikle ilgili görüşlerinde 

özellikle batınî anlamlandırma, peygamberlikle ilgili kavramların batınî 

anlamlarını arama gayreti görülmemektedir. İbn Sina, diğer düşünce ve felsefî 

akımlardan haberdar olduğu kadar, İsmailiyyenin de fikirlerinden haberdar 

olabilir. Bu ise ilmi bir merak ve gayrete sahip bir kimse için tabii bir durumdur.  

B- FELSEFÎ UNSURLAR 

1. İslâm Felsefesinde Peygamberlik 

İslâm felsefesinin önemli konularından birinin peygamberlik kurumu 

olduğu hususunu tezimizin giriş bölümünde gerekçeleriyle açıklamaya 

çalışmıştık. Bu bölümde ise, İslâm düşüncesinde, peygamberlik kurumunun bahse 

konu önemiyle doğru orantılı olarak nasıl yer aldığını açıklamaya çalışacağız. 

İlk insan ve ilk peygamberin yaratılışı, dünyaya gönderilişi, vahye 

muhatap oluşu, Allah’tan aldığı ilahi emir ve yasakları, içerisinde yaşadığı 

topluma tebliğ edişi, vb. konular, her biri başlı başına birer felsefî problem olarak 

ele alınabilir. Meseleye felsefede, varlık (ontolojik), bilgi (epistemolojik), ahlâk 

ve siyaset felsefelerinin ilgi alanlarına göre ayrı ayrı bakmak da mümkündür.  

                                                           
76 Avni İlhan, a.g.m., s.192. 
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 Hz. Peygamber’in vefatından sonra, dört halife ve takip eden dönemlerde, 

fetihler yoluyla İslâm dini farklı coğrafyalara yayılmış, İslâmı kabul edenlerin 

sayısı artmış, Müslümanların yaşadığı coğrafya genişlemiştir. İslâm dini, gittiği 

yeni topraklarda, ortaya koyduğu yeni inanç ve ibadet ilkelerine karşılık, ona kimi 

zaman tamamen aykırı, kimi de önceki ilahi dinlerin devamı niteliğinde ve 

Kur’an’da bahsi geçen, tahrif olmasına rağmen bazı akide ve ibadet kalıntılarıyla 

karşılaşmıştır. Bu durum kimi zaman tabiatı gereği kabul edilmekle birlikte, kimi 

zaman da İslâm’ı doğru anlamayan, iyi özümsemeyen, ya da inanç açısından 

doğru temeller üzerine bina edemeyenler için ihtilaf nedenleri, ayrılık sebepleri de 

olabildi. İnanç açısından peygamberlik meselesi bu konulardan biri olarak 

düşünülebilir. Kaynağını çeşitli inanç ve düşüncelerden alan farklı fikir akımlarına 

İslâm dünyasından da katılanlar olmuştur. 

Çalışmamızın peygamberliği inkâr edenler başlığı altında belirtileceği gibi, 

İbnü'r-Ravendî ve Muhammed İbn Zekeriyya er-Râzi gibi düşünürler, 

peygamberlik kurumunu eleştirerek zamanın İslâm toplumlarında genel kabul 

görmüş peygamberlik konusunda farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Başta 

kelamcılarla Müslüman filozoflardan Kindî’den İbn Haldun'a kadar pek çoğu, bu 

tür hareketlere cevap teşkil edecek ve peygamberlik müessesesinin İslâm'daki 

yerini ortaya koyacak eserler ve görüşler serdetmişlerdir. Söz konusu eserlerde 

siyasete, ideal devlet yönetimine, vahye ve peygamberliğe akli birer izah 

geliştirilirken dinle felsefeyi uzlaştırmaya, dinle felsefenin aynı kaynaktan 

beslendiğini ispata çalışmışlardır77. 

                                                           
77 Mahmut Kaya, “Fârâbî”, DİA., XII, s. 156. 
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 Kindî ve Fârâbî (258/870-339/950) gibi düşünürlerin peygamber, vahiy, 

mucize, vahiy meleği (Cebrail) hakkında yaptıkları izahın kelâm geleneğindeki 

bilinen açıklamalarla izdüşümü oluşturduğunu söylemek mümkün değildir. Belki 

de bu anlamda İslâm filozoflarının görüşlerinin farklı oluşu, farklı bir ilmi 

disiplinin kendine has anlama ve yorumlama metodundan kaynaklanıyor diye 

düşünülebilir. Ancak, Müslüman filozofların farklı düşünceleri hem kendi 

dönemlerinde hem de kendilerinden sonra, sözgelimi başta Gazâlî olmak üzere, 

oldukça eleştiriye78 maruz kalmıştır. Müslüman filozofların yaratılış, akıl, vahiy, 

peygamber ve mucize tanımları, İslâmî motifler taşımalarına rağmen alışılagelen 

temel din ilimlerinin tanımlarından ve yaklaşımlarından farklılık göstermektedir. 

Bu farklılıklar tezin ilgili bölümlerinde ayrı ayrı ele alınacaktır. Ancak, Fârâbî ve 

İbn Sina’nın peygamberlik kurumuna getirdikleri bakış açısı kalıcı ve sürüp 

gidecek tartışmaları başlatmıştır. Müslüman filozofların, peygamberlerden 

kastettiklerinin kelâmcıların kastettikleriyle aynı şey olup olmadığı hakkında 

kesin bir şey söylenemeyeceğini iddia edenler, İslâm düşünürlerinin vahiy 

kavramını kullanmalarını, Hz. Peygamber'i Allah'ın elçisi ve bir uyarıcı olarak 

eserlerinde bahsetmelerini, onların İslâmî çizgiyi takip ettiklerine dair delil 

saymışlardır. Belirli dinî kavramlara karşılık gelen bu kelimeleri, Yeni Eflatuncu 

bir anlamda yorumlamış olabileceklerini de ileri sürmüşlerdir79. 

 İslâm düşüncesinde vahiy kavramına yüklenen anlam, vahyin bilgi 

kaynakları arasında yer alması vb. konular büyük önem arzetmiştir. Bu hususlara 

                                                           
78Gazzâlî’nin filozofların görüşlerini eleştirmek için kaleme aldığı Tehâfütü’l-Felasife ve 

sonrasında devam eden Tehafütler‘in temelinde İslâm düşünürlerinin felsefe ve dini uzlaştırma 

çabasıyla ileri sürdükleri fikirlerin İslâm dininin özellikle akaide ait temel kuralları açısından ele 

alınmasının neden olduğu da söylenebilir. 
79 Erwin I. J. Rosenthal, a.g.e., s. 220. 
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verilecek cevap, vahiy kavramının değerinin ortaya konması kadar peygamberlik 

kurumunun anlamlandırılmasında da önem arzetmektedir.80. Ancak özellikle 

vahiy kavramı hakkında Fârâbî ve İbn Sina gibi büyük İslâm düşünürlerinin 

görüşlerinin kimi zaman muğlak olması ve bu filozofların bazı eserlerinde 

yaptıkları birbirinden farklı tanımlar ve yorumlar konunun anlaşılmasını 

güçleştirmektedir. 

 Müslüman filozofların, peygamberleri insan cinsinin en üstünü olarak 

kabul etmeleri, insanlığın her iki dünyada da mutluluğu için peygamberlik 

kurumunun zorunlu olarak olması gerektiğini ve peygamberlerin hakiki bilgiye 

ulaşmada tek vasıta olduğunu belirtmeleri, konuyla ilgili en önemli temel 

dayanağı teşkil etmektedir.81

İslâm düşüncesinde peygamberlikle ilgili karşımıza çıkan diğer önemli bir 

husus ise, peygamber, filozof kıyaslamasıdır. Her ikisinin de hakikatin peşinde 

olduğu, bunun için büyük bir gayret sarf ettikleri, insanların erdem sahibi olmaları 

için gayret gösterdikleri, hemen her düşünür tarafından kabul edilmektedir. 

Ancak, peygamberin ilahi bir tercihle ve doğrudan hikmete ulaşmasının 

filozoflara göre farklı bir yol olduğu cihetiyle peygamberlerle filozofların 

birbirleriyle üstünlükleri tartışılmıştır. Filozofların akıl yürüterek hakikate 

ulaşmalarından dolayı, peygamberlere karşı üstün oldukları ileri sürüldüğü gibi, 

bu durumun bir üstünlük olmayacağı, peygamberlerin insanoğlunun en 

                                                           
80Hasan Şahin, “Fârâbî’de Vahiy Anlayışı”, Uluslararası Fârâbî Sempozyumu Bildirileri 

içerisinde, Ankara, 2005, s. 267-282. 
81 Müslüman filozoflarının peygamberlere ve peygamberlik kurumuna bakışı ile ilgili Batı’da ve 

Doğu’da araştırmalar yapılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Roxanne D. Marcotte, “The Role of 

Imagination (mutakhayyilah) in Ibn Miskawayh’s Theory of Prophecies (nubuwwat)” American 

Catholic Philosophical Quarterly, vol. LXXIII, no. 1, 1999. 
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mükemmel, en erdemli temsilcileri olduğu ifade edilmiştir82. Fârâbî’nin erdemli 

şehrin yöneticisinde aradığı özelliklerin peygamberlerde bulunması şart olan 

özelliklere benzer özellikler olduğu rahatlıkla söylenebilir. Müslüman filozoflarda 

mükemmel sıfatlara haiz bir “Hz. Muhammed” imajı olduğunu söylemek 

mümkündür. Ancak, peygamberlerin vahye ulaşmaları konusunda farklı izahlar 

getirilmiştir. 

İslâm düşüncesinde peygamberlik kurumunun ele alınışı, aynı zamanda 

İslâm düşüncesinin kaynakları arasında yer alan sünnetin anlaşılmasına yönelik 

bir gayreti de ifade etmektedir. Felsefenin Allah, âlem, insan ve bunlar arasındaki 

ilişkiyi konu edindiği tezinden hareketle, bütün bu konuların ele alınışında 

peygamberleri görmezden gelerek doğru sonuçlara ulaşmak; Allah, âlem 

arasındaki ilişkinin sırrını çözebilmek ve Yaratan’la yaratılan arasındaki ilişkinin 

boyutlarını fizikî bilgiyle izaha çalışmak imkânsız görünmektedir. Bu, başta İslâm 

düşüncesinin kaynakları83 olan Kur’an ve Sünnete uygun olmaz 

İbn Sina’nın peygamberlikle ilgili görüşlerini ve onun İslâm Felsefesi 

içerisindeki mümtaz yerini daha rahat tespit edebilmemiz için İbn Sina’dan önce 

yaşamış Müslüman filozoflar Kindî ve Fârâbî’nin, peygamberlikle ilgili 

görüşlerinin bir kaç cümleyle de olsa özetlenmesi yararlı olacaktır. Böylece, bu 

filozofların İbn Sina’nın peygamberlikle ilgili düşüncelerinde etkileri var mıdır, 

varsa bu ne derecede olmuştur vb. sorulara cevap teşkil edebilecektir. Ancak, hem 

İslâm düşüncesinin müstakil bir felsefî sistem olmasına önemli katkısı olması, 

                                                           
82 Ayrıntılı bilgi için bkz. Bülent Sönmez, Peygamber ve Filozof, Ankara, 2002. 
83 Bayrakdar, a.g.e., s. 7-9. 
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hem de İbn Sina’yı en çok etkileyen düşünür olması nedeniyle Fârâbî’nin 

görüşlerine ağırlık verilmesi uygun olacaktır. 

a. Kindî’de Peygamberlik 

Kindî ansiklopedik bir bilgi yapısına sahip çok önemli bir İslâm 

düşünürüdür. Kindî çok sayıda eser kaleme almasına rağmen bu eserlerinin çok 

azı günümüze kadar gelebilmiş, pek çoğu ise kaybolmuştur. Eserlerinin bir kısmı 

Latince’ye çevrilmiştir 84. 

Felsefenin İslâm kültürünün bir parçası olarak kabul edilmeye başlaması 

Kindî sayesinde olmuştur. İlk Arap tarihçileri bu yüzden ona “Arapların filozofu” 

demişlerdir. Görüşlerinde, Aristo ve Yeni-Eflatuncu görüşlerin tesiri vardır. 

Helenistik felsefî mirasla İslâm’ı uzlaştırarak yeni bir felsefenin, yani İslâm 

felsefesinin temellerini atmış, bu uzlaştırma uzun süre söz konusu felsefenin ana 

özelliğini oluşturmuştur. O, felsefeyi bütün ilimleri kucaklayan kapsamlı bir 

araştırma haline getirmiştir85. 

İslâm felsefesinin ilk düşünürü olarak kabul edilen Kindî’ye göre 

peygamberlik, felsefe ile din arasında uyumu sağlayan önemli bir unsurdur. 

Felsefe tarihinde, nübüvveti epistemolojik ve teolojik açıdan ele alıp 

değerlendiren ilk filozof olma imtiyazı yine Kindî’ye aittir. Ondan sonra gelen 

filozoflar, felsefî sistemleri içerisinde peygamberlik kurumuna özel yer 

                                                           
84 Kindî’nin hayatı, eserleri ve görüşleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Mahmut Kaya, ‘Kindî, 

Ya’kub b. İshak’ DİA., XXVI, s. 41-48; ayrıca bkz. El-Kıftî, Tarih el-Hukemâ, Kahire neşri, s. 

241. 

85 İbn Nedim, el-Fihrist, Kahire, s. 255. 
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vermişlerdir86. Felsefe akla, din ise vahye dayanır. Felsefe ile din arasındaki 

ahenk şu üç delilin sağladığı temele dayanır: 

1. İlahiyat, felsefenin bir bölümüdür. 

2. Peygamberin vahyi ile felsefî hakikat, birbiri ile uyum içindedir. 

3. İlahiyatla meşgul olmak mantıkî bir yükümlülüktür87. 

Kindî’ye göre vahiy, önemli ve güvenilir bir bilgi kaynağıdır. Vahiy 

konusunda, ilahi irade dışında herhangi bir dış etkenin bir müdahalesi ya da 

katkısı söz konusu değildir. Vahye muhatap olan peygamberin vahye ulaşmada, 

bir çabası, istek ve iradesi yoktur. Bir anlamda peygamberlerin seçimi ve onlara 

vahyin ulaştırılması ilahi irade ve dilemeyle meydana gelir. Vahiy ve 

peygamberlik birlikte ele alındığında, Yaratan ve yaratılan arasında mahiyet farkı 

ortaya çıkmaktadır. Yaratan, Vacibu’l Vücud’tur. O’nun yüce nitelikleri, sıfatları 

vardır. Ancak, insan sonradan yaratılmış ve Yaratan’la karşılaştırıldığında acizdir. 

Peygamberlerin seçimi ve onlara vahyin gönderilmesi akıl tarafından kabul 

edilebilecek bir durumdur. Yani vahyin imkânı konusu, onun için sorun teşkil 

etmez. Hatta aklın yetersiz kaldığı durumlarda vahiy ona yardımcıdır, 

kılavuzdur88.  

Peygamberlik, Allah'ın bahşettiği bir bilgidir89. Peygamberler, hakikatin 

aranmasını ve davranışlarda erdemli olunmasını emretmişlerdir. Peygamberlerin 

Allah adına tebliğ ettikleri şeylerin başında, Allah'ın ulûhiyyeti, O’nun 

                                                           
86 Kaya, aynı madde, s. 46. 
87 A.Fuat el-Ehvânî, “Kindî”, İslâm Düşüncesi Tarihi içinde, çev. O. Bilen, İstanbul, 1990, II, s. 

39. 
88 Kindî, Felsefî Risaleler, çev. M. Kaya, İstanbul, 1994, s. 159-160. 
89 Macid Fahri, İslâm Felsefesi Tarihi, İstanbul, 1987, s. 157.  
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yapılmasını istediği erdemli davranışların yerine getirilmesi ve bu erdemli 

davranışlara yakışmayacak olan kötü davranışlardan sakınılmasıdır.  

Kindî’nin Aristo’nun eserlerinin sayısı üzerine yazdığı risalesinde, dinle 

felsefe arasındaki ilişkiyi ortaya koyduğunu ve aralarında olan uyum ve farkları 

dile getirdiğinden bahisle konuyla ilgili şu hususları tespit eder90: Din ilahi, 

felsefe beşeri bir ilimdir. Dinin yolu iman, felsefenin ise mantık ve burhan yoluyla 

edinilmiştir. Araştırma, çaba, gayret ve zamanla elde edilen bilgiler, hiç bir zaman 

bu sayılanlara ihtiyaç duyulmaksızın elde edilen bilgilerin mertebesine yetişemez. 

Allah'ın peygamberlere gönderdiği bilgi, Allah'ın iradesiyle kazanılmış olmakla 

birlikte, ruhun tasfiyesi ve aydınlanması ve böylece hakikate yönelmesiyle, 

Allah’ın desteği, yardımı, ilhamı ve tebliği aracılığıyla elde edilmesi yönüyle 

diğer bilgiden farklıdır. Bu sadece peygamberlere has bir ayrıcalıktır. Bu bir 

anlamda peygamberlere verilmiş olağanüstü durum (mucize) dur. Peygamberler 

dışında diğer insanlar, buna sahip değildirler. Onlar ancak mantık ve matematik 

aracılığıyla bazı bilgileri elde edebilirler. İlahî ilim, nübüvvetle anlaşılabilir. 

Felsefî yorumla da dinle felsefe uzlaştırılmış olur. Bu anlamda din ve felsefeyi ilk 

uzlaştırma gayreti Kindî’de mevcuttur. Onun bu tespitiyle kendisinden sonra 

gelen Fârâbî, İbn Sina ve İbn Rüşd’e tesir etmiştir. 

Kindî’ye ait olduğu ve peygamberlikle ilgili görüşlerini içerdiği bilinen 

“Risale fi Tesbit er-Rusul” adlı eseri vardır. O, Allah'ın gönderdiği peygamberleri 

tasdik etmiştir. Peygamberler ve filozoflar gerçeği bulmaya çalışan insanlardır. 

Filozoflar, gerçeğe akıl ve inceleme ile ulaşırken, peygamberler ilahi vahiyle 

ulaşırlar. Peygamberlerin kalpleri, Yüce Allah tarafından temizlendiğinden, 

                                                           
90 El-Ehvânî, a.g.e., s. 39-41. 
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onların kalbine gayb âleminin ilimleri gelir. Vahye dayanan bilgiler, daha fasih ve 

icaz bakımından daha güçlü olduğu gibi, akıl ölçülerine de uygundur. Vahyin akla 

zıt bir yönü yoktur. Peygamberler en üstün derecede birer filozofturlar91. 

Kindî’nin vahiy, “kelimesi kelimesine kabul edilmelidir.” şeklindeki 

görüşleri, onun “meşşaî” filozoflardan daha çok kelâmcıların görüşlerine yakın 

olduğu değerlendirmesine neden olmuştur92. 

b. Fârâbî’de Peygamberlik 

Tam adı Ebû Nasr Muhammed b. Tarhân b. Uzlûğ el-Fârâbî et-Turkî olan 

düşünür, kendine özgü bir felsefe sistemi kurmuş, zamanın toplumsal siyasi 

çalkantılarından uzak durmuş önemli bir şahsiyettir. Kendini tamamıyla ilim ve 

tefekküre verip, sayısı bir hayli kabarık eserler bırakmıştır. Farâbî, ölümünden 

sonra bile uzun süre Doğu’da ve Batı’da felsefî düşüncede üstad olarak kabul 

edilmiştir. 

Farâbî, Aristo ve Eflatun'un felsefî görüşlerini iyi anlamış ve iyi 

yorumlamış, kainatın yaratılması, öldükten sonra nefsin devamı, ahirette sevap ve 

ceza gibi meselelerde onları uzlaştırmış, ayrıca felsefe ile dini birbirine 

yaklaştırma gayretiyle eserler vererek, kendisinden sonra gelen Müslüman ve 

Müslüman olmayan düşünürlere tesir etmiş, Türk asıllı Müslüman bir 

düşünürdür93. 

Farâbî, felsefeyi oldukça sistematik ve ahenkli bir hale getirmiştir. 

Düşünceleri, ifadeleri ve öne sürdüğü delillerle girdiği tartışmalarda, getirdiği 

izahlar ve muhakemelerde felsefe dünyasında iz bırakmış ve kalıcı olmuştur. 

                                                           
91 İ. A. Çubukcu, İslâm Düşünürleri, Ankara, 1983, s. 21. 
92 H. Ziya Ülken, İslâm Felsefesi, İstanbul, 1993, s. 61. 
93 Hüseyin Atay, Fârâbî’nin Üç Eseri, Ankara, 1974, s. III-X. 
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 Fârâbî’de, vahiyle insana ulaşan kutsal kitap çok önemlidir. Bunu Eflâtun 

düşüncesinde görmek mümkün değildir. Bu, ancak Allah'ın iradesi ve dilemesiyle 

olabilecek bir durumdur. Fârâbî bu konuda şöyle demektedir: "Varolan varlıklar 

ve onların sebepleri üzerinde tefekkür edildiğinde bilinmesi gereken ilk ve önemli 

şey, bu dünyanın ve onun parçalarının bir Yaratıcısı olduğudur”94. 

 Fârâbî'ye göre insan toplumu, Allah tarafından yaratılan bu dünyanın bir 

tezahürüdür. Ona göre nasıl hayvanlar toplum halinde yaşarlarsa, insanlar da 

böyledir. Fârâbî, böylece Aristo’nun, “insan siyasî ve toplumsal, bir hayvandır” 

fikrini yeniden gündeme getirmiştir. Ancak insanları hayvanlardan ayıran en 

önemli özellik zekâ ve akılla donatılmış varlıklar oluşudur. Bu yönüyle insan 

toplumu, yaratılışı ve bilhassa amacı gereği hayvanların çok üzerindedir. Fârâbî, 

peygamberliği buradan hareket ederek açıklamaya çalışmıştır95. 

 Peygamberliğe ihtiyaç konusunda Fârâbî, insanın mutluluğu temelinde bir 

açıklama getirmektedir. Mutluluk, mutlak iyidir. O'na ulaşmaya imkân veren her 

şey de, özü itibariyle değil, fakat mutluluk doğrultusundaki faydası dolayısıyla 

aynı şekilde iyidir. Mutluluk aynı zamanda insanın varlık sebebidir. O halde, 

insanın nasıl mutluluğa ulaşabileceğinin izahı gerekir. O, bunu faal akıl, yani 

Cebrâil vasıtasıyla gerçekleştirebilir. Ona göre faal akıl, akıl edilebilirleri vermesi 

dolayısıyla bilgeleri; kutsal metinleri vermesi dolayısıyla da peygamberleri 

etkiler. Kâinatın düzeni ile ideal toplumun düzeni arasında bir benzerlik 

bulunmaktadır. Aşağı seviyede olan yukarı seviyede olanı taklit eder. Bu 

görüşlerde de Eflâtuncu düşüncenin izlerini görmek mümkündür. 

                                                           
94 Roger Arnaldez, “Fârâbî’nin Erdemli Şehri ve Ümmet (Umma)”, çev. Kenan Gürsoy, U. A. İbn 

Türk, Harezmî, Fârâbî, Beyrunî ve İbn Sina Sempozyumu içinde, Ankara, 1990, s. 121. 
95 Aynı eser, aynı yer. 
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 İbn Sina’da olduğu gibi Fârâbî’de de vahiy ve peygamberlik meselesinin 

anlaşılmasında akıl, kilit kavram rolünü üstlenmektedir. Felsefe ile dini, diğer bir 

ifade ile akılla imanı uzlaştırma gayretlerinin bir tezahürü olarak, peygamberlik 

müessesesini de akli delillerle izaha çalışmıştır. Onun ideal devlet, o devletin ideal 

devlet başkanı ve bu devlette yaşayan insanların uyması gerekli kurallarla ilgili 

görüşleri vardır. Özellikle bu konulara yer veren müstakil eserler yazmış96, adı 

geçen filozofların ideal devlet başkanında aradığı özelliklere diğer başka 

özelliklerle birlikte peygamber olma şartını da ilave etmiştir. İdeal devlet 

başkanında aranan şartların bir araya getirilmesinin oldukça zor, hatta imkânsız 

olduğunu ileri sürmüş, bu ideal şartların ancak filozof peygamberde ve onun 

idaresindeki devlette bir araya gelebileceğini ifade etmiştir97. Bütün bu vasıfların 

bir insanda bir araya gelmesi zor olduğu için bu özellikleri sahip olanlar, çok 

nadirdir ve birbirlerini takip eden ayrı zamanlarda bunlara rastlanır. 

Fârâbî, peygamberlik kurumunu açıklamadan önce vahiy ve vahyin imkânı 

üzerinde durmaktadır. O, vahyi uyku örneğiyle açıklamaya çalışmıştır: İnsanda 

güç halinde teorik ve pratik akıl vardır98. Akıl, insanda ortaya çıkıp güçlenmeden 

önce insan bir hayvan gibi yaşamaktadır. Hayvanî güçler insanda öne çıkmakta ve 

o kendini, aklî yetisinin faaliyetine hazır ve elverişli kılmak için onları yenmek ve 

zayıflatmaya çok büyük bir ihtiyaç duymaktadır. İnsan bu akılla muhayyile ve 

akledebilme imkânına sahiptir. Muhayyile gücü bir yandan sürekli bir şekilde 

duyulardan gelen izlenimleri alarak düşünme gücüne iletmekte, diğer yandan da 

                                                           
96Ayrıntılı bilgi için bkz. Fârâbî’nin Fusulü’l-Medeni, Tahsilü’s-Saade, Kitabü’l-Mille ve 

Medinetu’l-Fadıla adlı eserleri. 
97 Erwin, s. 185-186. 
98 Bayrakdar, a.g.e., s. 180-181. 
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istek gücünün etkisi altında bulunmaktadır. Muhayyile gücü, ancak uykuda iken 

bu güçlerin etkisinden kurtulup serbest kalır. Daha önce aldığı izlenimleri 

koruyup sakladığı için, serbest kalabildiği uyku halinde onların üzerinde bir takım 

işlemlerde bulunur. Onların analiz ve sentezini yaptığı gibi taklitlerini de 

oluşturabilir. Bedenin yapısına uygun olarak şekillenen muhayyile, duygu ve 

düşüncelere ait izlenimleri ya oldukları gibi veya bir benzeriyle taklit ederek 

canlandırır. Rüyada görülen güzel ve çirkin manzaralar uyku sırasında serbest 

kalan muhayyile gücünün etkinliklerinin bir sonucudur99. Bütün kehanetler, uyku 

sırasında, ya da uyanıklık hâlinde meydana gelir. Uyanık iken olanlar nadiren olur 

ve sadece az sayıda insanda oluşabilir. Uyku sırasında vukû bulanların çoğu, özel 

somut şeyleri kapsar. Peygamberlik, bunların en üst şekilde tezahürüdür. Vahiy 

sırasında, peygamberin muhayyilesi, duyuların tesirinden çıkmakta, kendini 

engelleyen, sınırlandıran durumdan kurtulmaktadır100.  

Fârâbî’de akıl, nazarî ve ameli olmak üzere iki çeşittir. Ameli olan, 

hâlihazırdaki ve gelecekteki özel şeyler üzerinde bulunma fonksiyonu olan yetidir. 

Nazarî ise, bilimin işi olan akıl edilebilirleri akletmek gibi bir fonksiyona sahip 

olan yetidir. Muhayyile, aklî yetinin iki çeşidine de pek yakın bulunmaktadır. faal 

akıl, bazen normal olarak nazarî akli yeti içerisine gelen akıl edilebilirleri 

vermesiyle, bazen de, yine normal olarak ameli aklî yeti içerisine gelen 

duyulurları vermesiyle muhayyileye etkide bulunur. Fârâbî'nin görüşüne göre 

onları ışınları vasıtasıyla çevredeki havaya yansıtan görme yetisini etkilemektedir. 

Buna göre, tıpkı gerçek nesneler gibi (önce) görülmüşler sonra sırası geldiğinde 

                                                           
99 Fârâbî, Medînetu’l-Fadıla, çev. Nafiz Danışman, İstanbul, 1956, s. 57-58; Kaya, a.g.m., s. 155-

156. 
100 R. Arnaldez, a.g.m., s. 126-127. 
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tahayyül edilmişlerdir. İşte Peygamber bu şekilde vahiy meleğini görebilmiştir. 

Bu yüzden, böyle bir insan için, faal akıl görünür hale gelmektedir. Dolayısıyla, 

mükemmel şehrin siyaseti, aynı zamanda hem aklın, hem de hakikî imanın 

gereklerine cevap vermek zorundadır. Fakat insanlar Kur'an'ın ifsat adını verdiği, 

bozulmanın kurbanı olunca, onu Kur'an'ın ıslah adını verdiği, iyi hâle getirmek 

için Allah, peygamberler göndermektedir. Bir başka deyişle, mükemmel bir şehri 

yönetmek için bir bilge gerekmekte fakat onu düzeltmek ve pozitif bir kanunla 

doğru yola yeniden getirmek için bir peygambere ihtiyaç duyulmaktadır101. 

Faal Aklın tesiriyle kuvveden fiile dönüşen insan aklı, müstefâd akla 

ulaşarak metafizik bilgiyi almaya müsait hale gelir. Zaman zaman farklı 

değerlendirmeler yapılsa da faal akıl, Farâbî'de Allah yerine kullanılmamıştır102. 

Bu safhada görülen rüyalar maddî varlık sahasına aitse rüyayı sâdıka, manevi 

varlıklarla ilgiliyse peygamberlik olarak tezahür eder. Muhayyile gücüyle 

mükemmelliğin son haddine vasıl olan insan, nadiren de olsa uyanık olduğu 

durumda da bu hali yaşar ve Yüce Allah'ın ona gösterdikleri karşısında saygı ve 

hayret duygularını dile getirir. Bu muhayyile gücünün ulaşabileceği en yüksek 

mertebe olduğu gibi, insanın muhayyile vasıtasıyla erişebileceği en yüksek 

mertebedir. Bu mertebenin altında olanlar arasında da sınıflar söz konusudur. 

Onlar asla bu mükemmel mertebeye ulaşamazlar. Uykuda veya uyanıkken asla 

faal akıl'la irtibat kuramazlar. Peygamber, diğer insanlara göre muhayyile gücü en 

güçlü kişidir. Bu durumdaki peygamber Cebrail'den yani faal akıl'dan gelen vahyi, 

                                                           
101 R. Arnaldez, a.g.m., s. 126- 135. 
102 H. Z. Ülken, İslâm Felsefesi, s. 74. Ülken bu eserin 17. dipnotunda, “Aristo Faal akılla Allah’ı 

birleştiriyor. Fârâbî’ye göre o Allah’ın yaratığıdır. Allah olamaz. Çünkü sınırlı yaratıkları meydana 

getiren şey de sınırlıdır.” ifadesine yer verir; Bayrakdar, a.g.e., s. 181. 
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düşünmeye ve akıl yürütmeye ihtiyaç duymadan uyanık olduğu halde de alır. Bu 

durum ona, yüce âlemle irtibat kurma ve âlemde olanları görme imkânı sağlar103. 

Bir başka ifade ile Allah, faal akıl aracılığıyla ilk devlet başkanının teorik 

aklına vahiy göndererek ve onun pratik aklını etkileyerek bir "peygamber", 

insanları mutluluğa yönlendirecek bir "uyarıcı"ya çevirir. O imamdır. İdeal şehir 

devletinin, ideal milletin ve bütün yeryüzünün ilk devlet başkanıdır. 

Peygamberler, insanların hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak yeterliliğe 

sahiptir. Böyle bir hedefe ulaşıldığında, insanın sahip olduğu ahlâkî ve fikrî 

mükemmellik vahiyle gelmiş ilahi buyruklar doğrultusunda Allah'ı kavrar. İlk 

devlet başkanınca yönetilen kimseler mükemmel, en iyi ve mutlu 

vatandaşlardır104. 

Filozof, ideal devlet başkanı, hâkim, kanun koyucu ve imam aynı manaları 

ifade eder105. İlk devlet başkanı, felsefeyi iyi bilmek ve öğrenmek zorundadır. 

Çünkü o amacını tam olarak yerine getirmeyi hedefleyen seçkinlerin en 

seçkinidir. 

 Fârâbî, erdemli şehrin başkanı üzerine şunları söylemektedir: "İlk sebebin 

varolmakta olan varlıklarla münasebeti, mükemmel şehrin kralının bu şehrin diğer 

unsurlarına olan münasebeti gibidir. Bu durumda, evrenin hiyerarşik düzeni ile 

mükemmel şehrin oluşturduğu ve belirginleştirdiği hiyerarşik düzen arasında bir 

benzerlik bulunmaktadır. Aynı şekilde, başkanların hiyerarşisi ile bedende 

bulunan uzuvlar arasında da bir benzerlik vardır. Aşağı seviyede olan yukarı 

seviyede olanı taklit eder.” Bu fikir, Eflâtuncu felsefe'yi düşündürmektedir. 

                                                           
103 Fârâbî, a.g.e., s. 62-64; Fazlur Rahman, a.g.e., s. 36-38. 
104 Erwin, a.g.e., s. 185-186; Fârâbî, Fusulü’l-Medeni, çev. H. Özcan, İzmir, 1967, s. 1-21, 33-42. 
105 Fârâbî, Tahsilü’s-Sa’ade, çev. H. Atay, Ankara, 1974, s. 58.  
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Fârâbî, “mükemmel şehrin unsurlarının, faaliyetleriyle hiyerarşik düzene göre, 

birinci ve asıl başkanlarının amaçlarını taklit etmeleri” gerektiğini yazmaktadır. 

Mükemmel şehrin başkanının herhangi biri olması mümkün değildir106. 

Bunlara ilaveten, sözünü ettiği mutlu ve erdemli toplumu idare etmekle 

yükümlü devlet başkanında bulunması gereken özellikleri ayrıntılarıyla açıklar. 

Sağlıklı bir fiziki yapıya sahip olmaktan, hafıza gücünün yeterli olmasına; zeki 

olmasından, öğrenmeyi ve öğretmeyi sevmesine; israftan, zevk ve sefadan 

sakınmasına, adil ve doğrudan yana olmasına varıncaya kadar bir dizi özellikleri 

sıralar107. Söz konusu bu özellikler bir nevi peygamberlerde bulunması zaruri olan 

özelliklerin açıklamasıdır. Özelliklerin tamamı ancak, mükemmel insan, 

peygamberlerde bir araya gelebilir. Yoksa alelade bir insanın bütün bu özelliklere 

sahip olmaları beklenemez. Bir devlet başkanı bu özelliklerin tamamına haiz 

olamamışsa da, sayılanlardan en az altı özelliğe sahip olmalıdır. 

 Fârâbî, bütün bu vasıfların bir tek insanda birleşmesinin çok zor olduğunu 

dile getirmektedir. İşte bunun için, bu özelliklerle donanmış olan insanlara her 

devirde çok zor rastlanacağını ve bu özelliklerdeki insanların nadiren geldiklerini 

söylemekte; herhangi bir devirde böyle örnek insan bulunmazsa, daha önce bu 

türden bir başkan tarafından tesis edilmiş kanunlar ve gelenekler taklit edilerek o 

kanunlara uyulması gerektiğini ifade etmektedir108. 

 Kur'anî esaslar şüphesiz mükemmel ve en iyidir. Hiç kimse onu 

değiştiremez ve yürürlükten kaldıramaz. Fakat Kur’an’ın, her devrin ihtiyaçlarına 

göre uyarlanacak olması da tartışılmazdır. Buna göre Fârâbî, “Siyasetü'l-

                                                           
106 R. Arnaldez, a.g.m., s. 130. 
107 Fârâbî, Medinetü’l-Fadıla, s. 72-73. 
108 R. Arnaldez, a.g.m., s. 130-131. 
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Medeniye” adlı eserine ait metinlerde başkanın ihtiyaç olduğunda, Kur’an’a 

dayanan kuralları zamanın şartlarına göre böyle bir yorumla yeniden uyarlamaya 

yükümlü ve yetkili olduğunu ifade etmektedir109. 

Fârâbî, nübüvvet kavramını aklî delillerle bu denli izah etmekle dinle 

felsefenin aynı kaynaktan geldiğini, aralarında mahiyet farkı olmayıp ancak 

derece farkı olduğunu göstermiştir. O, hakikati farklı terim ve yöntemlerle ortaya 

koymaya çalışan din ile felsefe arasında sanıldığı gibi fark olmadığını ifade 

etmeye çalışmıştır. Fârâbî konuyla ilgili görüşlerini bir araya getirdiği 

"Medinetü'l-Fadıla" adlı eserinde, felsefeyle ilgilenen daha geniş bir kitleyi 

hedeflerken, benzer konuları farklı bir üslupla ele aldığı "Fusulu'l-Medenî" adlı 

eserinde ise hedef kitle Müslümanlardır110. 

Fârâbî’nin filozof peygamber kıyaslamasında, filozofu peygamberden 

üstün tuttuğu düşünülebilir mi? Konuya parçacı bir yaklaşım sergilemeden, onun 

konuyla ilgili görüşlerinin tamamını birlikte değerlendirdiğimizde akıl ve düşünce 

gücü sayesinde faal akıl'la ilişkiye geçen filozofu, bu ilişkiyi muhayyile gücüyle 

gerçekleştiren peygamberden daha üstün sayan bir ifadeye rastlamak mümkün 

değildir. Hatta müstafâd akıl ve güçlü bir muhayyile gücüne sahip olan 

peygamber, sadece akıl gücüyle yetinen filozoftan üstün sayılabilir. Buna göre her 

peygamber filozoftur, fakat her filozof peygamber değildir, çıkarımını yapmak 

mümkündür. Farâbî’nin bu tür tespitleriyle, peygamberlik düşüncesine yabancı 

olan ve rüya vasıtasıyla da olsa metafizik âlem hakkında bilgi edinmenin 

                                                           
109 R. Arnaldez, aynı eser, aynı yer. 
110 Erwin, a.g.m., s. 193. 
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imkânsızlığını savunan Aristo'dan ayrıldığı; kendisinden sonra gelen İbn Sina, İbn 

Rüşd, İbn Meymun, Albertus, Magnus ve Spinoza'ya tesir ettiği ifade edilir111. 

Fârâbî’nin, ideal toplum ve ideal başkanın nitelikleri ve fonksiyonlarında 

Eflâtun'dan etkilendiğini söylemek mümkündür. Kendi döneminde demokratik bir 

devlet yönetim biçimi olmadığı halde onun engin ufku, her yönden rahat ve huzur 

içerisinde bireyleri mutlu edecek yönetim formüllerini üretme konusunda onu 

teşvik etti. Ona göre başkan, ülkesini, ülkesinde yaşayan insanların iradesiyle 

yönetir, onların istek ve beklentilerine bağlı hizmet eder. Vatandaşların 

hürriyetlerini sağladığı ölçüde saygı görür112. 

2. İbn Sina Öncesi Peygamberlik Karşıtı Görüşler  

İbn Sina’nın peygamberlik anlayışına kaynaklık edebilecek ve onu 

etkileyebilecek hususlardan biri de yaşadığı dönem ve öncesinde peygamberlik 

karşıtı görüşler olabilir. Özellikle onun konuyla ilgili görüşlerini ifade ederken 

“ispat” kelimesini seçmesinin, konuyla ilgili inkârcı görüşlere cevap verme 

ihtiyacından kaynaklandığını söyleyebiliriz. İbn Sina’nın yaşadığı dönem ve 

öncesinde peygamberlik kurumunu inkâr edenler söz konusu olduğunda ilk akla 

Berahime fırkası, İbnü’r Ravendi (245/910 ?) ve Muhammed İbn Zekeriyya er-

Râzi (271/865- 31/925) gelmektedir. Esas konumuzdan uzaklaşmamak için 

burada Berahime ve Ravendi’nin peygamberlik karşıtı görüşlerine özetle yer 

verilecektir. 

                                                           
111 Kaya, a.g.m., s. 156. 
112 R. Arnaldez, a.g.m., s. 134. 
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a. Berahime ve Peygamberlik 

Berahime kelimesinin kökeni ve ne anlama geldiği konusunda kaynaklarda 

farklı bilgiler mevcuttur. Berahime’nin, ilimlerin gelişmesini destekleyen en 

büyük Hint kralı ve Allah'ın Hint coğrafyasına gönderdiği Âdem peygamber 

olduğuna inanılan Berahmen’den geldiği113; Yaratıcı’nın varlığını kabul etmekle 

birlikte, peygamberlik müessesesini kabul etmeyenlere verilen ad olarak da ifade 

edilmiştir114. Berahime’nin görüşlerini doğrudan ihtiva eden bir eserden 

bahsetmek mümkün değildir. Peygamberliği inkâr etmeleri öne çıkarılarak İslâm 

dinindeki peygamberlik inancını savunma maksatlı eserler yazılmış; bu eserlerde 

de Berahime’ye ait olduğu iddia edilen görüşlere yer verilmiştir. Ancak, 

Berahime’nin çeşitli fırkalara ayrıldığı ve bu fırkalardan bazılarının peygamberliği 

reddetmekle birlikte, bazılarının kendilerine has bir peygamberlik anlayışına sahip 

olabileceklerine işaret edilmiştir. “Allah'ın, insanlara peygamber göndermesi caiz 

değildir. Ayrıca, Allah’tan elçilik görevi üstlenmek de doğru değildir” diyenler; 

“Allah Adem’den başka peygamber göndermemiştir” diyenlerle; “Allah 

İbrahim’den başka peygamber göndermemiştir” diyenler olarak, Berahime’yi üç 

gruba ayıranlar da olmuştur115. 

 Bu konudaki geniş bilgiye Makdîsî’nin el-Bed’u ve’t-Tarih adlı eserinde 

rastlamak mümkündür. Makdîsî’ye göre Berahime (Hint dinleri) çok çeşitli olup, 

bilinenleri doksan dokuz tanedir. Bunları kırkiki mezhepte toplamak ve nihayet 

iki ana başlığa indirmek mümkündür. 

                                                           
113 Mes’ûdî, Mürûcü’Zeheb, nşr, M. M. Abdülhamid, Kahire, 1964, I, s. 76-80. Ayrıca, ayrıntılı 

bilgi ve diğer kaynak eserler için bkz. Günay Tümer, “Brahmanizm”, DİA., VI, s. 329-333. 
114 Tahir el-Makdîsî, Kitap El-Bed’u ve’t-Tarih, nşr, C. Huart, Paris 1907, I, s. 109. 
115 Bakıllânî, Kitabü’t-Temhîd, s. 126-127. 
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 - Berahime, 

- Semeniyye. 

Berahime yukarıda da belirtildiği gibi üç ayrı sınıftan oluşmaktadır: 

a- Tevhide, sevaba ve ikaba inanıp, risaleti reddedenler. 

b- Sevabı ve ikabı tenasühe bağlayanlar. 

 c- Hem tevhidi ve hem de risaleti reddedenler. 

Risaleti reddedenler, ekseriyetle Allah’ın kendilerine insan suretinde bir 

melek gönderdiğine inanırlar. Bu melekler Hint tanrılarını andıran tasvirlere 

sahip, esatiri varlıklardır. Böylece onlar, bir beşerin peygamber olarak 

gönderilemeyeceğini, bu görevi ancak meleklerin yaptığını iddia ederek, risaleti 

inkâr etmektedirler. 

İçlerinde “Ashabu’l fikr” denilen bir grup vardır ki bunlar duyu 

idraklerinden olabildiğince soyutlanıp meditasyon yapmakta ve ruhları 

bedenlerinden soyut hale gelince söz konusu meleklerin ve melekleri kontrol eden 

tanrıların kendilerine tecelli edeceğine inanmaktadırlar116. 

Günay Tümer, “tespit edilebildiği kadarıyla” diyerek ihtiyat notuyla 

birlikte, Bağdadî’nin El-Fark adlı eserinden İslâm alimleri içerisinde, 

Berahime’nin peygamberlikle ilgili görüşlerini reddeden ilk eserin, İmam Şafiî 

tarafından “Tashihu’n-Nubüvve ve’r-Red ‘alel Berahime” adıyla yazıldığını 

nakleder117. 

Mes’ûdî tarihçi gözüyle Berahime kavramını “Hanedan” terimiyle 

açıklamaktadır. Ona göre kimi Hindulara göre Brahman, Âdem (as.) dır. Bazısına 

                                                           
116 Makdîsî, a. g. e. IV, s. 9-14. 
117 Tümer, a. g. m., s. 332. 
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göre ise o bir meliktir. Onun döneminde Hindistan bilgi, hikmet ve medeniyette 

altın çağını yaşamıştır. Brahman’ın ardından gelen oğullarına Berahime 

denilmektedir. Mes’ûdî bu görüşünü desteklemek için kendi zamanına kadar olan 

Hint sultanlarının bu şanı kullandıklarına dikkat çekmektedir118. 

İlhan Kutluer119 ise, Berahime’nin menşei ile ilgili Norman Calder’in 

oldukça farklı bir değerlendirmesini aktarmaktadır. “...İlk dönem Müslüman 

kelâmcıların Hindu din âlimleriyle olan münakaşalarına hiç değinmeden ilk 

dönem metinleri, Hindu kültür sferinin kavramlarından çok semitik din ve 

nübüvvet anlayışını çağrıştıran, tek tanrıcı, kendisini ataları Âdem’e yahut 

özellikle Hz. İbrahim’e dayanan ve ondan sonraki peygamberleri reddeden, 

mitolojik hüviyetli bir İbrahîmî (iBRaHiMî) kültürün Ortadoğu’da yaşamış olması 

muhtemel temsilcilerini hatıra getirmektedir”120. Kutluer, bu alıntıyı yaptıktan 

sonra yine aynı kaynakta Berahime’nin Brahmanlarla ilgisi olup, olmadığı 

konusuyla ilgilenmenin temelinde yatan nedenleri ve bu konuda Berahime’nin 

Brahminlerle anlamlı bir ilişki kurulamamasının nedenini yine Calder’in 

tespitleriyle izah eder: “...Çünkü, Berahime Brahmin değildi. Oysa İslâm öncesi 

Ortadoğu’da Musa, İsa ve nihayet Hz. Muhammed’in nübüvvetini reddeden bir 

İbrahîmî kült olduğuna dair deliller vardır. Sadece Bakillânî’nin nübüvveti kabul 

                                                           
118 Mes’ûdî, a.g.e., I, s. 76-79. 
119 Yazar, “Akıl ve İtikad” adlı eserinde, Berahime ve peygamberlik hakkında tarihi kronolojik 

seyri de dikkate alan ayrıntılı bir tahlil yapmaktadır. Berahime kelimesinin sözlük anlamından, 

kaynaklarda Berahime kelimesine yüklenen anlamları ve Berahime’ye ait olduğu belirtilen 

eserlerde yer alan görüşleri ele alır ve peygamberlikle ilgilerinin üzerinde durur. 
120 Kutluer, a.g.e., s. 74. Yazar, bu alıntıyı, Norman Calder’in, “The Barâhime: Literary Construct 

and Historical reality”, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, London 1994, 

LVII/1, s. 46’dan yapmaktadır. Doğrusu bu tespit diğer konuyla ilgili kaynaklarda mevcut değildir. 

Bu açıdan farklılık arzetmektedir. 
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eden Berahime’si değil, Ebu İsa’nın Berahime’si bile, ihtimal İbrahimî külte 

aittir.”121 Kutluer, Calder’in Berahime’nin, Hz. Musa, Hz. İsa ve Hz. 

Peygamber’in nübüvvetini reddeden bir İbrahimî külte ait olduğuna dair 

faraziyesinin, Berahime’nin Hz. Âdem veya Hz. İbrahim’in peygamberliğini 

temellerinden eden bir paradoksa düşürebileceği konusunda eleştirmiştir122. 

Bakıllânî’nin et-Temhid adlı eserinde, Berahime hakkında oldukça ayrıntılı 

ve kendi içinde disiplinli bir mantık ağı örülerek kaleme alınmış bilgi bulmak 

mümkündür. O, hem Berahime’nin peygamberlikle ilgili görüşlerine hem de o 

görüşlere karşı kendisinin verdiği cevaplara yer vermektedir. Berahime’nin 

peygamberliği reddetme konusunda ileri sürdükleri görüşlere yer verirken, İslâm 

âlimlerinin bunlara karşı verdiği cevaplardan da kısaca bahsetmek yerinde 

olacaktır. Çünkü, konuyla ilgili görüşlerinin arka planını tespit ederken, bir 

yandan inkârcı görüşleri, bir yandan da bu görüşlere İslâm bilginlerinin verdikleri 

cevapları doğru tespit etmek gerekmektedir. İbn Sina’nın, peygamberlik konusuna 

özel zaman ayırıp konuyla ilgili eserler kaleme almasının sebebi belki bu şekilde 

daha açık ortaya çıkabilecektir.  

Bakıllânî’nin, söz konusu eserinde Berahime’ye ait diye naklettiği 

peygamberlikle ilgili görüşlerle bu görüşlere verdiği cevapları şöylece özetlemek 

mümkündür:123

Berahime; 

                                                           
121 Kutluer, a. g. e., s. 75.  
 

122 Kutluer, a. g e., s. 75. 
123 Bakıllânî, et-Temhîd, s. 126-151. Ayrıca, peygamberliği inkar edenlerin iddialarını İlhan 

Kutluer’in Akıl ve İtikad adlı eserinin 78-85 sayfalarında bulmak mümkündür. Yazar, 

peygamberlik kurumuna yöneltilen itirazları biraraya toplamış, sonunda İbn Sina’nın bu itirazlara 

verdiği cevaplara yer vermiştir. 
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- Allah'ın insanlara peygamber göndermesi caiz değildir. Yaratıcı’dan 

elçilik görevi üstlenmek söz konusu değildir. 

- Allah, Âdem’den başka peygamber göndermemiştir, 

- Allah, İbrahim’den başka peygamber göndermemiştir, diyenler 

olmak üzere üç sınıfa ayrılırlar124. 

Bakıllânî bu tespiti yaptıktan sonra birinci grubun Allah'ın insanlara 

peygamber göndermesini imkânsız görmesi konusundaki iddialarını ele alır ve 

onların konuyla ilgili delillerini sorgular. Berahime’nin: “Allah bilir ki gönderilen 

elçi diğer gönderilenlerle aynı cinstendir. Cevherleri aynıdır. İki aynı olan ve 

kendi cinsinden olanın diğerine karşı üstün tutulmasının hikmetten uzak bir 

saçmalık olduğunu ve bunun Hakîm olan Allah için düşünülemeyeceğini” 

nakleder.  

Peygamberliği reddedenler, iki aynı cinsten olanın birinin, diğerine üstün 

tutulmasının hikmetten uzak bir saçmalık olduğuna dair iddialarını şöyle izah 

ederler: İki aynı cins varlığın birini diğerine üstün tutmamız biz insanlar nazarında 

bile doğru karşılanmadığını biliyoruz. Bunun Allah açısından kabul edilmemesi 

daha da önce gelmelidir.  

Bakıllânî, onların bu görüşlerini doğru kabul etmemiz durumunda, 

insanların bazı dostlarını, diğer insanlara oranla daha çok sevmesinin de doğru 

olmadığını kabul etmek durumunda kalınabileceğinden bunun mümkün 

olmadığını ifade eder125. 

                                                           
124 Bakıllânî, a. g. e., s. 127. 
125 Aynı eser, s. 128. 
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Berahime, risaletin Yaratıcı’dan alınması doğru değildir. Çünkü Allah, 

gözlerle görülen, hislerle algılanan bir şey değildir. Hâlbuki burada muhatap alan 

ve seslenen vardır. İkisinin de birbirini görmesi gerekir. Kendilerine peygamber 

denilen şahıslar kendilerinin peygamber olduklarını şöyle ifade ederler: 

a) Duyduğu bir ses; Hz. Musa’da olduğu gibi, 

b) İndirilen bir kitap, 

c) Allah'ın meleklerinden birinin bir şekle girmiş ve onun konuşuyor hali. 

Bu sayılanların hiç biri Allah’ı gördüğünü söyleyememiştir. Ancak, 

bilmediği bir sesin ona konuştuğunu söylemişlerdir. Bu sesler; melek, cin veya 

gizlenmiş insanlardan gelmiş olabilir. Evrende bahse konu edilen sesleri 

çıkarabilecek başka varlıklar bulunduğu bilindiği halde, o seslerin Allah’tan 

geldiği nasıl diğerlerinden ayırt edilebilir?126

Ayrıca bir meleğin Allah’tan risalet görevini bir insana getirdiği ve bir 

kitabın Allah katından indirildiği iddialarını da buna benzetmek mümkündür. 

Bütün bunlar cinlerin işi olabileceği gibi, bir sihirbaz işi de olabilir. Özetle, 

risaletle görevlendirilme mantıklı değildir. 

Şehristanî, Berahime için yaptığı açıklamalarda, onların nübüvveti kesin 

olarak reddettiklerini söylerken dört temel argümanlarından bahsetmektedir: 

 1-Peygamberlerin getirdiği mesaj akla ya uygundur ya da değildir. 

Uygunsa akıl ile o bilgiye ulaşabilir. Böylece peygambere ihtiyaç kalmaz. Zira 

akla uygun olmayan şeyleri kabul etmek, insana değil vahşi hayvanlara yaraşır. 

 2-Akıl, Allah’ın hikmet sahibi olduğuna delalet ediyor. Hakim bir tanrı 

kullarına ancak akıllarının kabul edeceği şeylerle hükmeder. 

                                                           
126 Aynı eser, s. 131-132. 
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 Aklî deliller bu âlemin bir Yaratıcı’sının olduğuna, o Allah’ın âlim, kâdir 

ve hâkim olduğuna; kullarına birçok nimetler verdiğine; bunların şükrü 

gerektirdiğine; şükredersek sevaba kavuşacağımıza, şükretmezsek ikâba 

uğratılacağımıza delalet etmekte iken, bizler niye kendimiz gibi bir beşere 

(peygambere) tabi olalım. 

 3-Hakim olan tanrı akla aykırı ve çirkin şeyleri kullarının üzerine 

yüklemez. Ama şeriata inananlar kıble, tavaf, sa’y, şeytan taşlama, ihram, telbiye, 

kara taşı öpme, hayvanları boğazlama (kurban) gibi akla, mantığa aykırı insanlara 

fayda vermeyen şeylere bağlanmışlardır. 

 4-Risâleti kabul etmenin en bağışlanmaz tarafı, görünüm, nefis, akıl 

bakımından seninle aynı olan, senin yediğini yiyen, içtiğini içen aynı senin gibi 

ölümlü bir beşer olan birine tabi olmaktır. Hele öyle bir bağlılık isteniyor ki, onun 

yanında güdülen bir hayvan veya o, sana emirler yağdıran bir efendi, sen de her 

emrini şeksiz ve şüphesiz kabul eden bir köle gibisin. Onun senden ne farkı var 

ki? Üstelik davasının doğru olduğunun delili nedir? 

 Onların mucizeleri var diyorsan, cisim ve cevherlerin de sayılamayacak 

kadar mucizeleri vardır. 

 Onların haberleri var diyorsan, onunkiyle kıyaslanamayacak kadar nice 

gayb haberlerine bizler muttali olabiliriz127. 

 Konuyla ilgili önemli bir kaynak da Mutahhar b. Tâhir El-Makdîsî’dir. 

Doğum ve ölüm tarihi tam olarak tespit edilememekle birlikte, Kindî’nin talebesi 

Ebû Zeyd El-Belhî’den ders alarak yetişmiş olan X. asır bilginlerinden 

Makdîsî’nin, Kitab el Bed’ ve’t-Tarih adlı eserinde, bu konu üzerinde durduğu 

                                                           
127 Şehristânî, el Milel, II, s. 250-251. 
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görülmektedir. Bakıllânî gibi Makdîsî de İbn Sina’nın peygamberlikle ilgili 

görüşlerinin tespitinde önemlidir. Hem o dönemin konuyla ilgili görüşlerinin 

yansıtılması, hem de tarihçiliğinin yanında aynı zamanda felsefe hakkında geniş 

malumatı olan Makdîsî’nin görüşleri128 bize ipuçları verebilecektir. Makdîsî söz 

konusu meşhur eserinde Berahime’nin şu görüşlerine yer vermektedir129; 

 1. Berahime, Yaratıcı’yı kabul etmekle beraber, peygamberlik 

müessesesini kabul etmezler. Zira peygamberler ancak şu iki durumda kabul 

edilebilir: Peygamberler; 

a) Akla uygun bilgiler sunar. 

Peygamberler aklın gerektirdiklerini sunuyorsa, zaten aklın kendisi bu 

hususta yeterli demektir. Yani, Yaratıcı’nın var olduğu, O’na karşı yaratılanların 

görevlerinin bulunduğu, neyin iyi, neyin de kötü olduğu konusunda akıl zaten 

yeterlidir. 

b) Akla uygun olmayan bilgiler sunar. 

 Bir peygamber aklın gerektirdiği bilgilerden bahsediyorsa, zaten aklın 

kendisi bu hususta yeterlidir. Yaratıcı’nın var olduğu, iyinin iyi, kötünün kötü 

olduğunun bilinmesi gibi konular aklen bilinebilecek konulardır. Eğer 

peygamberler aklın kabul etmeyeceği, akla ters düşen hususları getirmişlerse bu 

da zaten kabul edilemez. Peygamberin öğretisi akıl sahibi olanlara yönelik olmak 

durumundadır. 

Makdîsî, aklın yalnız başına yetebileceği hususundaki görüşe karşı şöyle 

bir reddiye geliştirir. Peygamberlerin akla ters düşen bilgiler sunması 

                                                           
128 Mutahhar b. Tâhir El-Makdîsî’nin hayatı, eserleri ve görüşleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. 

Süleyman Sayar, “Makdîsî, Muhammed b. Tâhir”, DİA. XXVII, s. 432-434. 
129 Makdîsî, a.g.e., s. 109.  
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düşünülemez. Fakat bazı konular vardır ki, akıl o konuda yeterli bilgiye sahip 

olamadığından, kendi kendine değerlendirme yaparken hataya düşebilir, o konu 

aklın çözebileceği sahanın dışında kalabilir veya gizli olabilir. Bu görüşü 

örneklerle izaha çalışan Makdîsî, insanın bazı yiyeceklere meyletmesinin 

mümkün olduğunu ve bu yiyeceklerden ihtiyacı kadar istifade etmenin aklen 

güzel kabul edilebileceğini örnek olarak verir. Ancak, o besinlerden sahibinden 

izin alınarak istifade edilmesi, bazı akıllarca güzel, bazılarınca çirkin kabul 

edilebilir. Ayrıca, akıl eğitime, öğrenmeye, tecrübe sahibi olmaya muhtaçtır. Akıl 

açısından en üstün durumda olan bir insan, buluğ çağına kadar hiç bir insanla 

görüştürülmese, hiç kimseden bir bilgi duymasa, sonra da bu kişi insanların 

karşısına felsefe, tıp, matematik vs. bilir halde çıkabilir denemez. Mutlaka başka 

insanlardan gelebilecek bilgilere, eğitim ve öğretime ihtiyaç vardır. Bu örnek bile 

Makdîsî’ye göre aklın yalnız başına insana yetmeyeceği hususunu açıkça ortaya 

koymaktadır. Çünkü bütün ilimlerin ilham şeklinde kazanılabileceğini söylemek 

mümkün değildir, zira her insanda bunun gerçekleşebileceği düşünülemez130. 

2-Yaratıcı’nın varlığını kabul eden ancak, peygamberlik kurumunu 

reddedenlerin diğer bir itirazı: “Yaratıcı yaratıklarının iyiliğini ister, cimri 

değildir, aciz değildir, ne bir zorluk, ne de sorumluluk onun için söz konusudur. O 

halde şu hususlar niye olmasın: 

-Bütün insanları peygamber kılmak; onları peygamberlere ihtiyacı 

kalmayacak şekilde onlara bilgi ilham etmek, 

                                                           
130 Aynı eser, s. 110. 
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-İnsanları yasaklanmış işleri yapmaktan alıkoyacak şekilde onların 

karakter yapısını sağlam yapmak ve muhafaza etmek”131. 

Peygamberlik kurumuna yapılan bu itirazları Makdîsî şöyle cevaplandırır: 

Eğer Allah, itiraz edenlerin söyledikleri şekilde yapmış olsaydı, insanları bu 

imtihan dünyasına göndermez, onlara sevap kazanma şerefi lütfetmezdi. O, adil 

ve hikmet sahibidir. Yaratıklarına karşı en uygun olanı yaratmıştır. Eğer insanların 

her biri birer peygamber olarak yaratılmış olsaydı, onları akıl, fazilet, mal, kuvvet 

vb. hususlarda eşit kılması gerekirdi. Böyle olunca ne faziletli olan faziletli 

olduğunu, ne de kuvvetli olan kuvvetli olduğunu bilebilirdi. Bu durumda teşekkür, 

övgü, kötüleme vb. söz konusu olmazdı. Böyle bir durum her şeyden önce akla 

uygun değildir132. 

3- Din uğruna insanların ölmesi veya öldürülmesi, hayvanların kurban 

edilmesi, bazı insanların cezalandırılması akla ters düşen şeylerdir ve kabul 

edilemez. Bunlar akla ters düşmez. Bu sayılan hususlardaki fayda ve lüzumu akıl 

anlayınca bunlara itiraz edemez. İnsan, tadı acı olan ilaçlardan, kan aldırmaktan, 

hayati bir tehlike söz konusu olduğunda bir uzvunun kesilmesinden, çocukların 

disiplin ve eğitim amaçlı sınırlandırılmalarından normalde hoşlanmaz. Böyle de 

olsa, tüm bu sayılanların yapılması akla ters düşmez. Buna karşı çıkanların, 

düşmana karşı zırh giymemeleri, hasta bir uzuvdan iltihabı çıkarmamaları gerekir. 

Hâlbuki böyle yapmak akla ters düşer, insana da zarar verir133. 

 4- İnsanlar arasında iletişimi sağlayan çeşitli diller vardır. Her dilde, o 

dildeki isimleri, kavramları öğreten ve tanıtan şeylerin bulunması kaçınılmazdır. 

                                                           
131 Aynı eser, aynı yer. 
132 Aynı eser, s. 110-111. 
133 Aynı eser, s. 112. 
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Bu durum çeşitli sanatlar ve o sanatlara ait alet ve kavramlar için de söz 

konusudur. Bir dili konuşan insanlar, o dilde daha önce kullanılan kelimeler 

olmaksızın, o dilin kelimelerini ve cümle kuruluş dizimini hepsinin ortaklaşa 

anlayacağı şekilde yeniden ortaya koymaları mümkün değildir. Dolayısıyla 

mutlaka bir öğreticinin ve öğrenenin bulunması kaçınılmazdır. Bu örnek de 

peygamberlerin gerekliliğine büyük bir delil teşkil eder134. 

 5- İnsanlar birbirine benzediği gibi, peygamberler de birbirine 

benzeyebilir. O halde gerçek peygamberle yalancı olan nasıl ayırt edilebilecektir? 

Allah peygamberlerini, tabiat kanunu üzerinde mucizelerle ve apaçık delillerle 

özel kılmıştır. Bütün bu özel haller, Hz. Musa, Hz. İsa ve Hz. Muhammed’de 

görülmektedir135. 

b. İbnü’r Ravendi’nin Peygamberlik Anlayışı 

 İbnü’r Ravendi’nin hayatı, eserleri ve felsefesi hakkında kaynak kitaplarda 

çok çeşitli bilgiler verilmektedir. Onun görüşleri, özellikle ilhad hareketleri 

kapsamında değerlendirilmiş, neredeyse bütün peygamberlik karşıtı ithamlar onun 

ismiyle özdeşleşmiştir. Bu yönüyle sıra dışı bir şahsiyet olarak tarihteki yerini 

almıştır. Mu’tezilî, Şiî ve Sünnî kaynakların neredeyse tamamına yakını, onun 

fikirlerinin İslâm dininin temel verilerinin çoğunu işlevsiz bıraktığı hususunda 

hem fikirdir. 

 Fikir hayatının bilinen en önemli yıllarını Bağdat’da geçirmiş olan İbnü’r 

Ravendi hakkında ilk elden bilgileri, o dönemin Mutezilî yazarları olan Cübbâi ve 

Hayyat’dan almak mümkündür. Zira, İbnü’r Ravendi genç bir bilgin olarak 

                                                           
134 Aynı eser, aynı yer. 
135 Aynı yer. 
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Bağdat’a geldiğinde onlarla yakın temas kurmuş, hatta genç kuşak Mutezilî 

bilginlerini etkilemiş ve bir ara onlardan biri hissini doğurmuştur. Fikri 

şahsiyetinin oluşumunda Bağdat mutezilesinin büyük rolü vardır. Daha sonra 

Bağdat Mutezile muhitinde mesela, Mutezilî doktrinleri sorgulamaya başlamış ve 

Şiî fikirleri ön plana çıkarmış, Şiîliğin adeta savunuculuğunu yapan eserler 

kaleme almıştır. Bunun sonucu olarak Mutezileden dışlanmıştır. 

 Onun Mu’tezili, Şiî, (Rafızî), ve İlhadî (Dehrî) faaliyetlerinin Bağdat’taki 

devresi hakkında Hayyat’ın ‘Kitabü’l-İntisâr’ ında bilgi bulunmaktadır. 

Bağdat’tan sonraki hayatı hakkında fazla bir bilgi bulabilmek mümkün değildir. 

 “İbnü’l Cevzi’nin, İbnü’r Ravendi’nin eseri olduğu iddia edilen 

Zümürrüd’ten yaptığı nakillere göre, İbnü’r Ravendi peygamberlerle 

müneccimleri bir tutmaktadır. Peygamberlerin tılsımlarla bir takım olağanüstü 

olaylar sergilediklerini iddia etmektedir. Aynı metinden yapılan bir aktarmaya 

göre, İbnü’r Ravendi Kur’an’ın fesahatiyle ilgili olarak, Eksem b. Sayfi adlı bir 

edibin belagatının, Kevser Suresindeki belagattan daha üstün olduğunu iddia 

etmiştir136. 

 ‘Ez-Zümürrüd’ adlı eserden alıntılar yapılarak ona ait olduğu iddia edilen 

fikirlere birçok yazar tarafından reddiyeler yazılmıştır. Fikirlerinden vahy ve 

nübüvvet karşıtı olanları ana hatlarıyla şöyle özetlemek mümkündür137: 

a) Akıl, Allah’ın insanlara verdiği en büyük bir nimettir. İnsanlar Allah’ı, 

O’nun verdiği nimetleri, iyiyi, kötüyü ancak akıl ile kavrayabilir. Eğer peygamber 

aklı te’yiden gelmişse, yaptığı davet akıl sahiplerini ilgilendirmez. Çünkü akıl 

sahibi olmakla peşinen bu davetten ve tekliften müstağnidirler. Eğer peygamber 

                                                           
136 İbnü’l-Cevzi, el-Muntazam fi Tarihi’l-Mülk ve’l-Ümem, Haydarabad, VI, s. 100-101. 
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akla muhalif bir mesaj ile gelmişse zaten onun nübüvvetinin kabul edilecek bir 

tarafı yoktur. 

b) İslâm Peygamberi akla aykırı, bir şeriat getirmiştir. Namaz, gusül, 

şeytan taşlama, tavaf ve sa’yin akıl ile izah edilecek bir tarafı yoktur. Örneğin, 

Kabe’nin öteki yapılardan ne farkı var. Safa ve Merve tepesi’nin öteki tepelerden 

ne farkı var ki insanlar arasında koşturup duruyorlar! 

c) Peygamberlerin getirdiği olağanüstü hadiselere mucize deniliyor ve 

bunlar peygamberliğin ispatı olarak gösteriliyor. Oysaki peygamberlerin mucize 

diye gösterdiği olağanüstü hadiseleri bazı sihirbazlar da yapabilmektedir. 

Dolayısıyla bu türden 3-5 olağanüstü olay peygamberliğin kanıtı olamaz. 

d) Kur’an’ın icaz ve fesahatinin onun mucizevî bir kitap olduğunun 

işaretidir deniliyor. Ama bir Arap kabilesi başka bir Arap kabilesinden daha fasih 

bir Arapça’ya sahip olabilir. Bunun ölçüsü nedir? Hatta acemler için Kur’an’ın 

icaz ve fesahatinin ne önemi var. Çünkü onlar zaten Arap dilini ve o dilin 

belagatını bilecek durumda değiller. 

e) İslâm peygamberi’nin mucizelerinin mütevâtir haberler olduğu iddia 

edilmektedir. Oysa ki, koskoca iki ümmet (Yahudi ve Hıristiyanlar) Hz. İsa’nın 

öldürüldüğü hususunda ittifak ettikleri halde, bırakın hadisleri en mütevâtir 

kaynak olarak zikredilen Kur’an reddediyor. Şu halde mütevâtir haber kendi 

başına nasıl bilgi kaynağı olabiliyor. 

f) Allah’ın Bedir’de gönderdiğini iddia ettiği yardım melekleri niçin 

Uhud’da yardıma gelmemiştir? Peygamber bir beşer olmasına rağmen nasıl 

                                                                                                                                                               
137 Kutluer, a.g.e., s. 60-70. 
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oluyor da, ümmetin anlamadığı şeyleri anlıyor? Onu bilgi ve kavrayış bakımından 

öteki insanlardan ayıran özellik nedir? 

g) İnsanlar, gökler hakkında gözlemler yaparak bir takım ilmi bilgiler elde 

ediyorlar. Ayrıca kevnî konularda bir peygamberin bilgi getirmesine hiç gerek 

yoktur. Çünkü onların mucize ile getirdiği bilgileri insanlar ilimle bilebilecek 

güçtedirler. 

 İbnü’r Ravendi’nin fikirlerine genel olarak değerlendirdiğimizde: 

O, nübüvvetin peygamberlerin getirdiği kitaplarla kanıtlanamayacağını; 

peygamberlerin getirdikleri kitaplarla inanmayanlara meydan okumanın ikna 

edeci bir yanı olmadığını; bir kitabın doğruluğunun ancak akli tahliller ve 

tenkitlerle anlaşılabileceğini ifade etmektedir. İbnü’r Ravendi’nin ez-Zümürrüd 

adlı eserindeki argümanlara bakarak bu fikir ve eleştirilerin, peygamberliğe ve Hz. 

Muhammed’in (s.a.v.) risaletine karşı yapıldığını söylemek mümkündür. 
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İKİNCİ BÖLÜM: PEYGAMBERLİKLE İLGİLİ KAVRAMLARIN 
TEMELLENDİRİLMESİ 

İbn Sina, eserleri ve felsefî sistemi çok iyi anlaşılıp iyi tahlil edilmeden 

kolay anlaşılamayan bir filozoftur. Onun peygamberlikle ilgili görüşü de felsefî 

sistemi ve düşünceleri içerisinde oldukça ağdalıdır ve kolayca anlaşılamaz. Onun 

herhangi bir konudaki görüşü hakkında doğru bilgi elde edebilmek için, felsefî 

sitemini bir bütün olarak değerlendirmek, okumak gerekir. İbn Sina’nın 

peygamberlikle ilgili görüşlerinin ortaya konulabilmesi için öncelikle onun 

peygamberlikle ilgili kavramlara yüklediği anlamları mümkün olan en iyi 

açıklıkla ortaya koymak gerekmektedir. Kavramlar ve bu kavramların ihtiva ettiği 

anlamlar, ait olduğu filozofun görüşlerinin açığa çıkarılmasında önemlidir. 

Ayrıca, İbn Sina’yı diğer filozoflardan ayıran özelliklerden birisi, onun 

kavramlara yüklediği kendisine özgü anlamlardır. Burada, onun felsefî 

sisteminde, “akıl”, “vahiy”, “sezgi” ve “ilham” kavramlarına yüklediği anlamlar 

oldukça önemlidir. Bu kavramlar arasında özellikle akıl ve vahiy kavramları 

büyük önem arz etmektedir. Bu iki kavram, İbn Sina’nın peygamberlikle ilgili 

görüşünün ve dolayısıyla tezimizin anahtar kavramları da diyebiliriz. Dolayısıyla 

onun peygamberlikle ilgili görüşlerinin hangi temeller üzerine bina edildiğinin 

mümkün olabilecek tüm berraklığıyla ortaya konulması gerekmektedir. Bu 

kavramları onun bilgi, varlık, siyaset ve ahlâk felsefesi hakkındaki görüşleri 

içerisinde ele almak mümkündür. Ancak, burada bahse konu kavramların 

peygamberlikle ilişkisi üzerinde durulacağından böyle bir tasnife gerek 

görülmemiştir. 
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A- AKIL 

Akıl, insanı diğer canlılardan ayıran en belirgin özellik olup sadece bu 

yönüyle bile son derece önemli bir kavramdır. Akıl kelimesi, İbn Sina felsefesinin 

adeta anahtar kavramıdır. Akıl, bilginin elde edilmesinde ve kullanılmasında 

özellikle vahy kavramına yüklenen anlamın açığa çıkmasında, insanın 

peygamberlik görevine ulaşmasında ve peygamberlerde aranan özelliklerin ortaya 

konmasında merkezî bir öneme sahiptir. 

Felsefe ve mantık terimi olarak akıl, “varlığın hakikatini idrak eden, maddî 

olmayan, fakat maddeye tesir eden basit bir cevher; maddeden şekilleri 

soyutlayarak kavram haline getiren ve kavramlar arasında ilişki kurarak 

önermelerde bulunan, kıyas yapan güç demektir”138. Akıl, isim olarak idrak; 

muhakeme yeteneği, kavrayış ve zekâ anlamlarına gelmektedir. 

Akıl, bir kavrama ve yargılama yeteneği olmasının yanı sıra, düzenli bilgi 

oluşturan, hükümlerin ve duyu idraklerinin hangisinin eksik ve hatalı, hangisinin 

tam ve sıhhatli olduğunu gösteren, haberle gelen bilgilerin doğrusunu yalanından 

ayıran bir vasıtadır. Mutlak olanı tanımaya yarayıcı özel bir yetenektir. Akıl, 

insanı ilim ve irfana ulaştıran bilgi sebeplerinden biri; iyiyi kötüden, doğruyu 

yanlıştan ayırabilme kaabiliyeti; dinî bir kavram olarak da sorumluluğun temel 

şartı, iyi olanı seçip, kötüden uzaklaşma gücüdür. Aklın tarifi çeşitli ve 

tartışmalıdır. Aklın tarif ve tanımlarında ihtilaf olsa da genelde onun, maddî bir 

kuvvet olmayıp, soyut, ruhanî bir cevher ve ilâhî bir nûr olduğu ifade edilmiştir. 

Akla konuşan nefis anlamında, nefs-i nâtıka da denilmiştir.  

                                                           
138 Süleyman, H. Bolay, “Akıl”, DİA, II, s. 238. 
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İbn Sina hakkında önemli araştırmaları bulunan M. Kuyel, İbn Sina’nın 

akıl ve özellikle faal akılla ilgili görüşleri hakkında önemli araştırmalar yapmış ve 

münhasıran faal akıl üzerine makaleler yazmış biri olarak, İbn Sina’nın ruh ve 

akılla ilgili eserlerinin sayısının otuza yakın olduğunu ifade eder. Kuyel, filozofun 

‘Şifâ’, ‘Necat’, ‘Ulum’, ‘İşârât’, ‘Hayy İbn Yakzan’, ‘Işk’, ‘Tayr’, ‘Fusus’ ve 

‘Acvibe’ gibi eserlerde bu iki konuya verdiği önem ve ağırlık dikkate alındığında 

İbn Sina’nın konuyla ilgili eserlerinin neredeyse kırka ulaştığını belirtir139. 

Filozofun eserlerini tetkik ettiğimizde, felsefî sisteminin hemen her konuda 

dayandığı temel unsurun akıl olduğu görülür.  

1. İlk Akıl  

“…O’ndan ilk çıkan şey, cisim olmayacağına göre, bu, ilk akıl olan 

cevherdir”140. İlk yaratılan varlık akıldır. İlk Aklın ortaya çıkması güneşin 

ışınlarını yayması kadar doğaldır. Mutlak birden çıkan akıl, kozmik varlığı 

oluşturmuştur. Bu bakımdan ilk aklı, vacibu’l-vucud’dan sudûr eden bir elçi 

olarak algılamak mümkündür. İlk aklın kendisini düşünerek ikinci akıl, birinci 

gök ve nefsin ortaya çıkması ve silsile yoluyla diğer akılların çıkmasıyla âlemde 

çokluk meydana gelir. Dolayısıyla yaratma kavramı ve âlemdeki çokluğun 

açıklanmasında da akıl kavramı, büyük önem taşımaktadır. Âlemdeki çokluğun 

izahında akıl kavramıyla ilintili yapılan yorumlar ve sudûr nazariyesiyle formüle 

edilen açıklamalar, İbn Sina tarafından da kullanılmış, vahiy ve peygamberlik 

müessesesinin izahında, açıklamalar ve tanımlar akıl kavramı üzerine bina 

                                                           
139 Mubahat Türker Kuyel, “İbn Sina ve  “al-‘Akl al-Fa’al”, İbn Sina Doğumunun Bininci Yılı 

Armağanı, der. A. Sayılı, TTK Basımevi, Ankara, 1984, s. 735. 
140 İbn Sina, “Er-Risaletu’l-‘Arşiyye”, İbn Sina Risaleler içinde, s. 60. 
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edilmiştir. Aristo’nun akıl hakkında yaptığı bilkuvve, bilfiil, müstefâd ve faal 

olmak üzere dörtlü tasnif, Aristo’dan sonraki düşünürlerce ve özellikle meşşaî 

filozoflarca da kullanılmıştır. Hem Fârâbî, hem de İbn Sina onuncu akıl olan faal 

akıl’ın Tanrı olmadığını ve Cebrail olduğunu açıkça belirtmek gereğini 

duymuştur141.  

Akıl, âkil ve makul olan Zorunlu Varlığın akletmesinden diğer akıllar ve 

felekler yaratılmış, en sonunda dünya yaratılmıştır. Her bir akıl mertebe olarak 

diğerinin üstündedir. Bu akıllardan feleklerin nefsi, ondan da maddesi meydana 

gelir142. Bu hususun izahını şöyle yapmak mümkündür: Zorunlu Varlık, diğer 

varlıklar için aynı zamanda gaye nedenini oluşturur. "Birden ancak bir çıkar” 

ilkesi gereğince Zorunlu Varlık olan Allah’ın, kendi zatını düşünmesi ve bilmesi 

sonucunda ondan manevî bir güç olan akıl çıkmıştır. Bu akıl, bir olmakla birlikte 

iki farklı niteliğe sahiptir. O, Allah’a nispetle zorunlu, kendi özü itibariyle 

mümkün bir varlıktır ve bu yüzden çokluk karakteri taşımaktadır. İlk akıl da 

Zorunlu Varlık olan Allah gibi düşünür. Fakat bu akıl, hem kendisinden sudûr 

ettiği Allah’ı, hem de kendisinin mümkün varlık olduğunu düşünmek zorundadır. 

İşte, düşüncedeki bu farklılık sebebiyle çoğalma başlamaktadır. İlk aklın 

düşünmesinden ikinci akıl, kendisinin mümkün varlık olduğunu düşünmesinden 

de birinci göğün (felek) nefsi ve maddesi meydana gelmiştir143.  

İkinci akıl da ilk akla göre zorunlu, özü itibariyle mümkün varlıktır. Bu 

aklın Allah’ı düşünmesiyle üçüncü akıl, kendisinin mümkün varlık olduğunu 

düşünmesi sonucunda ise, sabit yıldızlar küresinin nefsi ve maddesi meydana 

                                                           
141 S. Hayri Bolay, a.g.m., s. 239. 
142 İbn Sina, Mebde’ ve’l-Meâd, tah. B. Okumuş, s. 121. 
143 İbn Sina, Kitâbuş-Şifâ, Metafizik II, çev. E. Demirli, Ö. Türker, İstanbul, 2005, s. 151-152. 
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gelmiştir. Üçüncü aklın Zorunlu Varlığı düşünmesinden dördüncü akıl, kendisinin 

zorunluluğunu düşünmesinden Satürn (Zuhal) yıldızının nefsi; mümkün olduğunu 

düşünmesinden de, Satürn'ün maddesi meydana gelmiştir. Dördüncü aklın 

Zorunlu Varlığı düşünmesinden beşinci akıl, kendisinin zorunluluğunu 

düşünmesinden Jüpiter’in (Müşteri) nefsi, mümkün olduğunu düşünmesinden de 

Jüpiter’in maddesi meydana gelmiştir. Beşinci aklın Zorunlu Varlığı 

düşünmesinden altıncı akıl, kendisinin zorunluluğunu düşünmesinden Mars 

(Merih) yıldızının nefsi, mümkün olduğunu düşünmesinden de Mars'ın maddesi 

oluşmuştur. Altıncı aklın Zorunlu Varlığı düşünmesinden yedinci akıl, kendisinin 

zorunluluğunu düşünmesinden Güneş'in nefsi, mümkün olduğunu düşünmesinden 

de Güneş'in maddesi meydana gelmiştir. Yedinci aklın Zorunlu Varlığı 

düşünmesinden sekizinci akıl, kendisinin zorunluluğunu düşünmesinden Venüs 

(Zühre) yıldızının nefsi, mümkün olduğunu düşünmesinden de Venüs'ün maddesi 

oluşmuştur. Sekizinci aklın Zorunlu Varlığı düşünmesinden dokuzuncu akıl, 

kendisinin zorunluluğunu düşünmesinden Merkür (Utarit) yıldızının nefsi, 

mümkün olduğunu düşünmesinden de Merkür'ün maddesi meydana gelmiştir. 

Dokuzuncu aklın Zorunlu Varlığı düşünmesinden onuncu akıl, kendisinin 

zorunluluğunu düşünmesinden ayın nefsi, mümkün olduğunu düşünmesinden de 

ayın maddesi teşekkül etmiştir.  

Ay küresinde gök cisimleri, ay feleğinin aklı olan faal akılda kozmik 

akıllar son bulur. Onuncu akıl, ay altı âlemdeki her türlü oluş ve bozuluşun ilkesi 

sayılmaktadır144. Sudûr nazariyesiyle izaha çalışılan yaratılış ve yaratılışta 

akılların ortaya çıkışı; akıllar silsilesinde faal akıl, faal aklın diğer varlıklarla 

                                                           
144 Aynı eser, s. 146-154. 
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ilişkisi; onuncu akıl olan faal aklın, peygamberler için vahiy meleği, filozoflar için 

ise faal akıl olarak nitelendirilmesi, felsefî açıdan önemli noktaları 

oluşturmaktadır.  

Yaratılış sırasında insanın, varlık zincirinin son halkasında olması, onun 

varlık silsilesine dâhil olduğunu göstermektedir. İnsanın nefsinde iki yönlü bir 

dönüşüm söz konusudur. O, önce akıl, sonra ruh, sonra da cisimden müteşekkildir. 

İnsan öldüğünde ruha dönüşür, ruh kalır beden yok olur, sonra başlangıçtaki 

noktaya dönen akıl olur145.  

 Varlık hiyerarşisinde varlığın ontolojik değeri, onun İlk Akılla olan 

ilişkisiyle de ilgili olmaktadır. Akıl varlığa değer katmaktadır. Bu anlamda 

peygamber, akıl yetisi üstün hatta mükemmel nitelikte olan varlıktır. İbn Sina, 

varlıkların mertebeleri hakkında akıl merkezli yaptığı bu değerlendirmeyi ‘Şifâ’da 

şöyle açıklar: 

“Varlık, İlk’in katından başladığına göre, sonra gelen her şey İlk’ten 

daha aşağı mertebede bulunur ve dereceler aşağı doğru sıralanır: 

Bunların ilki, akıllar denilen soyut-ruhani meleklerin derecesi, sonra 

nefisler denilen ruhani meleklerin mertebeleridir ki, bunlar iş yapan 

(amele) meleklerdir. Sonra göksel cisimlerin mertebeleri gelir ki 

sonuncuya ulaşıncaya kadar bunların bir kısmı diğerlerinden daha 

üstündür. Bunlardan sonra oluş ve bozuluşa uğrayan suretlere konu 

olan maddenin varlığı ortaya çıkar, buna göre ilk şey, unsurların 

sûretlerine bürünür, ardından adım adım derecelenir. Böylece 

onlardaki ilk varlık, sonra gelenden mertebe bakımından daha bayağı 

                                                           
145 İbn Sina, Mebde’ ve’l Meâd, tah. B. Okumuş, s. 43.  
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ve daha düşük olur. En bayağı olan, maddenin, sonra unsurların, 

sonra bileşik-donukların, sonra bitkilerin bulunduğudur. En değerlisi 

ise, insandır. Ondan sonra hayvanlar, sonra bitkiler gelir. 

İnsanların en üstünü, nefsini bilfiil akıl olarak yetkinleştirmiş ve 

amelî erdemler olan güzel ahlâkı elde etmiş kimselerdir. Onların en 

üstünü ise, peygamberlik mertebesine istidatlı kimsedir…” 146

İbn Sina, akıl ve peygamber arasındaki ilişkiyi ve peygamberin sahip 

olduğu aklın onu nasıl bir mertebeye kavuşturduğunu şöyle açıklar: 

 “Nedenler arasındaki üstünlüğün derecesi şu şekildedir: Kimi 

bireysel cevherler kendi başlarına var olabildikleri halde, diğerleri 

var olamazlar ve öncekiler daha üstündürler. Kendi başlarına 

varolabilenler ya maddesiz öze ait suretler, ya da maddede bulunan 

suretlerdir ve öncekiler daha üstündürler... Akıllı olan, akla ya bir yeti 

(meleke) ile sahiptir ya da değildir ve öncekiler daha üstündür. Bir 

yeti ile akla sahip olan ya tümüyle fiilen bu durumdadır ya da değildir 

ve öncekiler daha üstündür. Fiilen bu durumda olan bunu ya araçsız 

olarak ya da bir araç ile gerçekleştirir ve öncekiler daha üstündür. Bu 

peygamber diye adlandırılır ve onda maddî suretler alanındaki 

üstünlük derecesi zirveye erişir. Nasıl ki en üstün olan yukarıda yer 

alıp aşağıdakileri yönetiyorsa, peygamber de yukarıda yer alır ve 

üstünlük arzettiği türlere önderlik eder”147. 

                                                           
146 İbn Sinâ, Kitâbu’ş-Şifâ, Metafizik II, s. 180. 
147 İbn Sinâ, “İsbatü’n-Nübuvvat fî Te’vili Rumuzihim ve Emsalihim”, tah. M. Marmura, Beyrut, 

1968, s. 43-46, (B. Tatar’ın basılmamış çevirisi). Bu eserin tarafımızdan çevirisi yapıldığı gibi, 
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İbn Sina’nın akılların ortaya çıkışı ve sayısı konusunda bazı farklı 

değerlendirmeler olmuştur148. Ancak, onun akılların sayısı konusunda Batlamyus 

tarafından ortaya konan sistemi esas alarak sayıyı on olarak ortaya koyduğu; 

akılların sayısı konusunda dogmatik olmadığı, akılların sayısının en azından 

feleklerin sayısına eşit olabileceğinin düşünülebileceği; astronomi ve 

kozmolojinin bu konudaki görüşlerinin İbn Sina tarafından da kabul edilebileceği 

ifade edilmiştir149. Akılların yaratılışı ve âlemdeki çokluğun bu şekilde izah 

edilmesi, kendi içinde tutarsızlıklar ve çelişkiler barındırdığı gerekçesiyle 

eleştirilmiştir:150

2. Faal Akıl 

İbn Sina’ya göre, Allah’la âlem arasındaki ilişkinin kurulmasında, faal akıl 

önemli bir rol üstlenmektedir. Temel İslâmî bilimlerde vahiy meleği yerine 

kullanılan faal aklın, varoluşsal yönünü filozofun, sudûr nazariyesiyle izaha 

çalıştığını belirtmiştik. Burada faal aklın neliği ve işlevselliği hakkındaki 

görüşlerini peygamberlik bağlamında ele almaya çalışacağız.  

İbn Sina’nın da aralarında bulunduğu Müslüman filozofların akılla ilgili 

görüşlerinde akıl, temelde ikiye ayrılmaktadır. Biri, faal akıl diğeri ise, insana ait 

olan akıl. İslâm filozoflarının, faal akıl dedikleri akıl, bir akla bağlı olarak var olan 

ve o akla bağlı olarak çalışan akıldır. Faal akıl, Zorunlu Varlığın kendisini 

                                                                                                                                                               
değişik çevirileri mevcuttur. Çalışmamızda uygun bulduğumuz çevirilere çevirenin adıyla birlikte 

yer verilmiştir.  
148 H. Atay, a.g.e., s. 103-150.  
149 M. E. Marmura, İbn Sina, İslâm’da Bilgi ve Felsefe Kindî’den İkbal’e İslâm Düşünürleri, haz. 

M. Armağan, İstanbul, 1997, s. 91. 
150 Ayrıntılı bilgi için bkz. Hüseyin Atay, a.g.e., s. 103-150.  
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düşünmesi sonucu ortaya çıkan akıl ve onu takip eden akıllar silsilesinin 

onuncusudur. Bilginin elde edilmesinde ve fizikle fizik ötesinin buluşmasında, 

fizik ötesi hakkındaki bilginin aktarılmasında en önemli rol, faal akıldadır. Onun 

vasıtasıyla elde edilen bilgi, diğer bilgilerle kıyaslanamayacak kadar önemlidir151. 

Dört ayrı akıldan oluşan insan aklına etki eden ve onu madde halinden melekeye, 

meleke halinden fiile ve fiil halinden de kazanılmış akıl haline getiren, diğer bir 

ifade ile yükselten, hep faal akıldır152.  

İbn Sina’nın kendi ifadesiyle “…Faal akıl ile bizim aklımızın durumu, 

güneş ile bizim gözlerimizin durumu gibidir. Yani güneş nasıl görülebilen objeleri 

aydınlatır ve onları(n görüntülerini) göze ulaştırırsa, aynı şekilde faal aklın etkisi 

de hayal edilebilenler üzerine doğar ve onları maddî ilintilerinden soyutlamak 

suretiyle ma’kûlat haline getirir ve onları ruhlarımıza ulaştırır”153. 

İbn Sina hakkında önemli çalışmaları olan M. E. Marmura, filozofun 

görüşlerini tahlil ederken önemli tespitlerde bulunur: İbn Sina’ya göre akıllar 

varoluşlarını Tanrı’dan alırlar ve Tanrı’ya yakınlıklarına göre ontolojik üstünlüğe 

sahip olurlar. Faal akıl, sudûr nazariyesindeki akıl silsilesinde son akıldır ve onun 

bilme fiilleri oluş ve bozuluş âlemini zorunlu kılar. Gerek insan nefsi ve gerekse 

                                                           
151 M. Türker Kuyel, faal akıl konusunda oldukça önemli çalışmalar yapmıştır. Faal aklın İbn Sina 

öncesinde nasıl anlamlandırıldığından, faal aklın Fârâbî’de siyaset felsefesinin oluşmasına olan 

katkısına varıncaya kadar faal akıl hakkında önemli bir birikim oluşturmuştur. Yazarın bu 

çalışmaları hakkında bkz. Mubahat Türker, “Kut, Fârâbî ve İbn Sina’daki al-‘akl al-Fa’al İçin Bir 

Temel Oluşturabilir mi?”, s. 489-518; “İbn Sina’da “al-‘akl al-Fa’al”’in Kökleri, s. 519- 670; İbn 

Sina ve “al-‘Akl al-Fa’al”, s. 707-748; “İbn Sina’ın “al-‘akl al-Fa’al”ine Bir Adım Olarak 

Fârâbî’de Siyaset”, İbn Sina Doğumunun Bininci Yılı Armağanı Der. A. Sayılı, TTK Basımevi, 

Ankara, 1984, s. 671-706. 
152 İbn Sina, “İsbatü’n-Nübuvvat fî Te’vili Rumuzihim ve Emsalihim”, tah. M. Marmura, çev. B. 

Tatar, aynı yer. 
153 İbn Sina, “Metafizik (İlahiyat)”, İbn Sina Risaleleri içerisinde, s. 118. 
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aklî bilgi, faal akıl’dan gelmektedir154. İbn Sina’ya göre faal aklın yardımı 

olmaksızın beşeri akıl kendiliğinden hiçbir bilgi üretemez. 

Nasıl, kazanılan her şey ya dolaylı ya da doğrudan elde ediliyorsa, aynı 

şekilde, insan ruhunun faal akıldan bir şey alması da iki şekilde gerçekleşir: Ya 

herkes tarafından kabul edilen bilgi/kavramların ve kesinliği açık olan doğruların 

kabulu şeklinde doğrudan, veya duygular (beş duyu), akl-ı selim, tahmin melekesi 

ve tahayyül ve müzakere melekeleri gibi alet ve maddî şeylerin yardımıyla ikinci 

düşünülürlerin kabulü şeklinde dolaylı olarak. Mademki, bilgi bazen dolaylı, 

bazen de doğrudan alınıyor, doğrudan bilgi alış, aslî değil arızîdir. Sonra, güçlülük 

zayıflık konusunda hem alıcı, hem de alınanın muhtelif kolaylık ve zorluk 

dereceleri vardır. Fakat bunun nihai sınırlarının olmaması mümkün değildir. 

Zayıflık yönündeki sınır, bir insanın dolaylı veya dolaysız tek bir anlaşılabiliri 

duyu organlarıyla dahi elde edememesi; güçlülük yönündeki sınır ise, bir insanın 

bütün bilgiyi doğrudan kabul etmesidir155. Bir şey, iki şeyden oluşuyor ve bu 

ikiden birisi, kendiliğinden mevcutsa diğeri de kendiliğinden mevcut olması 

gerekir. Bazı insanların hem doğrudan hem de dolaylı olarak kabul ettiklerini, 

bazılarının faal akıldan gelen bilgileri doğrudan kabul edemediklerini ve yine 

bazılarının bütün anlaşılabilirleri/düşünülebilirleri doğrudan almaları mümkündür. 

Bu son durum Peygamberin durumudur. Madde âleminde mükemmelliğin en üst 

sınırı ona aittir. Üstün olan üstün oldukları üzerine hakimse, peygamber de üstün 

olduğu bütün cinslerin üzerine hakimdir156.  

                                                           
154 M. Marmura, “İbn Sina”, İslâm’da Bilgi ve Felsefe Kindî’den İkbal’e İslâm Düşünürleri 

içerisinde Haz. M. Armağan, İstanbul, 1997, s. 91-93 vd. 
155 Fazlur Rahman, Prophecy in Islam, s, 34. 
156 Aynı eser, aynı yer. 
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İbn Sina, konuya verdiği önemi ortaya koymak amacıyla olacak ki, değişik 

eserlerinde faal akla tekrar tekrar yer vermiş ve özellikle örneklerle konunun açığa 

kavuşmasına çalışmıştır. Söz gelimi, bu konuda o güneşi örnek vermektedir. Nasıl 

ki güneş ışığı eşyanın üzerine ve oradan insan gözüne ulaşmakta olanları ortaya 

çıkarmakta, faal aklın da durumu da güneşe benzemektedir. Faal akıl, içerisinde 

barındırdığı külli bilgilerle güneş gibidir. Güneşin ışınları nesneleri görünür hale 

getirdiği gibi, insanın kuvve halındaki bilgileri faal akıl vasıtasıyla bilfiil haline 

dönüşür. Onun faal aklı ışık saçan örnekle izah etmesi, İşrakî düşünceye yol açtığı 

yönünde değerlendirmeler yapılmıştır157. 

3. İnsan Aklı ve Dereceleri (Safhaları) 

İbn Sina’ya göre insanoğlu ayrıntıları duyularıyla algılar, tümelleri ise 

akılla kavrar. İnsan aklının algıladığı ayrıntılar, kendi varlıkları dolayısıyla değil, 

nesneleri bakımından vardır. Akıl, bu kavranabilir nesneleri kazanabilmek için 

önce duyu ve duyu verilerinden yararlanır. Daha sonra duyu verilerini aklın genel 

kurallarına göre işlemden geçirir, yargıları ortaya koymada onları aşar. Aklın 

neliği, fonksiyonları ve mertebeleri hakkında İbn Sina’nın Fârâbî’ye yakın 

görüşlere sahip olduğu ancak, İbn Sina’nın Fârâbî’den önemli bazı farklılıklar 

ortaya koyduğu bilinmektedir158.  

İbn Sina, hemen her eserinde akla ve akılla ilgili gördüğü konulara yer 

vermektedir. O, insanı hayvanlar sınıfında, ama aklı (nefs-i natıka) olan ve en 

bariz özelliği konuşabilme ve düşünebilme yetisine sahip bir varlık olarak 

                                                           
157 İzzet Balî, el-İtticah’ul-İşrakî fî Felsefeti İbn Sina, Beyrut, 1994. 
158 Bolay, a. g. m., s. 241-302. 
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tanımlar159. Bu tanımlamayı yaptıktan sonra aklın, insanın diğer nitelikleri 

arasındaki yerini rahatlıkla anlaşılır hale getirmek için bazı diğer özelliklerinden 

bahseder. İnsanın üç ayrı niteliği vardır:160

l- Etki, 

2- Edilgi, 

3- Sezgi (idrak). 

Etki türünden olan yeti bedendedir. Bunlar insanın seçme, yani iradesiyle 

yaptığı işler olan tikelleri aklen kavramak ve onlar üzerinde düşünmektir. 

Denizcilik, çiftçilik, boyacılık ve marangozluk gibi zanaatların maharet ve 

tecrübelerle öğrenilmesi ve uygulaması bu bölüme girer. 

Edilgi türünden olanlar ise, gülme, ağlama, ar, hayâ, acıma, şefkat, kibir ve 

benzeri duygulara olan kaabiliyet gibi, aklın iştirakiyle birlikte, bedene ilinti olan 

kabiliyetlerin ardından meydana gelen durumlardır. 

Bedene gerek duymayan algılama türünden akla has olan özelik ise, tümel 

kavramların zihinde tasavvurudur. Filozof, bu konuyu insan kavramı üzerinde 

açıklamayı dener: Zihinde insan tasavvurunun nasıl oluştuğunu sorgulayarak işe 

başlar. Bu tasavvur, onun insan olması yönüyle ilgisi bulunmayan bir takım 

durumlardan ve özelliklerden soyutlanamaz. Bütün bunlar, insana ait özellikler ise 

de, onun insan olmasının şartı değildir. Aksi halde bütün insanlar bu özellikler 

açısından eşit olurdu161. Zihindeki bu insan tasavvurunu, insanın diğer yetilerinin 

yardımıyla netleştirmeye çalışır. Bu arada hisleri, hayal ve vehim yetileriyle akıl 

yetisini kıyaslar. İleride hayal ve vehim bölümünde ifade edileceği gibi, insan 

                                                           
159 İbn Sina, “Metafizik (İlahiyat)”, İbn Sina Risaleler içinde, s. 116. 
160 Aynı eser, aynı yer. 
161 Aynı yer. 
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tasavvurunu bu tasavvura ilinti olan maddî bağ ve ilişkilerden akıl dışında diğer 

yetiler arındırarak tasavvur edemez. Çünkü, İbn Sina’ya göre her şeyi maddî 

bağlardan uzak olarak, ancak, özsel tanımıyla insan aklı tasavvur edebilir. 

İnsan aklı bu kavramları tasavvur ettiği zaman, hüküm verme yoluyla bu 

kavramları bir araya getirerek tasdike geçer. Özetle, insanda bulunan ve bu 

özelliklere sahip olan şey, akıl (nefs-i natıka) dır. İnsan aklının iki yetisi vardır162: 

1- Pratik akıl. Eyleme hazırlayıcı ve bedene yönelik olan, yapılması ve 

yapılmaması gerekenler ile tikellerden güzel ile çirkini birbirinden ayırma 

yeteneğine sahiptir. 

2- Teorik akıl. Düşünmeye ve insan ruhuna has olan akla hazırlayıcı 

yetidir. Henüz bilkuvve halinde, hiç bir şey yapmamış, hiçbir şey tasavvur 

etmemiş olabilir. Faal akıl, teorik aklın kaynağını oluşturduğundan, İbn Sina buna 

yukarıya ait tabirini kullanmaktadır163. 

Aklın bu iki yetisinden teorik akıl, İbn Sina’ya göre aynı zamanda nefsin 

bilgi elde etmeye yetenekli gücü anlamında “zihin”dir. Bu teorik aklın aşamaları, 

diğer bir ifade ile dereceleri vardır. Teorik aklın dereceleri, üç tanesi güç halinde 

biri de fiil halinde olmak üzere dört tanedir.  

İbn Sina, teorik aklın bilgi elde etmedeki aşamalarına önem vermiş, adım 

adım insan aklının aldığı mesafeyi, peygamberlikle doğrudan ilintili olan kudsî 

aklın açıklamasını ve peygamberin vahye muhatap olmasına kadar geçirdiği 

evreyi izaha çalışmıştır. O, diğer eserlerinde de ifade ettiği akılla ilgili görüşlerini 

“Fî İsbati’n Nübüvve” adlı eserinde kısaca özetlemiştir. Bilgi felsefesi açısından 

                                                           
162 Aynı yer. 
 
163 Aynı eser, s. 118. 
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bilginin elde edilişi ve teorik aklın makullerle ilişkisi söz konusu olduğunda aklın, 

faal akıl ve beşeri akıl olmak üzere temelde ikiye ayrıldığını, beşeri aklın da dört 

ayrı grupta olduğunu tespit etmek mümkündür: 

- güç/kuvve halindeki akıl,  

- meleke halindeki akıl,  

- fiil halindeki akıl,  

- kazanılmış akıl164. 

a. Güç Halinde Akıl  

İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik, onun akıllı bir varlık 

olmasıdır. Bu özellik, her insanda aynı seviyede olmayabilir. Nefsin bilgi 

edinmede doğuştan sahip olduğu yetenektir. Teorik aklın birinci yani başlangıç 

safhasını oluşturmaktadır. Bu tür akıl, insanların tamamında ortak olarak 

mevcuttur. Soyut tümel suretleri elde etmeye, akletmeye yatkınlığı vardır. Henüz 

bu safhadaki akılda, bilgi oluşmamıştır. Maddî akıl veya heyulanî akıl olarak da 

isimlendirilen güç halindeki akıl, İbn Sina’nın kendi ifadesiyle ateşin ateş haline 

gelmezden önceki hali olan kömür ya da odun haline benzer165. Tek başına hiçbir 

şekli bulunmayan ama tümel kavramları kavrama imkânını potansiyel olarak 

bünyesinde barındıran aklın ilk aşamada tıpkı ateşin bir imkân olarak soğuk bir 

cisim, odun veya kömür halinde olması gibidir. Kömür ve odunda yanma ve 

dolayısıyla ateş halini alabilme imkân olarak mevcuttur. Duyulardan gelen verileri 

algılamaya müsait olan bu seviyedeki insan aklı kuvve halindedir. İbn Sina, 

Kur’an-ı Kerim’in Nur Suresinin 35. ayetini tefsir ederek aklın derecelerini 

                                                           
164 Aynı eser, aynı yer. 
165 İbn Sina, “İsbatü’n-Nübuvvat fî Te’vili Rumuzihim ve Emsalihim”, tah. M. Marmura, çev. B. 

Tatar, s. 43. 
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açıklamıştır. Çalışmanın üçüncü bölümünde bu husus üzerinde durulacaktır. Güç 

halindeki aklın gelişmesi ve olgunlaşması, meleke halindeki akla dönüşmekle 

mümkündür.  

b. Meleke Halinde Akıl 

İnsanda külli kavramları kavramaya yatkın ikinci bir güç ve yeti vardır. 

Bu, güç halindeki akla göre, fiilî olmaya yatkın olan meleke halindeki akıldır. 

Meleke halindeki akıl, aklın soyut suretleri kabul ediş halidir. Aklın elde 

edebildiği, akledilirler (ma’kulât); birinci akledilirler, ikinci akledilirler vardır. 

Akıl, birinci akledilirlerle esas aklî ilimleri meydana getiren ikinci akledilirleri 

almaya hazır hale gelir. Durağan bir güç niteliğinde değildir. Meleke halindeki 

akıl, heyulani veya maddî durumdan faal aklın yardımıyla, başka bir ifade ile ilahi 

bir ilhama kavuşur. Güç halindeki akıldaki ateşin yanmazdan önceki hali olan 

odun veya kömür misalinden hareketle bu defa ateşin yanma kuvvesinden 

bahsedebiliriz166. Bir vasıtaya veya aracıya ihtiyaç duyulmadan sahip olunan 

bilgiler bu durumdadır. Meleke halindeki akıl, fiil halindeki akla göre meleke, güç 

halindeki akla göre de fiil halindeki akıl olarak tanımlanabilir167.  

c. Fiil Halinde Akıl 

Bilginin zihinde tam belirmesidir. Fiil halindeki akıl, kazanılmış verileri 

kavrar ve ikinci aşamada bulunan akıldan üstündür. Bilgi edinme için gerekli 

işlem basamaklarına ihtiyaç duymadan istenildiği anda ikinci akledilirlere 

ulaşılabilir. İşte bu anlamda fiil halindeki akıl ismini alır168. O maddî akılda fiilen 

                                                           
166 Aynı yer. 
167 İbn Sina, Kitâbu’ş-Şifâ, Metafizik II, çev. E. Demirli, Ö. Türker, s. 146-154. 
168 Aynı eser, aynı yer. 
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var olmaz ve böylece onda özü itibariyle bulunamaz. Soyut suretleri, fiili yetenek 

seviyesinde elde eder. Fiil halindeki akıl, meleke halindeki akıl gibi, kendisinden 

önceki akla göre fiil, sonraki akla göre de kuvve halindedir. 

d. Kazanılmış Akıl 

Kazanılmış akıl, kendisine verilen ve düşünebilen nesneleri bilir. Aşama 

bakımından aklın olgunluk basamağında bulunur. Bu aşamada aklın 

kavrayabileceği konular kendi özünde de vardır ki, bu kazanılmış akıl diye 

adlandırılır. Burada kuvveden söz etmeye gerek yoktur169. Kazanılmış aklın 

maddî akıldaki varlığı, özü itibariyle kendisinde bulunduğu ve varlık veren şey 

sebebiyledir. Onun aracılığıyla kuvve halinde olan şey fiilen varolur. Bu külli akıl, 

külli nefs ve âlem nefsi diye adlandırılır. Varlığa ait formların maddeden 

soyutlanarak bilgi şeklinde tam teşekkül etmiş halidir. 

B- SEZGİ 

Arapça’da karşılığı ‘hads’ olan sezgi, kelime anlamı, zihnin, kasıtsız ve 

ihtiyarsız bir şekilde öncüllerden sonuçlara vasıtasız olarak hızla intikal etmesi; 

bir şeyin bilgisine aklı kullanmadan doğrudan bir biçimde sahip olma yetisi; duyu 

organlarını, tecrübeyi ya da aklı kullanmadan kazanılan kavrayış demektir. 

Düşünürlere göre, sezgi vasıtasıyla elde edilen bilgi, akıl yoluyla elde edilen 

bilgiden daha kesinlik ifade eder. Akılla üretilen bilgi, sezgi yoluyla doğrudan ve 

aracısız olarak nesnelerle kurulan temas sonucunda ortaya çıkan bilginin 

tamlığından ve kesinliğinden uzaktır170. 

                                                           
169 Aynı yer. 
170 Hayati Hökelekli, “İdrak”, DİA, XXI, s. 477-478 
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İbn Sîna’ya göre “Sezgi, kıyasın orta dereceli idrakidir”171. Sezgi, insanda 

kuvve hâlinde bulunan vasıtasız öğrenme gücüdür. Bu yolla kazanılan bilgilere 

“hadsiyyât” denilmekte ve genellikle bu tür bilgilerin kesinlik değeri taşıdığı 

kabul edilmektedir. Hads ile elde edilen bilgi, bu bilgiyi edinen kimse için istidlâlî 

bilgiden daha fazla kesinlik sağlayabilir172. Bilgi, sezgi ile kazanılan kesin ilkelere 

göre sonuçlama yoluyla sağlanır. Bu nedenle bilginin gerçek kaynağı sezgidir. Bu 

açıdan bakıldığında İbn Sina’da sezginin özel bir yeri vardır. 

 Felsefeye dair ilk eserlerinden biri olan Mebde’ ve’l-Meâd adlı eserde İbn 

Sina, vahiy, sezgi, hayal, rüya vb. kavramlar üzerinde ayrı ayrı durur. Bu eserden 

İbn Sina’nın konuyla ilgili görüşlerini şöylece özetleyebiliriz: Sezgi, zihnin bir 

gücü/fonksiyonudur. Sezgi, uzun bir zamanda ve uzun bir düşünmeden sonra 

meydana gelebildiği gibi, kısa sürede, ani bir düşünme sonucunda da oluşabilir. 

Sezgi, aklı yönlendiremez. Sezgi yoluyla faal akılla irtibat sık olabildiği gibi, çok 

az sayıda da olabilir. İnsan, bir şeyi sezerek öğrenir. Her defasında başka bir şeyin 

sezilmesiyle yeni şeyler öğrenilir. Sezginin gücü, bir anlamda ruhun gücüyle de 

alakalıdır, zayıflayabilir ve artabilir. Sezginin eksikliği ise, sezginin tamamen yok 

olmasına kadar varabilir. Bu durum, insanın hiçbir şey öğrenememesi halidir. Bu 

sezgi, birinci akledilirlerden ikinci akledilirlere devam eden bir süreçtir. İbn Sina, 

sezgi ile faal akıl arasındaki ilişkiyi, dikkat çeken bir örnekle açıklamıştır: Zihnin 

önemli bir gücü olan sezgi kibrite, faal akıl da ateşe benzetilmiştir. İnsan zihni, bu 

ateş içerisinde aniden tutuşup alev alır ve kendi aslına, bir anlamda cevherine 

kavuşur. Sezilecek şeylerin hepsini ya da çoğunluğunu kısa sürede sezebilen 

                                                           
171 İbn Sina, Mebde ve’l-Meâd, tah. B. Okumuş, s. 169. 
172 Hökelekli, “İdrak”, s. 477-478. 
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insanlar vardır173. İbn Sina’nın sezgiyle ilgili görüşlerini topluca 

değerlendirdiğimizde, sezgiye dayalı bilginin kesin, ani ve doğrudan elde 

edildiğini söylemek mümkündür. Bir insanın sahip olduğu akli yetileri sayesinde 

herhangi bir sahada kendine has bir düşünceye sahip olabilmesi için, o mesele 

hakkında bir hüner veya yetenek elde etmesi gerekmektedir. Ancak böylece, faal 

aklın yardımıyla, o sahadaki yeni doğruları bulabilir. Diğer taraftan, peygamber, 

akli yetilere doğuştan ve herhangi bir çaba göstermeye ihtiyaç duymadan sahip 

olduğu için faal aklın yardımıyla, bütün bilgiyi bir anda elde edebilir. Yine, 

normal bir insan bilgisi bölük pörçük olduğundan, nesneler arasında bazı ilişkiler 

mevcuttur. Bu ilişkiler niceliksel bir fark olmayıp aynı zamanda nitelikseldir. 

Hayatın, hatta tarihin akışını, seyrini değiştirebilecek, gerektiğinde yön 

verebilecek bilgi, peygamberlerin bilgisidir. İbn Sina’nın, sezgi yoluyla elde 

edilen bilginin özellikle, kesinliği ve güvenliği konusu üzerinde durduğu 

görülmektedir. 

İbn Sina’nın sezgi kavramıyla ilgili görüşleri üzerine yapılan 

değerlendirmelerden önemli gördüğümüz şu açıklamayı burada nakletmek uygun 

olacaktır: “Herhangi bir ön hazırlık yapmadan ve doğrudan faal akılla irtibat 

kurabilen ve ondan vasıtasız bilgiyi alabilen insanlar vardır. Bunların güçlü 

sezgileri vardır. Sezgi ise, insanın ruhuyla kendisi arasında cereyan etmektedir. 

“İşte, maddî aklın bu kabiliyetine akl-ı kudsî denir. Bu akl-ı kudsî, akl-ı bi'1-

meleke cinsindendir; ama, akl-ı kudsî'nin derecesi çok yüksektir; öyle ki, herkes, 

akl-ı kudsî'ye sahip olamaz. Akl-ı kudsî'nin kuvvetinden dolayı, muhayyile 

kuvvetine bazı fiiller akar. Muhayyile kuvveti, onları, duyuyla alınmış formlar 

                                                           
173 İbn Sina, Mebde ve’l-Meâd, tah. B. Okumuş, s. 169. 
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halinde idrâk eder. Oysa burada makûller, orta terim ile kavranırlar. Bu 

kavrayış; ya hads ile yapılır. Hads, zihnin öyle bir fiilidir ki onunla orta terim 

kavranıverir; işte zekâ, bu hads kuvvetidir. Ya da talîm ile yapılır. Ama, talîmin 

prensibi de harstır. Makûller, insana, hads ile gelir; sonra erbabınca öğretilir, 

talîm edilir. İnsan, muallime değil, hadse dayanarak kıyas yapabilir. Bazı kişiler, 

orta terimi hads ile buluverirler; bu, kemiyeti teşkil eder. Bazı kişiler ise, orta 

terimi, kısa zamanda hads ile buluverirler; bu da onlarda keyfiyeti oluşturur”174. 

Bu durumdaki insanın faal akıldan akan bilgiyi almaya yatkın hale geldiğini; bilgi 

akışının birden bire olduğunu söylemek mümkündür. 

İbn Sina’nın bu görüşlerinin kaynağının sorgulanmasında ise şu tespit 

dikkati çekmektedir: “Bilgi teorisinde, İbn Sina'nın İsmailî düşünceden etkilenmiş 

olamayacağı en açık şekliyle görülmektedir. Çünkü, İbn Sina'da, talîm ve tâallüm, 

orta terimi bulmaya indirgenmiştir. İnsan, kıyâsı, bir muallim ile değil, kendi 

kendisine, kendiliğinden yapar. Bugünkü dille söylersek, akıl, çalışırken, 

tefekkürde bulunurken, aksiyomlardan itibaren kendi kurallarına uyarak adımlar 

atar; bir otoriteye dayanmaz”175. Ancak bu değerlendirmenin yanı sıra, İbn 

Sina’nın sudûra dayalı akıllar hakkındaki görüşlerinin bu konuyu daha da 

karmaşık hale getirdiği ifade edilmiştir.  

Sezgi hakkında yukarıda ifade edilen hususları dikkate aldığımızda şu 

hususları ortaya koymak mümkün olacaktır: İnsanların sezgi güçleri akıllarında 

şuurlu bir şekilde mantıkî kıyaslamalar yapmaksızın ve sonuçta zaman 

harcamaksızın doğruyu bulabilme konusunda birbirlerinden farklılıklar 

                                                           
174 M. Kuyel, “Derin Tefekkür” http://www.akmb.gov.tr/turkce/books/erdem3/mubahatturker-

kuyel.htm adresinden alınmıştır. 
175 Kuyel, aynı yer. 
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taşıyabilmektedir. Bazıları bu güçten neredeyse tamamen mahrumken, bazıları da 

az veya çok bu güce sahiptir. Sonuçta, bir cehd ya da kıyasa bağlı olmaksızın bir 

insan olarak yaratılıştan kendisine verilen bir güçle herşeyi bir anda sezebilen 

veya kudsî akıl sayesinde, gerçeği bir anda kavrayıveren az sayıda da olsa insanlar 

vardır. Bu insanlar, peygamberlerdir. Ayrıca, faal akıl vasıtasıyla geçmiş, mevcut 

ve geleceğin bilgisinin peygambere bir anda aktığını söylemek mümkündür. 

C- VAHİY 

 Peygamberlik meselesinde en önemli kavramlardan biri, vahiy 

kavramıdır176. İbn Sina vahyi mümkün hatta lüzumlu görmekte; vahyin imkânını 

tartışma konusu yapmadan konuyla ilgili görüşlerini, vahiy olgusu üzerine bina 

etmektedir. İbn Sina için, bilginin elde edilmesinin her aşaması, bir anlamda 

vahiyle ilgilidir. Zira, daha önce de ifade edildiği gibi, insandaki bilgi, ancak faal 

aklın yardımıyla oluşmaktadır. Onu diğer İslâm bilginlerinden ayıran husus, 

üstadı Fârâbî’de olduğu gibi insanın vahye ulaşma seyrinde farklı bir yöntem 

izlemesidir.  

İbn Sina’nın özellikle risaleler halinde vefatından sonra talebeleri 

tarafından kaleme alınmış olabileceği muhtemel olan eserlerinde vahiy hakkında 

dikkate değer önemli bilgiler yer almaktadır. “Risale fî’l Kuvâ’l-İnsaniyye ve 

İdrâkâtihâ” adlı risalesi de bu hususta önemli bir eserdir. Bu eserdeki vahiyle 

ilgili görüşleri özetle şöyledir: Vahiy, vahiy meleği ve insan cinsinden seçilen 

                                                           
176 Vahiy kavramı için bkz. M. H. Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, İstanbul, Ts. III, s.125. Ayrıca bkz. 

İbnu Manzur, Lisânu’l-Arab, Beyrut, ts., XV, s. 379-382; Ragıb el-İsfehânî Hüseyin b. 

Muhammed, el-Müfredat fî Garîbi’l-Kur’an, İstanbul, 1986, s. 809-811; Makdîsî, Kitab el Bed’ 

ve’t-Tarih, s.113; Muhammed Abdulazim ez-Zerkânî, Menâhilü’l-İrfan fî Ulûmi’l-Kur’an, Beyrut, 

1988, II, s. 64; Muhammed Abduh, Tevhid Risalesi, çev. S. Hizmetli, Ankara, 1986, s. 60. 
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peygamber arasında cereyan eden bir “akış”, onun kendi tabiriyle, “mühürün 

muma izini çıkarması gibi” peygambere ulaşan ilahi sözdür. İnsani kuvveler 

arasında vahiy meleği ile ilişki kurabilen, kudsî insan aklıdır. Vahiy meleği ve 

peygamber arasındaki ilişki karşılıklı olduğunda batın ve zahir hisler yukarı doğru 

cezbolunur. Kutsi insan ruhunun kaldırabileceği ölçüde vahiy meleği insana 

görünür. Görünen vahiy meleğinin asıl sureti değil temsili suretidir. İnsan onun 

vahiy diye adlandırılan “sözünü”, “ses” olarak işitir. Hakikatte asıl söz de budur. 

Bu sözden maksat o sözün içerisindeki mananın iletilmesidir. İnsan esas manayı 

doğrudan anlayamayacağından, bu durumda söz, mühürün muma izinin 

çıkarılması gibi, söz ile mana iletilmiş olur177. Bu izah tarzıyla İbn Sina, hemen 

her açıdan ele alındığında fevkalade önemli hususlar içeren ve çok değişik 

anlaşılmalara neden olabilecek vahiy hadisesinde, ses, söz, mana, zahir ve batın 

ilişkisini çok yalın bir dille açıklamaya çalışmıştır. Filozof, herhangi bir vasıta ve 

aracı olmadan gelen vahyi, güneşin temiz suya doğuşuna benzetmektedir. 

Bununla ruh, vahiyle nakışlanır ve resmedilir. Böylece kendisine vahyedilen kişi, 

vahiy meleği ile irtibat kurar ve ondan vahyi alır. Bu durumda melek hissedilir bir 

şekle bürünür ve sözleri de işitilebilir ses halini alır178.  

Bilgi ve bilgi kaynağı olması bakımından vahiy, filozofların, felsefe ile din 

arasında uzlaştırma çabalarında önemli bir unsurdur. Fârâbî ile İbn Sina’ya göre 

Tanrı, faal akıl, hikmet bilgisiyle nübüvvet ve vahiy anlayışının kaynağını vahiy 

oluşturmaktadır179.  

                                                           
177İbn Sina, “Risale fî’l Kuvâ’l-İnsaniyye ve İdrâkâtihâ”, Tis’u Resail içerisinde, s. 66-67. 
178 Aynı eser, aynı yer. 
179 Necip Taylan, İslâm Düşüncesinde Din Felsefeleri, M. Ü. İ. F. Yayınları, İstanbul, 1994, s. 

138-140. 
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Vahiy meleği ve onun varoluşsal açıdan ifade edilmesi, onun niteliklerinin 

ortaya konması da vahiy kadar önemlidir. Bu hususta yapılacak açıklamalar onun 

icra ettiği bu önemli görevi nasıl yaptığı konusunun açığa çıkmasına önemli katkı 

sağlayacaktır. İbn Sina, eserlerinde bu konudaki merakları giderecek önemli 

bilgiler vermektedir. Ona göre melekler gerçek varlıklardır. İnsanlarla kıyas 

edildiklerinde onların da zatları vardır ama, onların zatları emir âlemi 

özelliklidir180. 

 İbn Sina, “Risale fî Aksami’l-Ulumi’l- Akliye” adlı risalesinin “İlm-i İlahi” 

diye çevirebileceğimiz bölümünde, vahiy konusunun önemine işaret etmekte, 

konuyla ilgili; “vahyin iniş keyfiyeti, vahyi ulaştıran ruhani varlıkların niteliği, 

ruhani özelliğine rağmen veya ruhani özelliğinin yanı sıra onun nasıl görülebilir, 

duyulabilir hale geldiği, özel konumda olan peygamberlerden tabiat kanunlarına 

uymayan mucizelerin ortaya çıkışı, onların gayb bilgilerini nasıl elde edip haber 

verdikleri” vb. konularda bir dizi sorular sorar, ancak bu soruların cevabını 

doğrudan vermez.181. Esasen, bu ve benzeri sorular, insanlık tarihi boyunca 

zihinlerde varolagelen ve cevabı aranan sorulardır. Bu türden sorular belki de 

dünyada yaşam devam ettiği sürece hemen her dönemde cevabı aranacak ve 

birbirinden farklı cevaplar bulunabilecek sorular olma niteliğini koruyacaktır. 

Aynı risalede İbn Sina bilgi kaynaklarının değeri ve işlevselliği konusunda 

önemli bir ayrım yapmaktadır. İnsanın ruhî mutluluğunun akıl yolu ile, bedeni 

mutluluğunun ise, vahiy ve dolayısıyla ilahi kanunlarla sağlanabileceğini ileri 

sürer182. Bu ayırım bile yalnız başına onun aklı ve vahyi anlamlandırmada nerede 

                                                           
180  İbn Sina, “Risale fî’l Kuvâ’l-İnsaniyye ve İdrâkâtihâ”, Tis’u Resail içerisinde, s. 66. 
181 İbn Sina, “Risale fî Aksami’l-Ulumi’l-Akliyye”, Tis’u Resail içinde, s. 114. 
182 Aynı eser, aynı yer. 
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durduğu konusunda önemli ipuçları vermektedir. Bu ayırımın izahında ise o, akıl 

ve vahyin niteliklerini tartışır. Konuyu dünya ve ahiret hayatı, tekrar dirilme, haşr 

vb. kavramların açıklamasıyla birlikte değerlendirir:  

“İnsanların en üstünü, nefsini bilfiil akıl olarak yetkinleştirmiş ve 

amelî erdemler olan güzel ahlâkı elde etmiş kimsedir. Onların en 

üstünü ise, peygamberlik mertebesine istidatlı kimsedir. Bu insan, 

nefsanî güçlerinde zikrettiğimiz üç özelliğin bulunduğu kimsedir: 

Bunlar, Tanrı’nın kelamını işitmesi ve meleklerini görmesidir. Bu 

durumda melekler onların görebileceği bir surete dönüşmüştür. (…) 

Peygamber bu sesi insanların veya yersel bir canlının sesi olmaksızın 

duyar. İşte bu, peygambere vahiy edilendir”183. 

İbn Sina peygamberliği ispat için kaleme aldığı eserinde özellikle 

peygamberin vahye ulaşma seyrini felsefî bir yöntemle açıklar: 

“Peygamberin vahye ulaşması, doğrudan ve dolaylı olmak üzere iki 

şekilde gerçekleşir. Her iki durumda da bilgi kaynağı faal akıldır. 

Faal akıldan vahyi alma, iki şekilde gerçekleşir: 1- Ya bedihiyyatın 

yani apaçık olanların idraki gibi doğrudan, 2- Ya da ilk akıledilirler 

aracılığıyla ikinci akledilirlerin ve dış duyu, ortak duyu, vehm ve 

tefekkür yetisi gibi alet ve maddeler aracılığıyla akledilirlerin elde 

edilmesinde olduğu gibi dolaylıdır. Yetkin akli nefs bilgileri kimi 

zaman doğrudan, kimi zaman da dolaylı olarak alır; böylece 

doğrudan alma yeteneği onda özü itibariyle değil, ilintili olarak 

bulunur. Bu yetenek, akli nefsin kendisinden aldığı bir başka şeyde 

                                                           
183 İbn Sina, Kitâbu’ş-Şifâ, Metafizik II, çev. E. Demirli, Ö. Türker, s. 181. 
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özü itibariyle bulunur. Bu aracısız olarak, özü itibariyle, alabilen ve 

alıcı olması nedeniyle nefsin diğer güçlerinin bilgiyi almasına neden 

olan melek aklıdır”184.  

Yukarıda ifade edildiği gibi, her ne şekilde olursa olsun İbn Sina’nın 

kuramında vahiy, bir feyezandır. Melek ise bu akışta taşıyıcıdır. Bu durumda, 

sanki vahiy tümel akıl, sürekli olarak taşan bir şeydir: 

“Vahiy bir taşmadır ve melek peygambere ineni taşıyan güçtür. Sanki 

o tümel akıl (aklü’l-küllî)’dan sürekli olarak taşan bir şeydir. Alıcının 

bireyselliği nedeniyle, o özü itibariyle değil, fakat ilintili olarak, 

bireyselleşir. Böylece farklı kavramlarla irtibatlandırıldıklarından 

dolayı meleklere farklı adlar verilmiştir; bununla birlikte alıcının 

bireyselliği nedeniyle, özü itibariyle değil, ilintili olarak bireyselleşen 

(farklılaşan) tek bir bütünlük arzederler185. 

Vahiy hakkında adım adım görüşlerini temellendiren filozof, bu defa 

vahyin muhatapları için faydasına değinir:  

“Böylece mesaj, herhangi bir ifade tarzı içinde alınan ve “vahiy” 

diye adlandırılan taşmanın bir parçası olup, bilgi ve siyasi yönetim 

açısından insanlığı hem ezeli hem de fani dünyadaki iyiliğe en iyi 

biçimde ileten bir şey olarak kabul edilir”186. 

                                                           
184 İbn Sina, İsbatü’n-Nübuvvat fî Te’vili Rumuzihim ve Emsalihim, tah. M. Marmura, çev. B. 

Tatar, s. 46-47. 
185 Aynı eser, aynı yer. 
186 Aynı yer. 
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Bu açıklamadan hemen sonra da vahye muhatap olanı 

tanımlamaktadır: 

“Elçi (rasül), herhangi bir ifade tarzı içinde alınan ve vahiy diye 

adlandırılan taşma yoluyla aldığı şeyi aktaran kişi olup, kendi 

görüşleriyle, siyasi yönetim açısından duyulur dünyada ve bilgi 

açısından akli evrende iyiliğe iletir”187.  

İbn Sina’nın vahiy, ilham, mucize ve rüya gibi kavramları ele aldığı 

önemli bir eseri de, “Risâletü'l-Fiil ve'l-İnfiâ”l ‘dir. Bu eserde vahiy meselesinin 

açıklanmasında, etki ve edilgi (fiil ve’l infiâl) kavramları, İbn Sina’nın önem 

verdiği iki kavramdır: 

“...Etkiler ve edilgiler, nefsanî ve cismanî durumların çeşitliliği 

ölçüsünde farklılıklar gösterir. Bu sebeple, bir şeyin kendisinden 

başka bir şeyden daha güçlü ve daha yetkin olması durumunda, 

kendisinden kaynaklanan etki daha açık ve seçik olur. Yine bir şey 

yetenek yönünden daha yetkin ve yatkınlık yönünden daha güçlü ise, 

kendi dışındaki bir şeyden kaynaklanan etkiyi alması, kendisinde daha 

açık ve seçik olarak görünür”188.  

İbn Sina’ya göre; “bir şeyin başka bir şeye etkisi ve bir şeyin başka bir 

şeyden etkilenmesi” hususunda var olan, ya nefsanî, ya da cismanî olunca etki ve 

edilginin kısımları özetle şu şekilde olur: 189  

                                                           
187 Aynı yer. 
188 İbn Sina, Risâletü'l-Fiil ve'l-İnfiâl (Mecmu' Resâili'ş-Şeyh er-Reis içinde), nşr. Zeynü'l-Abidin 

el-Mûsevî, Haydarâbad, 1354, çev., H. Aydın, E. Uysal, H. Peker. U. Ü. İ. F. D., IX , 2000, s. 623. 
189 A.g.e., s. 623-624. 
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a-Nefsanî olanın nefsanî olana etkisi,  

Nefsanî olanın nefsanî olandaki etkisinin örneği, bağımsız, metafizik 

akılların birbirini etkilemeleri, birbirinden etkilenmeleri ve bu akılların bazen 

uykuda, bazen de uyanıklık halinde insanî nefislerdeki etkisi gibidir. Bu bağlamda 

rüyanın vahiy ve ilhama kaynaklık etmesi önem arzetmektedir. 

b-Nefsanî olanın cismanî olana etkisi.  

Nefsanî olanın cismanî olana etkisini, nefsanî güçlerin hayvansal, bitkisel 

ve madensel bileşimlerin meydana gelmesi için birbirleriyle kaynaşmalarında 

görmek mümkündür. Sonra yine bu bileşimler üzerinde, onların beslenmeleri, 

büyümeleri, gelişmeleri ve başka yetkinliklere ulaşmaları konusundaki etkileridir.  

c-Cismani olanın nefsanî olana etkisi.  

Cismanî olanın nefsanî olandaki etkisinin örneğine gelince, güzel 

suretlerin insanî nefsler üzerindeki etkisi gibidir. Bu etkiyle insanî nefisler onlara 

bazen yönelir, bazen de uzaklaşır.  

d-Cismanî olanın cismanî olana etkisi. 

Cismanî olanın cismanî olandaki etkisine örnek de, dört unsurun birbiri 

üzerindeki etkisi ve birbirine dönüşmeleridir. Suyun havaya, havanın suya, suyun 

ateşe, ateşin havaya, suyun toprağa dönüşmesi ve bunların tersi gibi.  

Bileşimlerin birbiri üzerindeki etkisine gelince, ilaç ve zehirlerin canlılar 

ve diğer varlıklar üzerindeki etkisi gibidir. 

 İbn Sina, etki ve edilgi kavramlarını ve bu kavramlara verdiği örnekleri 

açık bir dille ifade ettikten sonra, vahiy kavramının hakikatini sorgular: “Vahyin 

hakikati, Yüce Allah'ın izniyle aklî âlemden bu ilkâ türünden şeyleri almaya 

yetenekli olan beşeri nefslere gizli bir ilkâdır. Vahiy, nefsanî olanın nefsanî olana 
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etkisi şeklinde meydana gelir. Bunun uyanıklık halinde olanına vahiy, uyku 

halinde olanına da kalbe ilham denir”190. 

Peygamberlere rüyay-ı sadıka halinde gelen vahyi açıklamak, onun bilgi 

değerini ortaya koymak amacıyla uyku, rüya, görülen rüyanın geride bırakacağı 

güçlü iz, ve o izin hatırlanması arasında kurduğu ilişkiyle konuyu somutlaştırır: 

“Nefse uyku ve uyanık halde iken (gayb âleminden) gelen ruhani etki, bazen hayal 

ve hatırlama gücünü harekete geçiremeyecek kadar zayıf olur. Bu nedenle de 

herhangi bir iz bırakmaz. Bazen de bundan daha güçlü olur ve hayal gücünü 

harekete geçirir. Ancak şu kadarı var ki, hayal gücü, açık olandan benzetmeler 

yaparak intikalde yoğunlaşır. Hatırlama gücü de bu etkiyi tutamaz. Ancak, 

muhayyile gücünün intikal ve benzetmelerini muhafaza edip tutar. Bazen de bu 

etki gerçekten o kadar güçlü olur ki, suret onda iyice yerleşir ve hatırlama gücü 

onu intikallerle karıştırmaz”191. “İster uyku, ister uyanık halde iken olsun, bu 

şekilde hafızalarda iz bırakan şey; ya ilham ya da vahiydir. Ancak, hafızada 

bunun etkisi sadece benzetmeler şeklinde kalmışsa bu benzetmelerin vahiyse 

te’vili, rüya ise yorumu gerekir”192. 

Allah'ın sıfatları hakkında oldukça ayrıntılı görüşler ileri süren İbn Sina, 

Allah'ın mütekellim sıfatı hakkında da vahiyle ilişki kurmaktadır. O, Allah’ı 

konuşan olarak nitelendirmenin, sözleri tekrarlama, içten konuşma veya kelime ve 

cümlelerin delalet ettiği çeşitli kurgusal kavramlarla bir ilgisi olmadığını 

söyler193. Allah'ın konuşması şeklinde nitelendirilmesi yerine, “O’nun, faal akıl 

                                                           
190 Aynı eser, s. 624. 
191 Aynı eser, aynı yer. 
192 Aynı eser, s. 626. 
193 İbn Sina, “Er-Risaletu’l-‘Arşiyye”, İbn Sina Risaleler içinde, s. 56. Ayrıca bkz. İbn Sina, Arş 

Risalesi, çev. E. Uysal, U. Ü. İ. F. D. IX, s. 9, Bursa, 2000. s. 649. 
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aracılığıyla peygamberin kalbine akışın sağlanması” şeklinde ifade edilmesinin 

daha doğru olduğunu bunun ise, Allah'ın kelam sıfatının peygamberin elde ettiği 

bilgi şeklinde tecelli ettiğini ileri sürmektedir194. Alınan bu bilgiler, diğer 

insanların doğrudan anlayabilecekleri durumda değildir. Bu sebeple, 

peygamberlerde güçlü durumda bulunan hayal yetisi, faal akıldan alınan bilgiyi 

insanların rahatlıkla anlayabileceği biçimlere dönüştürür. İbn Sina’ya göre bu, 

vahiydir.  

Bu izahı yaparken vahiy konusunun zaman dışı olma özelliğine vurgu 

yapılır: “Vahiy, bir şeyi zaman dışı olarak peygambere iletmektir. Peygamber  saf 

ruhunda kendisine ileteni ve iletileni biçimlendirir. Bu tıpkı, ilimlerde bilinen 

nesnenin, biçiminin (zihinde) biçimlendirilmesi gibidir. Zihinde işlenen bu 

biçimler, bazen İbranîce, bazen Arapça ile ifade edilir. Yani kaynak bir olduğu 

halde, alıcı çoktur. İşte, meleklerin sözünü işitmek ve onları görmek bundan 

ibarettir. Bu zihne işlenenler, söz konusu biçim ile birlikte söze dökülürse, bunlar 

(kutsal) kitabın ayetlerini oluştururlar. Şayet bunlar (zihne) işlenmiş bir söze 

dökülürse, bu da peygamberliğin bildirilmesidir. Bunun duyumlanan ve 

gözlemlenen zihindeki hayal ile bir ilgisi yoktur. Zira duyu, duyumları bazen iç, 

bazen de dış duyularla algılar. Nitekim biz, varlıkları iç yetilerle algılarız. Çünkü 

biz önce algılar sonra biliriz; hâlbuki Peygamber (sav) ise önce bilir, sonra 

algılar195.  

İbn Sina bu görüşleriyle, tarih boyunca tartışılan Allah'ın kelam sıfatının 

nasıl anlaşılması gerektiği; kutsal kitapların niçin ve nasıl farklı dillerde olduğu 

konusuna önemli bir bakış açısı getirmektedir. 

                                                           
194 Er-Risaletu’l-‘Arşiyye, İbn Sina Risaleler içinde, s. 56. 
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D- İLHAM 

İlham, “Allah'ın doğrudan veya melek aracılığıyla, iyilik telkin eden 

bilgileri insanın kalbine ulaştırması”196 anlamına gelmektedir. Başka bir ifadeyle, 

Allah tarafından, feyz yoluyla insanın gönlüne bilginin ilkâ edilmesidir. Bu 

hususu daha geniş anlamda ele aldığımızda, tüm varlıkların bir şekilde ilahi 

kaynaklı bilgiye muhatap olduklarını söylemek mümkündür. Kur’an’da yer alan 

şekliyle arılar, kuşlar vb. varlıklar, ilham aracılığıyla görevlerini yerine 

getirmektedirler. Ancak, ilhamı vahiyle karşılaştırdığımızda, ilhamın bireysel bir 

yönünün varlığını görmek mümkündür. Vahiy yoluyla hemen bütün insanlık o 

bilgiden haberdar edilmekteyken, ilhamda bireysel olarak bir varlığın görevini ifa 

etmekte aldığı yardım söz konusudur. Oysa; tüm insanların toplu hareketlerinin 

düzenlenmesinde, herkesin aynı çerçevede bilmeleri gereken emirler ve düzenli 

işleyiş kuralları olması gerekmektedir. 

İlham, rüyada olduğu gibi, peygamberlerin dışındaki insanlarda da görülen 

genel bir olgudur. Dolayısıyla, bu genel olgunun kendisinde en ileri seviyede 

temayüz ettiği bir kimse de olsa o, İslâm inancına ve İbn Sina’ya göre peygamber 

değildir. Derece itibariyle peygamberliğin altında ama, ona yakın konumda 

bulunan salihler, takva sahipleri, sıddıklar, bilginler, bilgeler ve velilerdir. Bu 

şekilde konuyu değerlendirdiğimizde, vahiy ve ilham yoluyla Allah’tan insanlara 

bilgi akışının, ilk insandan beri kesintisiz olarak sürdüğünü söyleyebiliriz. 

İbn Sina, ilhamı vahiyle birlikte ele almakta fakat ilhamın vahiyden farklı 

olduğunu söylemektedir: 

                                                                                                                                                               
195 Aynı eser, s. 56-57. 
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“Vahiy ve kerametlere gelince, onlar nefsanî olanın nefsanî olana 

etkisine dâhildir. Çünkü vahyin hakikati, Yüce Allah'ın izniyle aklî 

âlemden bu ilkâ türünden şeyleri almaya yetenekli olan beşeri nefslere 

gizli bir ilkâdır. Bunun uyanıklık halinde olanına "vahiy", uyku 

halinde olanına da "kalbe ilham" denir”197. 

Burada o, Hz. Peygamberin kendi ifadeleri ile Kur’an ayetlerini delil olarak 

alır: 

“Nitekim Peygamber de şöyle buyurmaktadır: “Ruhu'l-Kuds kalbime ilham 

etmiştir ki, hiç kimse rızkını tamamlamadan ölmeyecektir. Allah'tan 

korkmak ve O'ndan güzel şeyler istemek konusunda dikkatli olunuz”. Ve 

yine buyrulmuştur ki: “Salih kişinin sadık rüyası, nübüvvetin kırkaltı 

cüzünden (türünden) biridir”. Bu ilkâ aklîdir, bilgi elde etmedir (ıttılâ) ve 

bu bilgiyi açığa çıkarmadır. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmuştur: “Biz 

ona katımızdan bilgi verdik (Kehf, 18/65)”. Yine Cenab-ı Allah buyurdu ki: 

“Onu ruhu'l-emin senin kalbine indirdi (Şuarâ, 26/193)”, “O, gaybı 

bilendir. Razı olduğu peygamberlerin dışında hiç kimseyi gaybına muttali 

kılmaz (Cin, 72/26)”. Kerametlerdeki durum da buna yakındır. İkisi 

arasındaki fark şudur: Vahiy; risalet, nübüvvet ve insanları uyarma 

iddiasında bulunan kimseye özgüdür. Kerametlerin ise bununla ilgisi 

yoktur”198. 

                                                                                                                                                               
196 Y. Şevki Yavuz, “İlham”, DİA, XXI, s.98. Ayrıca bkz. Mustafa Sinanoğlu, “Diğer Dinlerde 

İlham”, DİA, XXI, s. 100-101. 
197 İbn Sina, “Risâletü'l-Fi’il ve'l-İnfiâl”, Mecmu' Resâili'ş-Şeyh er-Reis içinde, nşr. Zeynü'l-Abidin 

el-Mûsevî, Haydarâbad h.1354, çev. H. Aydın, H. Uysal, H. Peker, U. Ü. İ. F. D, IX, s. 9, Bursa, 

2000. s. 624. 
198 Aynı eser, aynı yer. 
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 Vahiy ve ilhamın, kaynağının aynı olması sebebiyle zaman zaman 

birbirine karıştırılabilmektedir. Ayrıca rüya ve rüyada görülenlerin vahiy veya 

ilham olarak kabul edilmesinde de bazı anlaşılması güç olan yönler vardır. Ancak, 

İbn Sina bu kavramlar arasında nasıl bir fark gördüğünü şöyle ifade etmektedir: 

“İlham ve rüyalara gelince, bunlar da nefsani olanın nefsani olan 

üzerindeki etkisine girer. Bu ilhamlar, insani nefslerin yeteneğinin 

gücü veya zafiyeti ölçüsünde azalabilir de çoğalabilir de. Aynı şekilde, 

rüyalar da bu ölçüye göre, gerek bedenlerde etkisinin görülmesi, 

gerekse daha sonra bunun alışkanlık haline dönüşmesi suretiyle bu 

nefslerin safiyeti veya bulanıklığına, duyulur olandan arınmışlığına 

veya duyulurlarla kirlenmiş olmasına bağlı olarak doğru çıkabilir de, 

çıkmayabilir de.  

Rüyalar, bazen te'vil ve yorumlamaya ihtiyaç kalmayacak şekilde, 

olduğu gibi çıkmasıyla, bazen de bir şeye benzer (bir şeyi 

çağrıştıracak) şekilde görülmesiyle doğrulanırlar. Bu benzer olan da, 

bazen bir şeye çok yakın olmak, bazen de çok uzak olmakla farklılık 

arzeder. Bu da te'vil ve yoruma ihtiyaç duyar. Peygamberler ve 

keramet sahiplerindeki bu durumun sebebi; muhayyile gücünün, 

kendilerine verilen bir şeyden o şeyin benzerine ya da zıddına süratle 

intikal eden, idrake ve mizaca bağlı her türlü şeyden arındırılmış 

olmasıdır.  

Nefse uyku ve uyanıklık halinde (gayb âleminden) gelen ruhani etki, 

bazen hayal ve hatırlama gücünü harekete geçiremeyecek kadar zayıf 

olur. Bu nedenle de herhangi bir iz bırakmaz. Bazen de bundan daha 
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güçlü olur ve hayal gücünü harekete geçirir. Ancak şu kadarı var ki, 

hayal gücü, açık olanda benzetmeler yaparak intikalde yoğunlaşır. 

Hatırlama gücü de bu etkiyi tutamaz. Ancak muhayyile gücünün 

intikal ve benzetmelerini muhafaza edip tutar. Bazen de bu etki 

gerçekten o kadar güçlü olur ki, suret onda iyice yerleşir ve hatırlama 

gücü onu intikallerle karıştırmaz.  

Yukarıda anmış olduğumuz bu etkiden uyku veya uyanıklık 

hallerinde hafızada zaptedilmiş olan şey ya ilhamdır ya da vahiydir. 

Bunun herhangi bir te'vil ve yoruma ihtiyacı da yoktur. Bu etki 

ortadan kaybolup da (hatırlama gücünde) benzetmeleri kaldıysa o 

zaman bu hem te'vili, hem de yorumu gerektirir. Yani vahiyse te'vili, 

rüya ise yorumu gerektirir.  

Bu, bedenin mizacının, karışımlardan birinin üstünlüğünün, nefsin iç 

geçirmelerinin ya da rüyayı sağlıklı rüya olmaktan çıkaran diğer 

şeylerden birinin neden olduğu karışık rüyalardan değilse böyledir. 

Yine rüya sağlıklı ise veya te'vil ve yoruma ihtiyaç hissedecek 

durumda ise; ya da benzetmeler yoluyla mütehayyile gücü (vesvâsi'l 

hannâs)nde yer etmiş ise bu böyledir”199. 

İbn Sina, ‘el-İşârât’ adlı eserinin “Ariflerin makamları” bölümünde, ilham 

alma yetisi olan ve bu özellikleriyle üstün vasıflara sahip olan insanların 

makamlarından bahsetmiştir. İbn Sina’nın ilhamı bilgi kaynağı olarak bu şekilde 

kabulü etmesi hakkında farklı değerlendirmeler yapılmıştır. Filozofun özellikle 

                                                           
199 Aynı eser, s. 626. 
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ilham hakkındaki görüşleriyle İşrakîliğe yol açıp, açmadığı tartışma konusu 

olmuş, konuyla ilgili müstakil çalışmalar yapılmıştır200.  

 İbn Sina’nın felsefî düşüncesinde, vahiy ve ilham kavramlarının yeri 

hakkında bazı değerlendirmeler yapılmıştır: “Faal aklın sıradan insanların soyut 

suretleri kavramalarını sağlaması ilham, peygamberlere hakikatlerin bilgisini 

iletmesi ise, vahiy diye nitelendirilebilir. Böylece, insan aklının dışında yer alan 

faal akıl dindeki meleğin, Cebrail'in işlevini yerine getirmektedir. Söz konusu 

ilham ve vahiyler akıl düzeyinde ortaya çıkabileceği gibi, hayal gücü düzeyinde 

simgeler ve örneklerle ya da olduğu gibi de ortaya çıkabilir. Hayal gücü 

düzeyindeki ilham ve vahiylerde hakikatlerin bilgisi yine faal akıl ya da 

Cebrail'den hayal gücüne akmaktadır... Bilgi son aşamada bir ilham ya da vahiy 

olmaktan öteye geçememektedir. Bir başka deyişle, Tanrı'nın bir aracı vasıtasıyla 

yaratması anlamına gelmektedir ki, bu anlayış İbn-i Sina'nın görüşünü 

kelâmcıların görüşlerine oldukça yaklaştırmaktadır...201” 

İbn Sina’ya göre, ilhamın önemli bir bilgi ve bilgi kaynağı olduğunda 

kuşku yoktur. Ayrıca o, yukarıda kendi ifadesiyle yer alan metinde yer aldığı gibi, 

ilhamla diğer bilgi kaynakları arasındaki farka işaret etmiş, peygambere hem 

ilham hem de vahiy ulaşabileceğini, peygamberlerin dışında kalan varlıklara da 

ilhamın ulaşabileceğini ileri sürmüştür. Çalışma konumuz olan peygamberlikle 

ilhamın ilgisi bu açıdan önemlidir.  

                                                           
200 Ayrıntılı bilgi için bkz. İzzet Balî, el-İtticâh’u-İşrakî fî Felsefet-i İbn Sina, Beyrut, 1994. 
201 Mehmet Dağ, “İbn Sina’nın Bilgi Kuramı Üzerine Bazı Notlar”, U. A. İbn Türk, Harezmî, 

Fârâbî, Beyrunî ve İbn Sina Sempozyumu içinde, Ankara, 1990, s. 160-161. 
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E- HAYAL ve VEHİM 

 İnsana has bir takım yetiler olduğunu biliyoruz. İbn Sina’ya göre, hayal ve 

vehim insanın iki önemli yetisidir. İnsanda duyuların kendisine ilettiği algıların 

şekillerini kaydeden bir kuvvet vardır. Bu kuvvet duyudan uzaklaştığı zaman, 

onun ortadan kalkmasından sonra da onda biçimleri muhafaza eden bir yetidir. 

Buna “hayal” yetisi adı verilir. Duyularla algılanamayanları algılayabilen yetiye 

ise “vehim” adı verilir. Bu kavramları, ilgisi nedeniyle İbn Sina genelde peş peşe 

ifade etmektedir. Kendi ifadesiyle “hayallerin bazılarını bir araya getirip, 

bazılarını da birbirinden ayıran; ayrıca hafızadaki manaları hayallerle birleştirip 

ayıran bir yeti daha vardır. İşte bu yetiyi akıl kullanırsa, ona “mütefekkire”; 

vehim kullanırsa ona “muhayyile” adı verilir...202” Duyular yoluyla elde edilen ve 

insanda filozofun tabiriyle balın sarı ve tatlı bir madde olduğu bilgisini birlikte 

bilmeye yarayan ortak duyu (hissi müşterek) vardır. Bu ortak duyulardan hayalin 

farkı algılanan şeyleri kaydedebilmesidir. Ortak duyu algıyı kabul edici, hayal ise 

kaydedicidir. Dolayısıyla bunlar ayrı ayrı yetilerdir. Filozof bunların birbirinden 

ayrı olduğunu ortaya koymak için örnekler verir: Suyun kabullenme yetisi olduğu 

halde, hıfzetme yetisi yoktur. Eğer onun hıfzetme yetisi de olsaydı o zaman ortak 

duyu ile hayal kavramlarının aynı şeyler olduğu söylenebilirdi. 

İbn Sina, peygamberde bulunan özelliklerin diğer insanlarda da 

olabileceğini, ancak peygamberlerde o niteliklerin en üstün, en olgun manada 

olduğunu her vesileyle söylemeye çalışmıştır. Peygamberliği yüce, mükemmel 

(ekmel) bir makam olarak görmüş; peygamberleri, insanlar içerisinde en şerefli 

kişiler olarak ifade etmiştir. Konuyla ilgili başlık altında ifade edildiği gibi, 

                                                           
202 İbn Sina, “Metafizik (İlahiyât)”, İbn Sina Risaleler içerisinde, s. 114. 
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peygamberler, öncelikle üstün bir akla ve üstün bir muhayyile gücüne sahip 

olmalıdır. İnsanlarda hayal gücü daha çok uykuda rüya şeklinde olurken 

peygamberlerde hem uyurken, hem de uyanıkken de rüya görme imkânı vardır. 

Bu semavi varlıklarla insanın iletişimidir. Bu iletişim, her iki tarafın özü (tabiatı) 

gereği gerçekleşir. Bu ilişkinin olması ve devam etmesi normal, kesilmesi ise 

normal değildir. İlişkinin temelinde hayal gücü vardır. Tam burada İbn Sina, hayal 

gücünün bu denli metafizik varlıklarla ilişkiyi sağladığını ancak, aynı ilişkinin 

akıl yoluyla olması konusunda söyleyecek söze bile gerek kalmadığını, çünkü akıl 

yoluyla kurulan iletişimin hepsinden daha güçlü bir yöntem olduğunu 

söylemektedir203.

 Akıl meselesine hemen her vesile ile değinen İbn Sina, hayal konusunu 

işlerken de yine akıl üzerinde durur ve aklı, hayal içerisinde ayrıca değerlendirir: 

Uyanıkken oluşan hayal iki tanedir. Birisi, hayalden daha aşağı seviye olan his; 

diğeri ise hayalden güçlü durumda olan akıldır. Duyguların hisler üzerinde 

etkisinin artması, hayali etkiler. Bir şeyler yapmak insandaki hayal gücünü 

sakinleştirir. Uyku esnasında his faaliyetine ara verir. İnsan, olmayan şeyleri hayal 

eder, bu şekildeki hayal o hale gelir ki sanki olmayan şey hayal yoluyla varlık 

kazanır. Hayali varlık, ortak bir algıya çevrilir ve orada canlanır. Bu durum sanki 

o hayaldeki varlığı görmüş gibi bir hal ortaya koyar. Bu ortak algı, hayaldeki 

varlığı basit bir algıdan, hayal ve vehimden alır. Hayaldeki varlık, basit algıya 

çevrilince artık o varlık somutlaşır ve sanki görünür hal alır204. İbn Sina, insanın 

yetileri arasında hayal ve vehmin yerini açıkça ortaya koyabilmek için zengin 

örnekler vermektedir: “İnsan deyince insan zihninde, fiziki durumlar ve ilintilerle 

birlikte herhangi bir insan sureti hasıl olur. Zihinde şekillenen, bizzat insanın 

mahiyetinin aynısı olmadıkça soyut olarak bu mahiyetin zihinde şekillenmesine 

imkân yoktur. Bunu anlamak için biraz düşünmek yeterlidir. Duyum (hissetme), 

sanki bu suretin maddeden ayrılması ve duyuma alınması gibidir. Fakat öyle bir 
                                                           
203 İbn Sina, Mebde’ ve’l Meâd, tah. B. Okumuş, s. 171-173. 
204 Aynı eser, s. 172. 
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ayrılma ki, madde ortadan kalkınca suret de ortadan kalkar ve bu ayrılma, ilintisel 

maddî bağ ve ilgilerle beraber bulunur”205. Bu açıklamanın ardından hayal ve 

vehmin bundan farkını izaha çalışır: “Hayale gelince, o, sureti yukarıda 

anlatılanlardan daha fazla soyutlayabilir. Çünkü hayal, madde ortadan kalksa bile 

onun suretini muhafaza eder. Fakat yine de elde edilen bir insan suretinin 

hayaldeki görüntüsü, maddî bağ ve ilişkilerden soyutlanmış değildir. Çünkü hayal 

bir sureti ancak, his (duyum) ona nasıl iletmişse öyle hayal eder. Vehim ise, 

duyumla algılanamayan bir kavramı algılayabilirse de, bunu ancak hayali surete 

bağlı olarak yapar”206. İnsan aklı her şeyi maddî bağlardan uzak olarak tasavvur 

edebilir. Böylece, akıl yoluyla elde edilen bilginin diğer yollarla elde edilenlerden 

farklı ve üstün olduğu sonucuna varır. 

Görülüyor ki İbn Sina, akıl dışındaki insanın bilgi elde etme yollarından 

olan rüya, hayal, vehim gibi insan yetilerine ayrı ayrı değer veriyor ve insanlarda 

bu yetilerin birbirinden farklı derecelerde bulunacağı tezini savunuyor. Tarih 

boyunca insanın zihnini meşgul eden bu bahse konu yollarla insanda oluşan 

bilginin sırrını keşfe çalışıyor. Bu bölümde, çok sık olarak semavî nefsler (el-

enfüsü es-semaviyye)in insan duyularına etkisinden söz etmektedir. Bu nefsler, 

diğer eserlerinde işaret ettiği faal akılla aynı mı dır? Bu konuda bir açıklık yoktur. 

İbn Sina, hayal ve vehim yetisiyle sihir ve sihirbaz arasındaki ilişkiye de 

‘Riseletü’l Fi’l vel İnfiâl’ adlı eserinde uzun uzun yer vererek sihrin meydana 

gelmesinde sihirbazın hayal ve vehim yetisinin gücü ve diğer nitelikleri hakkında 

değerlendirmeler yapar207. Çalışmamızla doğrudan ilgisi olmadığı için bu konu 

üzerinde durulmayacaktır. 

O, insanın uyku ve uyanık olduğu andaki semavî nefslerle olan ilişkisini 

sorgular. Ona göre, insanlar uyanıkken semavî nefslerle ilişki kurmazlar, hatta 

                                                           
205 İbn Sina, “Metafizik (İlahiyât)”, İbn Sina Risaleler içerisinde, s. 117. 
206 İbn Sina, Mebde’ ve’l Meâd, tah. B. Okumuş, s. 171-173. 
207 İbn Sina, Risâletü'l-Fiil ve'l-İnfiâl, U. Ü. İ. F. D., s. 625-629. 
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kurmaktan sakınırlar. Uyumak ise, bu anlamda ilişki için bir fırsattır. Uyku 

halinde daha önce yaptıklarını hatırlayabilir ya da o kişi kendi tabiatına uygun 

işlerle rüyasında meşgul olabilir. Aslında, insan nefsi ahiret hayatına yoğunlaşmış 

olsa, bu defa insan hayali bununla meşgul olur. Bu durumda insan bunlardan 

sakınmaz, uzaklaşmaz aksine yaklaşmaya, daha fazla onunla ilgilenmeye başlar. 

Böylece insan çok değişik hayal kurar, hayal kurduğu her şeyin benzerini veya 

tam tersini taklit eder208. 

Ona göre, insan, zaman zaman duyular yoluyla elde ettiklerini, bazen de 

hayal yoluyla elde ettiği bilgileri korur ve bunlarla meşgul olur. Kimi zaman da, 

hayal gerçekten olacakmış bir hale gelir. İnsan, hayal ve vehim arasında gider, 

gelir. İnsanda daha önce var olan bilgi, yerini daha sonra elde edilen bilgiye 

bırakır. Ancak öncekini hatırlamak istendiğinde, hayal yoluyla o hatırlanmak 

istenen şey canlandırılır209. 

Hayal, vehim ve rüya hakkında bu şekilde görüşler ileri süren İbn Sina, 

peygamberlere gelen vahyin bunlarla karıştırılmamasına ve vahyin özel 

konumunun belirlenmesine özen göstermiştir. Peygamberlerin gördüğü ve 

duyduğu şeylerin, diğer insanların görüp duyamayacağı şeyler olduğunun altını 

çizer. Bu gayret, vahiyle, sıradan insanların bedeni yetileriyle elde ettiği bilginin 

kesin çizgilerle birbirinden ayrılmasıdır. Peygamberin muhayyilesiyle diğer 

insanların muhayyile gücünün kıyaslanmayacak kadar farklı olduğunu her 

defasında vurgular. Ancak, peygamberleri de beşer sınıfından saydığı için sıradan 

insanda olan yetilerin çeşit bakımından aynı şekilde peygamberlerde olduğunu; i 

                                                           
208 İbn Sina, Mebde’ ve’l Meâd, tah. B. Okumuş, s. 173. 
209 Aynı eser, aynı yer. 
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peygamberlerde, insanda olan her yetinin en üstününün olduğunu ifade eder. Bu 

durum, hayal için olduğu gibi rüya için de öyledir. Hayali güçlü olanın diğer 

güçleri de bu denli güçlüdür ve hiçbir şey, onu engellemez ve o da başka şeylerle 

meşgul olmaz. Bu durumda bu denli hayal gücüne sahip olan her şeyi hayal 

edebildiği gibi, ahiret hayatını hayal eder; üstelik bunu uyanıkken de rahatlıkla 

yapabilir. Aslında, onun hayal ettikleri gerçek şeylerdir. Onun görülebilir, 

duyulabilir olarak hayal ettikleri, kimi zaman tanımlanamaz, kimi zaman da hem 

tanımlanabilen, hem de tanımlanamayan şeyleri birlikte veya tek tek hayal 

edebilir. Ancak, faal akıl ışığını yaydığında kurulan hayal, gerçekleri göz önünde 

canlandırır ve hisler tüm bunları şekillendirir. Böylece tanımlanamaz olan yüce 

Allah'ın azamet ve kudreti ona görünür. Bu hayal gücü, en üst seviyedeki bir 

hayaldir, buna kamil mana da hayal de denebilir210. 

Muhayyile gücünün bu denli güçlü olması, tabiatıyla, insanın sahip olduğu 

diğer nefsî arzulardan arınmış olmasını gerektirir. Belki o, burada bilinen şekliyle 

bir ters orantıdan bahsetmektedir. İnsan ne kadar arınırsa, o denli güçlü bir 

muhayyileye sahip olur. Muhayyile gücünün, sürekli fizik ötesiyle ilişki içerisinde 

olması ve sürekli bu hayal halinde bulunması durumunda insan adeta önünden 

geçeni görmez, başka sesleri işitmez olur; hislerine itaat etmez. Burada özel bir 

eğitim, bir terbiye sonucu insanın, böyle bir kemal noktasına ulaşabileceği fikrini 

dışarı tutmak istercesine İbn Sina, bunun tesadüfen de olabileceğini söyler. 

Nefsanî arzuların azaldığı ve hayal gücünün arttığı durumda, beşeri ihtiyaçlar 

alabildiğince azalır. Bu durumda nazari akıldan gelen direnç de kalmaz. Hayal 

sürekli yüce duygular ve yüce âlemle ilişkide olduğundan nefse de mani olmaz. 

                                                           
210 Aynı eser, s. 174. 
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Ne zaman hayal kurmaktan alıkonup ve başka şeyle uğraştığı zaman, nefs devreye 

girer ve ona mani olmaya başlar. Nefsin hayale mani olduğu durumda ise, bu defa 

semavî âlemle tekrar ilişkiye geçebilmek için bir kurtuluş yolu arar, bunun için 

çaba gösterir ve hayal kurmanın önündeki engeli kaldırmak ister.  

İbn Sina’nın kendi görüşlerinden hareketle buraya kadar belirtilen 

hususlarda, hayal gücü, faal akılla ilişkide büyük öneme sahiptir. Ancak, zaman 

zaman hayal gücünün önüne engeller çıkmakta, insan bu engelleri kaldırıp tekrar 

arzuladığı yüce âlemle ilişki kurmaya çalışmakta; eğer bu gayretinde başarılı 

olursa da gördükleri, işittikleri onu ulaşabileceği en yüce makama 

kavuşturmaktadır. Bu durumda insan esasen uyanıkken gaflette olup, uykuda 

gördüğü rüya ile bu gafletten kurtulmaktadır. İbn Sina’nın kendi ifadesi ile 

“uyanıkken sanki gaflet uykusunda ve akılsız gibidir”211. 

Peygamberler gaybî bilgileri, faal akıl vasıtasıyla Allah’tan alıp hayal 

yetisiyle o bilgileri insanların anlayabileceği çeşitli harf, şekil, rumuz veya sembol 

şekline getirerek diğer insanlara duyurur212.  

 Bazı insanlar hareketli olanı hareketsiz, hareketsiz olanı da hareketliymiş; 

olanı yok, yok olanı da varmış gibi hayal edebilir. Ona göre, Hz. Musa 

sihirbazların ip ve asalarını sanki hareketli ve canlı varlıklarmış gibi hayal 

etmiştir. “...Nihayet Allah Teâlâ Peygamberine mucizelerinin üçüncü sınıfını 

göstererek bunu iptal etti; Hz. Musa'nın asası sihirbazların uydurduğu şeyleri 

yutan bir yılan oluverdi. İşte o anda Cenabı Hakk, "...İnsanların gözlerini 

büyülediler, onları korkuttular ve büyük bir sihir gösterdiler (Araf, 7/116)" 

                                                           
211 Aynı eser, s. 175. 
212 İbn Sina, Er-Risaletu’l-‘Arşiyye, İbn Sina Risaleler içerisinde s. 56. 
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buyurdu213”. Bu şekilde tarihi hadiseyi ayetle de delillendirerek aktaran İbn Sina, 

bu hadisede etki ve edilgi arasındaki ilişkide insanların gözlerinin yanıltılarak 

onları olmayan şeyleri hayal etmeye sürüklediklerinden bahseder. Ayrıca, bu 

türden hadiselerin akıl yetisi güçlü olmayanların, çocukların hatta kadınların 

üzerinde etkili olabileceğini, onların hayal gücüne daha fazla etki edebileceğini 

ifade eder. 

                                                           
213 İbn Sina, Risâletü'l-Fi’il ve'l-İnfiâl, U. Ü. İ. F. D., s. 627. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: PEYGAMBERLİK TASAVVURU 

İlahi mesajı anlamak, anlatmak ve dünyadaki karşılığını göstermek için 

öncelikle peygamberlik kurumunun insanlara makul bir şekilde sunulması ve 

gerekliliğinin ispatlanması şarttır. İbn Sina’nın felsefe ve din ilişkisine dair 

görüşlerinin ortaya konulmasında da onun peygamberlik hakkındaki görüşleri 

önem arzetmektedir.  

Çalışmanın temelinde zaten onun peygamberlik tasavvurunun ortaya 

çıkarılması yatmaktadır. İbn Sina’nın eserlerine kronolojik olarak baktığımızda 

önce yazdığı eserlerde, öncelikle peygambere olan ihtiyaç, peygamberlerin 

nitelikleri ve peygamberlerin görevleri üzerinde durduğunu, hayatının son 

dönemlerinde yazıldığını söyleyebileceğimiz eserlerinde ise, ağırlığı 

peygamberlik kurumunu ispata/doğrulamaya verdiğini söylemek mümkündür. 

Peygamberliğin ispatından maksadın peygamberlik kurumunun 

doğrulanması olduğunu söyleyebiliriz. Kurumun doğrulanmasıyla, peygamberlik 

kurumuna inanmayanların tezlerinin cevaplandırılması ve onların inkâr 

ettiklerinin ispat edilmesinden daha çok, haber, vahiy, kutsal vb. kavramların 

açıklanması; beşer ve beşer üstü varlıklarla ilişkinin peygamberlerle mümkün 

olabileceğinin zemininin hazırlanması ve böylece dinle felsefenin ilişkisinin 

varlığına, gerekliliğine işaret edilmesi yatmaktadır. 

Bu ispatlama tarzına geçmeden önce, “Peygamberlere niçin ihtiyaç 

vardır?” sorusunun cevaplanması gerekir, zira bunu yaparsak, peygamberlik 

kurumuna duyulan ihtiyaçla birlikte konunun tabiatı gereği peygamberliğin 

ispatına da adım adım yaklaşılmış olunacaktır. 
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A- İBN SİNA’NIN PEYGAMBERLİĞİ İSPATI  

İlk, Tek ve Zorunlu Varlık; varlıkların yaratılması, yaratılan varlıklarla 

Yaratıcı arasındaki ilişkinin kurulması ve sürdürülmesi; varlığın 

anlamlandırılması, felsefenin önemli meseleleri arasında yer alır. Felsefî 

literatürde Tanrı ve âlem ilişkisinin mahiyeti diye isimlendirilen bu mesele ile 

insanoğlu tarihin ilk dönemlerden bu yana ilgilenmekte ve kendi dönemlerinde 

ulaşılan ortak bilgi mirasını da kullanarak çözümler üretmeye çalışmaktadır. 

İnsan, düşünme ve ifade etme yetisine sahip tek varlık olarak, mesaisinin çoğunu 

bu ilişkiyi çözmeye adamıştır, zira buna verdiği cevap, o kişinin hayatını ve evreni 

anlamlandırması açısından çok önemlidir. Diğer bir ifadeyle, bu gerçekten insan 

olmasının ayrıcalığı ve insana özgü bir olgu olan eşyayı ve olayları 

anlamlandırma gayretidir. İnsana diğer varlıklar arasında saygın yer kazandıran 

işte bu anlama ve anlamlandırma yetisidir. Bu aynı zamanda bir ihtiyaçtır. Bu 

ihtiyacı görmek bir erdem, bu ihtiyacın giderilmesine katkı sağlayacak hizmeti 

üretmek ise, ayrı bir erdemdir.  

İbn Sina’yı felsefe tarihinin hikmetli yolunun nitelikli düşünürleri arasında 

olmasını sağlayan önemli husus, Allah ve âlem arasındaki ilişkinin nasıllığına dair 

kaygıyı derinden duyması, bunları giderecek önermeleri üretmeye çabalamasıdır. 

Daha önceki bölümde kısmen müzakere etmeye çalıştığımız bu meselede nirengi 

nokta, peygamberlik kurumudur. 

İslâm düşüncesinde peygamberlik kurumunun ispatı, genellikle yapılan 

itirazları reddetmek veya onlara cevap vermek şeklinde kendini göstermiştir. 

Tabiatıyla peygamberlik kurumunun ispatında peygamberlere duyulan ihtiyaç 

yönlendirici durumundadır. İhtiyacın olmadığı yerde ispatın olmasının anlamı 

 108



olmayacaktır. İhtiyaç duyulmayan şey, kalıcı olamayacaktır. İbn Sina, 

peygamberliğin ispatını bağımsız olarak veya başlı başına birtakım deliller ortaya 

koyarak ispat etmeye çalışan önemli bir düşünürdür.  

İbn Sina felsefesinin “Peygamberî Felsefe”214 olarak nitelendirilmesi 

oldukça anlamlıdır. Çünkü o, akılla imanı, dinle felsefeyi uzlaştırırken 

peygamberler aracılığıyla ulaşan vahyi, ilahî hakikati, doğrudan veya dolaylı 

olarak kendine has ifade biçimiyle merkeze almaktadır. Çalışmamızın özellikle 

ikinci bölümünde ifadeye çalışılan, peygamberlikle ilgili kavramların ona göre 

temellendirilmesinde akıl, vahiy, sezgi, ilham, gibi kavramların 

anlamlandırılmasında peygamberlik müessesinin önemli bir yeri vardır. 

Oldukça genç denilebilecek yaşta zamanına kadar gelmiş bilgi 

birikiminden ulaşabildiğinin neredeyse tamamına vakıf hale gelen filozof, küçük 

ve basit ayrıntılar üzerinde takılıp kalmak yerine felsefenin tabiatı gereği, 

varlıkların bütününe geçerli olabilecek bir yolu seçmiştir. Konuyla ilgili 

araştırmalarımız, filozofun varlıkların bütününe ilişkin görüşlerinin peygamberlik 

müessesinden, yani peygamberden geçirdiğini görmek imkânını vermiştir. 

Yukarıdaki bu tespit ilk bakışta abartılı görünmekle birlikte filozofun felsefî 

mirası dikkate alındığında doğru bir tespit olduğu ortaya çıkmaktadır: “...İbn Sina 

felsefesi, hatta onun içindeki Meşşâi diye nitelendirilen görüşler, tamamen İslâmî 

görüşlerle ilgilidir. Modern Batı dillerinde ifade edilen kavram olan teoloji ile çok 

fazla ilgiliydi. O, inanç esasları ve namaz, hac vb. pek çok önemli dinî konuda 

eserler yazdı. Eserleri üzerinde dikkatli ve yeterli çalışmalar yapılmamasına, pek 

                                                           
214 S. H. Nasr, “İbn Sina’s Prophetic Philosophy” The Islamic Intellectual Tradition In Persia, 

Edited By M. A. Razavi, 1996, Padstow, Cornwall, s. 84, (Bu makale, orijinal olarak Cultures, 

VII, (No, 4, 1980) s. 302-307 de yayınlanmıştır). 
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çok dinî muhtevalı eserlerine ulaşılmamasına ve onun felsefesinin dinî felsefeye ve 

teolojiye tesiri hakkında yeterli bilgi olmamasına rağmen, bütün İslâm felsefesi 

gibi, İbn Sina felsefesi peygamberî felsefedir. Onun görüşlerinin tamamı, bir 

şekilde dinin önemini aşılamaktadır.”215. 

1. Peygamberlere İhtiyaç 

 İbn Sina’nın peygamberlik kurumuna duyulan ihtiyacı ortaya koymasında 

temel yaklaşımının ne olduğunu, hangi açılardan peygambere ihtiyaç 

bulunduğunu, insanoğlunun peygamberlik kurumu olmaksızın insan olmanın 

gereklerini yerine getirip getiremeyeceğini cevaplamak üzere konuyla ilgili 

görüşlerini sergilemeye çalışacağız.  

Esasen, peygamberlik kurumuna duyulan ihtiyaç, insanın ihtiyaçları, 

özellikleri, görevleri, yaşam gayesi vb. hususlarla iç içe bir durum arz etmektedir. 

İbn Sina da, insanı tanımlarken, onun sahip olduğu nitelikleri ve bunların 

sağlanmasında peygambere olan ihtiyacı vurgulamaktadır.  

İnsanın sınırlı yetileriyle, sınırsız bir âlemle ilişkisi nasıl olacaktır? Diğer 

bir ifadeyle, mevcut bilgi kaynaklarıyla dünyaya ait olguları değerlendirebilen 

insan, fizik ötesine dair bilgilenmesini nasıl elde edecektir? Fizik ve metafizik 

dünyadaki olguların bilinebilirliğinin nasıl olduğuna dair soru etrafında 

kurgulanacak görüşler, bizi adım adım peygamberlik kurumuna olan ihtiyaca 

götürmektedir. İbn Sina peygambere ihtiyacı öncelikle dinin bir gereği, sonra 

sosyal, siyasi ve hukuki açıdan ele almaktadır. Madem ki din, dünyada 

uygulanmak için gönderilmiştir, bunun pratiğe aktarımı yine bir insan vasıtasıyla 

                                                           
215 Aynı eser, aynı yer. 
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olması kadar doğal bir şey yoktur. Bu anlamda, peygamberlik kurumu, vahyin 

makullüğü ve uygulanabilirliğini göstermesi açısından çok önemlidir.  

 İbn Sina’nın peygamberlere ihtiyacı, din ve dinin lüzumunda; Allah ve 

âlem arasındaki ilişkisinin kurulmasında; insan aklına işlevsellik 

kazandırılmasında ve var olan işlevselliğin artırılmasında; insanın ahlâkî 

erdemleri kazanması hususlarında değerlendirebiliriz. Filozofun konuyla ilgili 

görüşlerinde doğrudan bu başlıkları bulmak mümkün değildir. Ancak, görüşlerini 

bu başlıklar altında toplamak konunun derli toplu ortaya konulması açısından 

uygun olacaktır. 

a. Din ve Peygamber 

Peygamber ve vahiy kavramları, dinî kavramlardır. Dinin emir ve 

yasaklarının insanlara ulaşması, uygulanması, konuyla ilgili rehberlik edilmesi vb. 

hususlarda peygambere ihtiyaç olduğu açıktır. Ona göre, herkes ilahî hikmeti aynı 

seviyede kavrayacak durumda değildir. O halde ilahî hikmeti gereği gibi 

kavrayacak, uygulayacak insanlara örnek olacak uygulayıcılara, yani 

peygamberlere ihtiyaç vardır. İbn Sina’da bu ihtiyaca her vesileyle işaret etmiş, 

bunun dinî boyutuna duyarlı olmuştur. Burada hemen belirtmek gerekir ki, İbn 

Sina, görüşlerini salt felsefî sınırlar içerisinde ortaya koymakla yetinmemiş, çoğu 

zaman ileri sürdüğü fikirlerin dinî yönünü birlikte değerlendirmiştir. Özellikle 

risaleler şeklinde kaleme aldığı eserlerinde dindarlık düzeyi öne çıkan hedef 

kitlenin dinî ihtiyacını karşılayacak dikkat ve özeni gösterdiği dikkatten 

kaçmamaktadır.  
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İbn Sina’nın, “İbadetler, dünya ve ahiretteki yararları”216 başlığı altında 

ifade ettiği hususlar, peygamberlere duyulan ihtiyacı öne çıkarmaktadır. 

Peygamberlerin diğer insanlara kıyasla üstün özelliklere haiz oldukları ve her 

zaman diliminde bulunmayacaklarını ifade ettikten sonra, dinin belirlediği insani 

maslahatlarda peygamberlerin rehberlik yönüne işaret etmekte, bu konuda 

peygambere duyulan ihtiyacı, hem yaratılış ve hem de tekrar diriliş kavramları 

arasındaki ilişkiyle de ilişkilendirmektedir. Ayrıca, namaz ve oruç ibadetlerini 

örneklendirmiş; bu ibadetlerin insanlar için lüzumuna, yerine getirilmesinin 

önemine değindikten sonra, bu türden ibadetlerin uyarıcı ve birer hatırlatıcı217 

özelliklere sahip olduğunu ifade etmiştir. Bu oldukça önemli bir tespittir. 

Peygamberler uyarıcı olarak görev yaparlar. Ancak, Hz. Peygamber’den sonra bir 

anlamda bu görevi dolaylı olarak ibadetler devam ettirmektedir.  

Dinî açıdan bakıldığında insanoğlunun temel gayesi, Allah’ı tanımak ve 

O’na kulluk etmektir. İbn Sina, bu temel yaklaşıma farklı bir bakış açısı 

getirmemekte, insanın yaratılış gayesiyle ilgili temel yaklaşımı benimser 

görünmektedir. Bu konuda bir filozof olarak o, inanan bir insanın tavrını 

sergilemektedir. Özellikle kulluk görevinin yerine getirilmesinde önemli vasıtalar 

olan ibadetlerin doğru anlaşılması ve doğru bir biçimde yerine getirilmesinde 

peygamberler hem tebliğ eden, hem de uygulayanlar anlamında önem 

taşımaktadır.  

‘Mebde’ ve’l Meâd’, ‘Şifâ’, ‘Necât’ adlı eserlerinde peygamberlikle ilgili 

görüşlerini ifade ederken, özellikle ‘Şifâ’ ve ‘Necât’ta peygambere duyulan 

                                                           
216 İbn Sina, Kitabu’ş-Şifa, Metafizik II, s. 191 vd. 
217 Aynı eser, aynı yer. 
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ihtiyacın dinî yönüyle birlikte içtimaî yönünü ağırlıklı olarak ele almaktadır. 

Ancak, bunların birbirinden ayrılması da konunun tabiatı gereği zor 

görünmektedir. Çünkü bunların tamamı bir bütünü oluşturmaktadır. Örneğin, 

insan hayatının devamı, beşeri ihtiyaçlarının karşılanması, Yaratıcı’nın istediği ve 

kendilerinden razı olduğu ideal insan olabilmesi için, insana ilâhi yardımın 

yapılması, insan için zorunludur. Bu ilâhi yardım Allah’ın peygamberler 

göndermesiyle tecelli etmiştir. O, böylece insanoğluna kendisini tanıtmış, iyilik ve 

kötülük yapabilme kaabiliyeti olan insanları kötülüklerden uzaklaştırıp iyiliğe 

yöneltmiştir. İlâhi iradenin rehberliği olmaksızın bunun gerçekleşmesi ya 

imkânsızdır, ya da tesadüflere bağlıdır. Çünkü, insanoğlu yaratılışı gereği, 

menfaatine olan şeyleri, iyilik ve adalet; menfaatine olmayan şeyleri de kötülük ve 

zulüm olarak değerlendirilebilir. Herkes böyle değerlendirince tabiatıyla ortaya 

kaos ve anarşi çıkar. İnsanın yaratılış gayesine bakıldığında, Allah’ın insanları 

ancak kendisine ibadet etmeleri için yarattığını218 görüyoruz. Dolayısıyla Kur’an, 

yaratılış hedefi olarak “kulluk” kavramını ortaya koymaktadır. Peygamberler ise, 

bu kulluğu gerçekleştirmek ve insanlığı ibadete yönlendirmek suretiyle insanlar 

arasındaki kargaşanın ortadan kaldırılmasını, toplumda barışın sağlanmasını, 

birlik ve beraberliğin tesis edilmesini hedeflemektedir.  

Konunun başımda peygamberlere ihtiyaç ile, onların gönderiliş sebeplerini 

birlikte değerlendirebileceğimizi belirtmiştik. Meseleye peygamberlerin gönderiliş 

sebepleri açısından bakıldığında, “peygamberleri gönderenin gönderme hikmeti”, 

ihtiyaç derken de “insanoğlunun bu konudaki ihtiyacı” akla gelmektedir. 

Peygamberlik kurumuna dinî açıdan bakıldığında, Allah’ın, akıl sahibi olan 

                                                           
218 Zariyat, 51/56. 
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insanlara peygamberler göndererek sorumlu tuttuğunu görüyoruz. Bu bağlamda 

akıl, vahiy ile desteklenmiş; vahyin gelmesiyle insanoğlunun gerçek mutluluğu 

sağlanmıştır219. Bu durumda felsefe, mutluluğun kazanılmasıdır. Burada 

mutluluk, hem dünyada hem de ahirette mutluluğu ifade etmektedir. Bu anlamda, 

din ve felsefe, aynı hedefe yöneliktir. Farklılıkları, kaynak itibarıyladır, dinin bilgi 

temelî ilahi; diğeri ise beşerîdir. 

Kavram olarak dinin tanımlanmasında da peygamberlerin önemi büyüktür. 

Konu İlm-i Kelâm açısından ele alındığında, dinin va’z edilmesinde de 

peygamberlerin rolü üzerinde ayrıntılı olarak durmak mümkündür. Ancak, burada 

bizim için konuyla ilgili filozofun görüşleri önem arzettiği için ayrıntıya 

girmiyoruz.  

b. Allah, Âlem İlişkisi ve Peygamber 

Allah ve âlem arasındaki ilişkinin kurulmasında, peygamberlere olan 

ihtiyaç akla gelmektedir. Ben kimim, neyim, nasıl yaratıldım, etrafımda olup 

bitenler neyin ifadesi, kim/ne, kimler/neler bu olup bitenlere şekil veriyor, nasıl 

şekil veriyor? Benimle Yaratıcı arasında nasıl bir ilişki vardır, bu ilişkiyi 

belirleyen, yönlendiren kimdir? gibi sorular insanın hep sorgulaya geldiği ve 

zamanının ulaştığı diğer bilgi birikiminin de katkısıyla cevaplamaya çalıştığı 

sorular arasında yer almıştır. Bu soruların cevaplandırılmasında, semavî dinlerin 

katkısı büyük olmuştur. Ayrıca, bu konuda, semavî dinlerin verdiği haberlerin 

üzerine bina edilen, kimi zaman da onlardan bağımsız fikirler üretilmiştir.  

Tarih boyunca insanlar, Allah’ın varlığından, birliğinden, O’na inanmanın 

gerekliliğinden daha ziyade, peygamberlik kurumu konusunda tartışmışlardır. 

                                                           
219 İbn Sina, Risale fî Aksâm’il-Ulumi’l-Akliyye, Tis’u Resail içinde, s. 114. 
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Bunu, Kur’an-ı Kerim’de kendisine peygamberlik görevi verilenlerle, muhatap 

oldukları toplum arasında geçen sözlerden ve olaylardan rahatlıkla çıkarmak 

mümkündür. İnsanların bazılarının Allah’a inanmasına rağmen, peygamberlere 

inanmadıkları ifade edilmiştir220. Zaman içerisinde, vahiyle bildirilen ve 

nitelikleri açıklanan Allah’ı ve dinî inkâr ön plana çıkmış, kimi zaman sadece 

akılla idrak edilen bir Allah inancı ağırlık kazanmıştır. Bunun sonucu olarak da, 

peygamberlere ve dinlere ihtiyaç olmadığını ileri sürerek “tabii din” fikri 

benimsenmiştir221. Deist bir anlayışın sonucu olarak da âleme müdahale etmeyen 

bir ulûhiyyet anlayışı ile akıl ve bilime gösterilen bu güven, vahyi ve 

peygamberliği inkâra kadar varmıştır222. 

İbn Sina’nın da uzun uzun mükemmel niteliklerini saydığı Allah223, âlemle 

olan ilişkisinde peygamberlik kurumunu tercih etmiştir. O, peygamberler yerine 

başka bir yolla da bu ilişkiyi tesis etmek kudretine sahiptir. Nitekim 

peygamberlerin Allah’la âlem arasındaki ilişkinin tek vasıtası olduğu da 

söylenemez. Ancak, peygamberlerin bu anlamda yeri tartışmasız en önemli 

konumdadır. İbn Sina’nın da felsefî düşüncesinde peygamberler “kevn ve fesad” 

                                                           
220 Mustafa Sabri, Mevkîfü’l-Akıl ve’l-İlim ve’l Âlim min Rabbi’l-Âlemin ve İbâdihi’l Mürselîn, 

Kahire, 1950, I, s. 114-115. 
221 Süleyman H. Bolay, Felsefî Doktrinler Sözlüğü, İstanbul, 1981, s. 164. 
222 Mehmet S. Aydın, Din Felsefesi, İzmir, 1990, s. 140. 
223İbn Sina, Mebde’ ve’l Mead, tah. B.Okumuş, s. 6; Ayrıca bkz. İbn Sina, “Er- Risaletü’l- 

Arşiyye”, İbn Sina Risaleleri içinde, s.45-61. Bu risalede İbn Sina, Zorunlu Varlığın birliği, O’nun 

sebeplerinin olmaması ve niteliklerini açıkladıktan sonra bu iki sıfata dayandırarak O’nun Alim, 

Hayy (Diri), Murid (İrade sahibi), Kâdir (Güçlü), Semi’ ve Basîr (İşiten ve Gören), Mütekellim 

(Konuşan) olması hakkında detaylı bilgi vermiştir. 
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âlemindeki varlıkların en üst mertebesine çıkmış ve en yüksek kemal seviyesine 

erişmiş insanlardır224.  

Allah ile âlem arasındaki ilişkide peygambere ihtiyacı ifade ederken 

doğrudan temas etmemiz gereken husus “vahiy” olgusudur. Netice itibariyle bir 

insan olan Hz. Muhammed’in peygamberliği vahiy yoluyla doğrulanmaktadır. 

Peygamber, vahyi bilgiyle Allah ile âlem ilişkisinin iki boyutunda da buluşma 

noktasını oluşturmaktadır. İbn Sina, bilgi kaynakları arasında vahye yer vermekte, 

bedeni mutluluğunun vahiy ve ona bağlı oluşan ilahî kanunlarla mümkün 

olduğunu ifade etmektedir225. 

Vahyin imkânı konusunda İbn Sina’nın bir itirazı veya bir çekincesi 

yoktur. Hatta o bu konuda hiç tartışma açmamıştır. Vahye muhatap olacak şahsın 

peygamber olduğunu tereddüde meydan vermeyecek şekilde ifade etmiştir. Bu 

anlamda peygamber, vahyin yeryüzündeki tecelligahıdır ve ona bu yüzden ihtiyaç 

vardır. Vahye, herhangi bir insani çaba sarfetmeden o ulaşabilmektedir. İbn Sina, 

peygamberin vahye ulaşma seyrini ayrıntılı olarak açıklamış; bunu varlıklar 

içerisinde yapabilecek özelliğe sadece peygamberlerin sahip olduğunu 

söylemiştir. Onda diğer insanlardan farklı bir takım özellikler mevcuttur. Vahye 

hazır bulunuşluk diyebileceğimiz süreç içinde belirginleşen ve vahyin insanlara 

sunumundaki kabulü sağlaması açısından düşünüldüğünde son derece önem arz 

eden bu özelliklerden de ayrıca bahsedilecektir.  

Peygamberleri ve onlara gönderilen vahyi dışarıda tutarak Allah ile âlem 

arasındaki ilişkiyi kurgulamaya çalıştığımızda, ortaya biteviye devam edebilecek 

                                                           
224 İbn Sina, “İsbatün Nübüvve”, Tis’u Resail içinde, s. 123. 
225 İbn Sina, “Risale fî Aksami’l-Ulumi’l-Akliyye”, Tis’u Resail içinde, s. 114. 
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görüşler ortaya çıkabilir. Bu ilişkiyi anlamakta insan aklı bir uçtan bir uça 

savrulabilir, buna rağmen bu çaba kimi zaman sonuçsuz kalabilir. Bu durum kimi 

zaman da insanı tanrıtanımazlığa kadar götürebilir; insan olmanın tabiatına 

tamamen aykırı olabilecek bir düşünce akımlarına sürükleyebilir. Oysa 

peygamberler ve onlara gönderilen vahyin kılavuzunda konuyla ilgili aklın 

çözmekte güçlük yaşadığı soru işaretleri aydınlanmakta, insan aklı sağlam bir 

dayanak üzerinde hareket zemini bulabilmektedir. 

c. Aklın İşlevselliği ve Peygamber 

İbn Sina’nın varlıkları yukarıdan aşağıya doğru belli bir sıralamaya tabi 

tuttuğunu biliyoruz. Bu silsileyi gözden geçirdiğimiz zaman, maddeden uzak, 

(manevi olarak) akıl halinde melekler rûhânî âlemin en seçkin varlıkları 

olurlarken, madde ile iç içe olan insanlar da cismâni âlemin en mükemmel 

varlıklarını oluşturmaktadırlar. İbn Sina’nın düşünce kaynağına baktığımızda da 

seçkinlik özelliğini tamamen akla ve akıllı olanlara (insanlara) verilmiştir. İbn 

Sina yaratılış ve kendi deyimiyle “sudûr” nazariyesine, yine aklı izah ederek 

başlamış ve akılla bitirmiştir. Akıl İbn Sina için en önemli unsurdur. Ancak, o 

peygamberin sahip olduğu akıl ve diğer yetileri diğer hiç bir insanda 

bulunmayacak kadar özel bir konuma ve üstün niteliğe sahip olduğunu söylerken, 

insan aklına önemli bir boyut kazandırmaktadır. Bu da peygambere duyulan 

ihtiyacı ortaya koymaktadır. Çünkü peygamberin aklı herhangi bir beşeri gayret 

ve yardım almaksızın faal akılla irtibat kurabilecek özelliğe sahiptir. ‘‘İttisal” adı 
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verilen bu birleşme, gerçek anlamda saâdetin elde edilmesinden başka bir şey 

değildir226. Onun sezgisi, diğer insanlarla kıyaslanamayacak kadar güçlüdür. 

İbn Sina’nın konuyla ilgili görüşlerine topluca bakıldığında faal akılla 

peygamberlerin dışında üstün nitelikli insanlar da ilişki kurabilmektedir. Ancak, 

onların uzun uğraş sonucunda (kimi zaman uyku halinde, hayal ve vehim yoluyla) 

faal akılla kurdukları ilişkiyle ulaştıkları bilgiyi vahiy olarak nitelendirdiği 

olmamıştır. Nitekim “Yaratıcı, tüm varlıklarla birlikte akılları, nefisleri, yıldızları 

ve felekleri yaratmış, ibda ve halk’ı tamamlamıştır. Yaratma olayını mükemmel 

başlattığı gibi mükemmel bitirmeyi istemiş, bu yüzden başlangıçta akıl, sonunda 

âkil olması için insanı diğer varlıklardan üstün kılmıştır. Bu anlamda akıl sahibi 

olmak, fevkalade önemlidir”227 diyerek akıl ve akıl sahibi insanın varlıklar 

arasındaki yerine ayrıcalık getirmiştir. Bu ayrıcalığın zirve noktası, peygamberle 

elde edilmiştir.  

Ancak, insan aklını doğru olan şeyleri bilmek konusunda ölçü kabul etmek 

mümkün değildir. İnsan aklı meşguliyet, üzüntü ve sevinç gibi çeşitli arızî 

sebeplerden dolayı saflığını ve tabiliğini kaybedebilir. Bunun için onlara 

gerçekleri açıklayacak, düştükleri şüpheli durumlarda onları aydınlatacak ve 

doğru yola iletecek bir peygambere ihtiyaç vardır.  

İbn Sina’nın felsefî sisteminin mihenk taşını teşkil eden akıl, bilgi 

felsefesinde olduğu gibi, peygamberlik kurumunun izahında da ayrı bir önem arz 

eder. Aklıyla diğer yaratıklardan ayrılan insan, aklının faal olduğu mertebede 

mükemmel; sürekli faal olduğu mertebede ise en mükemmel olmaktadır. Böylece 

                                                           
226 Mehmet S. Aydın, “İbn Sina’da Ahlâk” U.A. İbn Türk, Harezmî, Fârâbî, Beyrunî, ve İbn Sina 

Sempozyumu içinde, Ankara, 1984, s. 119.
227 İbn Sina, fî Sırrı’s-Salât, s. 207. Ayrıca bkz. M. S. Aydın, a.g.m., s. 123. 
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peygamberliğe layık olan insandır. Bundan şu anlaşılmaktadır: En mükemmel 

insan, aklı, faal olarak, en zirvede olan peygamberlerden başkası değildir. 

Peygamberler sahip oldukları bu akıl sayesinde, Yüce Allah’ın kelamını rahatlıkla 

işitebilirler ve meleklerini rahatlıkla görebilirler. Diğer insanların ulaşamadığı, 

ilâhi vahye muhatap olurlar228. 

Akla bu denli önem veren İbn Sina, peygamberliği inkâr edenlerin 

özellikle vurguladıkları “aklın yeterliliği” konusuna, tamamen farklı yaklaşmıştır. 

O, aklı peygamberin yerine koymamış, peygamberin aklını öne çıkarmış, 

üstünlüğünü izaha çalışmıştır. Peygambere ihtiyaç konusunda bu anlamda en 

berrak görüş sahibi İbn Sina’dır denilse mübalağa olmaz. Çünkü, akla önem 

verenlerin bir şekilde akılla iman, dinle felsefe arasında dengeyi kuramadıkları; 

akla önem verdiklerinde din ve dinle ilintili olan hususların geri plana, hatta; 

inkâra varan noktalara ulaştığı görülmektedir. Çalışmamızın birinci bölümünde 

İbn Sina’nın peygamberlikle ilgili görüşlerinin arka planı hakkında yaptığımız 

açıklamalarda bu konuya yeterince açıklama getirildiğinden burada bu kadarıyla 

yetinilmiştir. 

Peygamberlik kurumunun yokluğu düşünüldüğünde tüm dikkatler insan 

aklına çevrilmekte, tüm sorumluluk onun üzerinde toplanmaktadır. İnsan aklı, 

bunun üstesinden gelecek bir nitelikte midir? Peygamberliğe karşı itirazın 

temelinde, “eğer peygamberler insan aklının kabul edebileceği şeyleri getiriyorsa 

bunu zaten insan aklı da bulabilir, yok eğer peygamber insan aklının kabul 

edemeyeceği hususları getiriyorsa, bunu kabul etmek zaten mümkün değildir”229 

                                                           
228 İbn Sina, eş-Şifâ, El-İlahiyât  II, s. 435-436. Krş. İbn Sina, Kitabu’ş-Şifa, Metafizik II, s. 187. 
229 Makdîsî, el-Bed’u ve’t-Tarih, nşr., C. Huart, Paris 1907, s.109-112. 
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şeklinde bir gerekçe vardır. Eğer sadece insan aklının sınırları içerisinde kalınmış 

olunsaydı, bugün gelinen nokta ile belki kıyaslanamayacak, hatta insan hayal 

sınırlarını zorlayacak bir durumda olunabilirdi. O halde, buradan şu sonuçları 

çıkarmak mümkündür:  

1. Peygamberlere ulaşan vahiy, insan aklına bir sıçrama yaşatmıştır. 

Böylece insan aklı, vahiyle elde edilen bilginin üzerine düşünerek yeni 

yorumlara ulaşmaktadır. 

2. Vahiyle birlikte, insan aklının sırrını çözmekte zorlandığı, çoğu kez 

aciz kaldığı hususlar aydınlatılmaktadır...  

Bu durumda insan aklı, peygamberlerle ve onların tebliğ ettiği ilahi 

hakikatlerde ivme ve bir anlamda işlerlik kazanmakta; hata vahyi bilgi üzerine 

yeni açılımlar getirme gayretine girmektedir. Dinî literatürdeki tefsir ve te’vil 

çalışmaları bunun açık birer örneği olarak kabul edilebilir. Bu ve benzeri din 

ilimleri, vahiyle gelen bilgi üzerine bina edilen insan aklının ürünü olarak ortaya 

çıkmaktadır. 

d. Ahlâk ve Peygamber 

İbn Sina, insanın tek başına yaşayabilmesinin mümkün olmadığı, tek 

başına yaşaması durumunda bütün ihtiyaçlarının kendisi tarafından 

karşılanmasının imkânsız olduğu, bu sebeple bir toplum içinde yaşamak zorunda 

olduğu gerçeğini dile getirerek, insanların birlikte yaşamalarından dolayı kamu 

düzeninin ve iç barışın sağlanması gerektiğini, bunun da ancak iş bölümü ile 

yapılabileceğini ifade etmektedir. Devletler ve toplumlar, insanoğlunun doğuştan 

gelen bu ihtiyacından ortaya çıkmıştır. Toplumda insanlar arası ilişkilerin düzenli 
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bir şekilde devam etmesi ve iş bölümünün verimli bir şekilde yapılabilmesi için 

bütün toplumu meydana getiren bireylerin samimiyetle benimseyip uyması 

gereken birtakım yasaların veya kuralların olması gerekmektedir. Bu kanunların 

veya kuralların belirlenmesi hususu, insanların kendi iradelerine bırakılırsa, o 

zaman herkes kendi yararına uygun olan kanun veya kuralların çıkmasını, 

zararlarına olan kanun veya kuralların çıkmamasını isteyecektir. İşte bu sebeple 

ortak ahlâkî ve hukuki normlarda bir anlaşma zemininin sağlanabilmesi toplumun 

kalıcı bir barışa kavuşabilmesi için peygambere ihtiyaç vardır. Bundan dolayı 

ilâhi inayetle, toplum içinden bir kişi peygamber olarak görevlendirilmiş, ona 

ferdi ve toplumsal hayatı düzenleme yönünde gerekli bilgiler veya yetkiler 

verilmiştir. Çünkü ilâhi inayet, fert ve toplumun iyiliğini, kamu düzeninin 

sağlanmasını, kamu düzeni de peygamberliğe ihtiyacı gerekli kılmaktadır230. 

İbn Sina’nın felsefeye dair en önemli eserlerinden olan ‘Şifâ’’da yer alan 

yukarıdaki ifadeler, Fârâbî’nin “Erdemli Şehri”ndeki toplumsal yaşamın olmazsa 

olmazlarını da içinde barındıran önemli bir içtimai ve siyasi bir bakış açısıdır. 

Birlikte yaşam, birlikte yaşamın kurallarının ortaya konulması, insanı mutlu 

edecek şartların sağlanması için peygambere ihtiyaç vardır. Birlikte yaşamakla 

ilgili bazı temel hususlar da vardır: Ahlâkî değerlerin belirlenmesi, yaşama 

geçirilmesi, insanların birlikte yaşamının en önemli gereksinimlerinden olan 

adaletin sağlanması, barış, huzur ve güven ortamının temininde peygamber 

gereklidir.  

                                                           
230 İbn Sina, Eş-Şifâ, el-İlahiyat II, s. 441. Krş., Kitabu’ş-Şifa, Metafizik II, s. 187-188; İbn Sina, 

Necât, nşr. İ. Umeyra, s. 165; nşr. M. Fahri, s. 338. 
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 Söz konusu adaletin gerçekleştirilebilmesi için insanlar arasında yürürlükte 

olan ve bütün toplum tarafından kabul gören, kural ve yasaların olması gerekir. 

Allah, bu yasaları peygamberler vasıtasıyla bildirmektedir. Çünkü insanlar bu 

yasaları kendi akli gayretleri ile bulamazlar. İnsanlar bu yasaları menfaatleri 

doğrultusunda tanzim ederler231. Demek oluyor ki temel hedef insanlar arasında 

adaleti ve toplumsal barışı sağlamaktır. 

İnsanlar arasında ihtilafı, problemleri çözecek, dayanışmayı sağlayacak bir 

adaletin ve bu adaleti tesis edecek bir kişinin bulunması gerekmektedir. Bu kişi, 

insanlara iyiyi ve doğruyu bildirecek dolayısıyla onları bu konuda 

bilgilendirecektir. Bu da peygamberdir.  

İnsanlar kendileri lehinde ve aleyhinde olan şeyleri anlamakta güçlük 

çekmektedirler. Bazı insanlar diğerlerine göre bu açıdan daha üstündür. Bir 

kısmının bilebildiğini diğer bir kısmı bilemeyebilir. İnsanlar arasında durum böyle 

olunca, onların hayrına ve iyiliğine dair hususları yaratmış olan Allah’ın bunları 

daha iyi bildiği muhakkaktır. Dolayısıyla Allah insanların lehinde ve aleyhinde 

olan hususları peygamberleri aracılığıyla onlara bildirmektedir. O halde, bu 

açıdan da peygamberlere ihtiyaç vardır.  

İbn Sina’nın içtimai açıdan peygamberliğe duyulan ihtiyacı, peygamberlik 

kurumunun “zorunlu” olarak gerekliliğine işaret ettiği şeklinde yorumlanmıştır: 

“İbn Sina’ya göre, sosyal bir canlı olarak insan diğer insanlarla bir arada 

yaşamalıdır. Bu sadece onun selameti için değil, aynı zamanda neslin devamı için 

gereken bir husustur. Ancak insan, adil kurallar olmaksızın bir toplumda 

                                                           
231 Aynı eser, s. 441-442; krş., Kitabu’ş-Şifa, Metafizik II, s. 187-188; Necât, nşr. İ. Umeyra, s. 

165-166; nşr. M. Fahri, s. 338-339. 
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yaşayamaz. Adil kurallar ise insan yapımı olmayıp, peygamberler aracılığı ile 

vahyedilir. Böylece, tarihin belli dönemlerinde peygamberlerin varlığı insanların 

yaşaması ve selameti için zorunlu olan bir şarttır. İnsanın yaşaması ve selameti, 

ilahi yaratıcı planda iyi bir düzenin (nizamü’l-hayr) parçalarıdır.  

Tanrı biliyor ki,  

a) Peygamberlik haddi zatında mümkündür, 

b) İyi bir düzeni ortaya koyabilmek için peygamberlik zorunludur. 

İyi olan Tanrı, iyi olarak bildiği şeyi yapmaktan başka bir faaliyette 

bulunmaz. Böylece İbn Sina şunu iddia eder: “Tanrı tarafından imkân dâhilinde 

olduğu bilinen ve iyi bir düzenin ortaya konması için zorunlu olan bir şeyin var 

olmaması imkânsızdır”232. 

Bu görüşlerle insanın adaletle yönetilen bir düzen içerisinde yaşamasında 

ve dolayısıyla mutlu olmasında peygamberler zorunluluk derecesinde gereklidir. 

Böylece İbn Sina’nın, sosyal bir varlık olan insanın toplum içerisinde 

yaşamasında, dahası, toplumun barış içerisinde adil bir yönetime sahip olmasında, 

insanı mutlu edecek kuralların ortaya konularak uygulanmasında peygamberlere 

olan ihtiyacı zorunlu gördüğü tespiti isabetlidir. Zira peygamber, bu anlamda hem 

kural koyan, hem de o kuralları yaşayan ve uygulayandır. 

                                                           
232 M. Marmura, Ibn Sina, Fî Ithbât al-Nubuwwât (Proof of Prophecies), ed. with Introduction and 

Notes by Michael Marmura, (Beirut: Dar an-Nahar, 1968 içerisinde), çev. B. Tatar, s. XII-XVII. 

(M. Marmura tahkikini yaptığı İbn Sina’nın, fî İsbati’n Nübüvve, adlı risalesinin İngilizce 

çevirisine önemli bir giriş bölümü eklemiştir. Yukarıdaki bölüm, yazarın giriş bölümünde yer 

verdiği görüşlerinden alınmıştır. 
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2. Peygamberlerin Özellikleri 

a. Beşer Olması 

İbn Sina’ya göre peygamber, beşer sınıfının en üstünüdür233. O halde, 

öncelikle peygamber insan olmalı ve insan olmakla birlikte insanda olabilecek 

niteliklerin en üstününe sahip olmalıdır. Peygamberin hedef kitlesi de insanlardır. 

Vahiy yoluyla kendisine iletilenleri insanlara duyuracak; insanları uyarma, onlara 

rehberlik yapma görevini ifa edecektir. Kur’an-ı Kerim’de bahsi geçen geçmiş 

milletlerin kendilerine Allah tarafından gönderilen peygamberlere, kendi 

sınıfından olmalarına itiraz edildiği, insanüstü özellikler taşıması gerektiği 

yönünde beklentilerinin dile getirildiğini görüyoruz. Bu yöndeki itirazın belki 

başka sebepleri olmakla birlikte, insanlar aşkın bir âlemle ve Yaratıcıyla irtibat 

kurabilmek için beşer üstü özelliklerin olması gerektiği yönünde bir beklentiye 

sahiptirler. Oysa İbn Sina’nın da isabetle tespit ettiği husus, insanlar arasından 

seçilen ve insanlarla sürekli iletişim halinde olacak peygamberin, yine insanın 

kendi sınıfından olması kaçınılmazdır.  

İnsanın varlığı ve varlığının devamı için insanlar arasında paylaşım, sosyal 

yaşam gereklidir. Birlikte yaşam da ancak insanlar arasındaki ilişkiyle oluşur. Bu 

ilişkilerde kuralların olması ve adaletle ilişkilerin sürdürülmesi gereklidir. Adaleti 

tesis edecek, uygulayacak ve insanları kurallara uymaya davet edecek insanın 

kendi cinsinden seçkin insanların olması lazımdır. Bu konuda insanları kendi 

halinde bırakmak doğru olmaz. Bu insanları ihtilafa düşürecek ve birlikte yaşamı 

çıkmaza götürecektir. Ayrıca diğer insanlarda bulunmayan özellikler de olmalıdır 

                                                           
233 İbn Sina, “İsbatü’n Nübüvve”, Tis’u Resail içinde, s. 124.  
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ki insanlar kendilerinde olmayan özelliklerin onda bulunduğunu görsünler ve o 

sahip olduğu özelliklerle seçkin ve özel bir konumda olsun234. 

İbn Sina’nın peygamberlerin insanın kendi cinsinden olması konusunda 

ileri sürdüğü bu görüşler, insanın hem birey olarak hem de sosyal bir varlık olarak 

tabiatına tamamen uygun düşmektedir. Bu anlamda İbn Sina, insanın sahip olduğu 

özellikler ve bu özelliklerin bir ahenk içerisinde hayatiyetini sürdürebilmesi için 

uygun olan bir şey önermektedir. O da; insana yapılacak rehberlik, insanın kendi 

cinsinden olan, yani beşerî imkân ve sınırları olan bir insan tarafından 

yapılmalıdır. 

b. Üstün Bir akıl Gücü 

Peygamber, kendisine üstün bir akıl yetisi verilen ve böylece harici bir 

kaynaktan yardıma ihtiyaç duymadan, bir anda faal akılla irtibat kurabilmeye ve 

vahye ulaşmaya muktedirdir. Bu özellikte akıl, peygambere doğrudan Yaratıcı 

tarafından verilmiş bir güçtür. Bunu elde etmek için peygamberin bir eğitim süreci 

geçirmesine, dışardan bu konuda yardım almasına ihtiyaç yoktur. Burada 

peygamberliğin vehbî bir kurum olduğu vurgulanmak istenmektedir. Hz. 

Peygamberin, peygamber olmazdan önce İnşirah suresinde ifade edildiği gibi 

kalbinin yarılması, “Peygamberliğe hazırlanma safhası mıdır?” sorusunu akla 

getirmektedir. Çünkü peygamberler, kendilerine peygamberlik gelmezden önce de 

bilgi yetilerini çok iyi geliştiren, kullanan insanlardır. Kendilerine vahiy gelene 

kadar hayatın içindedirler ve yetilerini nasıl kullandıkları bütün insanlar 

tarafından görülmektedir. Bir anlamda güvenilirlikleri de bu nedenledir. Bu 

anlamda özellikle Hz. Peygamberin peygamber olmazdan önceki kırk yıllık 

                                                           
234 İbn Sina, eş-Şifâ, El-İlahiyât, s. 441-442.  
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hayatı, bilgece tavır ve tutumları, ondaki vahyi bilgiye bir nevi hazır bulunuşluğu 

temin etmiştir.  

İbn Sina, insanda bilginin faal aklın yardımıyla oluşacağı görüşündedir. 

Peygamberi akıl diğer akıllardan iki şekilde ayrılır. Birincisi, normal akıl, önce 

hisler yoluyla edinilen bilgiye dayanmak zorundadır. Çünkü, insan aklı bir ayna 

veya bir göz gibidir. Alelade bir insanda bu ayna vücutla temas ettiği için buğulu, 

paslıdır veya bu göz hastalıklıdır. Bu durumda his ve düşünme işlemleri 

gereklidir. Bu işlemler, paslı, buğulu olan aynanın parlatılmasını veya hastalıklı 

olan gözün tedavisini sağlar. Peygamberî akla gelince, buna gerek yoktur. Onun 

aklı doğuştan saf ve temizdir. Bu yüzden faal akıl ile doğrudan temasa geçebilir. 

İkincisi, normal akıl, en iyi duruma geldiğinde bile akledilebilirleri kısmen ve 

sırayla algılar; yeni bir yansımanın görülebilmesi için, aynadan eski yansımanın 

silinmesi gerekmektedir. Peygamberin aklı ise, bütün bilgileri bir defada ve derhal 

alır235.  

c. Üstün Bir Sezgi Gücü 

Peygamberler, herhangi bir ön çalışma ve hazırlık olmaksızın, öncüllerden 

sonuçlara vasıtasız olarak hızla intikal etmesi, bir şeyin bilgisine aklı kullanmadan 

doğrudan sahip olma kabiliyeti anlamında üstün bir sezgi gücüne sahip olmalıdır. 

Kıyasta orta terimle ilgisi olan sezgi, zihnin bir gücüdür. Sezgi, uzun bir zamanda 

ve uzun bir düşünmeden sonra meydana gelebildiği gibi, kısa sürede, ani bir 

düşünme sonucunda da oluşabilir. Sezgi yoluyla faal akılla irtibat sık olabildiği 

gibi, çok az sayıda da olabilir. Sezginin gücü bir anlamda ruhun gücüyle de 

alakalıdır, zayıflayabilir ve artabilir. Sezilecek şeylerin hepsini ya da çoğunluğunu 

                                                           
235 Fazlur Rahman, Prophecy in Islam, s. 32. 
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kısa sürede sezebilen insanlar vardır236. Bu kısa sürede sezebilen insandan murat 

peygamberlerdir. 

Peygamberin faal akılla irtibata geçmesi ve vahye ulaşmasında akıl kadar 

sezgi (hads) yetisinin de önemi vardır. Peygamber aklının normal insan aklının 

geçmesi gereken aşamalara gerek duymadan doğrudan faal akılla ilişki 

kurmasında, onun sahip olduğu üstün sezgi gücünün rolü vardır. İbn Sina’nın 

sezgi ve peygamberlerde olduğunu söylediği üstün sezgi gücü hakkında tezimizin 

ikinci bölümünde yeterli bilgi verilmiştir. 

d. Üstün Bir Muhayyile Gücü 

 Peygamberler, faal akıl vasıtasıyla aldığı bilgiyi hayal yetisiyle o bilgileri 

insanların anlayabileceği çeşitli harf, şekil, rumuz veya sembol şekline getirerek 

diğer insanlara duyurur237. İbn Sina’nın hayal yetisinin faal akılla ilişkisi ve 

algılananların sembolleştirilmesi konusunda şu tespitler yapılmıştır: 

Sembolleştirme, muhayyile yetisine ait bir görevdir. İster akılla, ister duyu 

organlarıyla ilgili, isterse de hissi olsun, muhayyile yetisi her bilgiyi, semboller 

haline dönüştürebilir. İbn Sina, hayal gücünün akla uygun görüntüler sunarak 

insanın iştahını canlandırarak harekete geçirmesini buna örnek olarak gösterir.238  

Diğer insanlarda uykuda iken rüyada meydana gelebilen husus, kendilerine 

temiz bir ruh ve kuvvetli bir muhayyele verilen ender sayıdaki insanlarda, 

uyanıkken de gerçekleşebilir. Onların uykudayken mümkün olan bu durum, diğer 

insanların uyanıkken hayal yetilerinin durumundan farksızdır. Böylece faal akıl 

tarafından verilen bilgi sembolleştirilir; hafıza melekesi tarafından da iz bırakacak 

                                                           
236 İbn Sina, Mebde’ ve’l Meâd, tah. B. Okumuş, s. 169. 
237 İbn Sina, “Er-Risaletu’l-Arşiyye” İbn Sina Risaleler içerisinde, s. 56. 
238 Fazlur Rahman, a.g.e., s. 37-38. 
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şekilde arşivlenir. Ortak duyu organından görme melekesi etkilenir ve oradan 

onun izlerini alır. Bu görüntüler, bilahare, görme şuası aracılığıyla etraftaki ışıkla 

doldurulmuş havaya iletilir. Böylece havada var olunca tekrar geri gelirler, 

gözdeki görme melekesine çarparlar ve hayal yetisine geri iletilir. Bütün bu 

ameliye birbiriyle irtibatlı olduğu için, aslında faal aklın verdiği şey böylece o 

insan tarafından duyu organları aracılığıyla algılanmış olur. Hayal yetisinin bu 

gerçekleri sonsuz güzellik ve mükemmellikteki algılanabilir görüntüler halinde 

sembolleştirdiği durumlarda da, bu görüntüleri gören insan: “Gerçekten, Allah çok 

büyük haşmet, şefkat ve büyüklük sahibidir; Şahit olduğum (gördüğüm şey), bütün 

mevcudatın içinde rastlanılması mümkün olmayan harika bir şeydir” diye 

bağırır239. İbn Sina’nın muhayyile gücü hakkındaki görüşleri şu şekilde 

yorumlanmıştır: Bir insanın hayal yetisi nihai kemalata erdiğinde, onun uyanıkken 

faal akıldan geçmiş ve gelecekteki olacaklar hakkında algılanabilir sembollerle 

ilgili bilgi alması ve anlaşılabilirlerin ve yüce manevi varlıkların sembollerini 

alması ve gerçekten bunları görmesi imkânsız değildir. İnsanın hayal gücüyle 

ulaşabileceği en mükemmel durum budur. Ancak o, meleğin görünmesi ve 

meleğin sesinin duyulması olayını, dış duyular ve tecrübe edenin duyu 

organlarında da suretleri olan gerçek algılamalar olarak gören (bu gerçek 

algılamalardan mana, herkese mahsus olmayıp, büyük bir ihtimalle peygambere 

özel olsa bile) Fârâbî’nin aksine ‘‘tamamen akli bir olgu’’ olarak görünüyor gibi 

olmaktadır. Daha açıkçası: ‘‘Şu veya bu sebeple hayal veya başka bir yolla ya da 

ilahi varlıkların görünür şekil almaları yoluyla bir şekil temsil melekesi üzerine iz 

bıraktığında, beyin bunun farkına varmadığı takdirde, bu şekil, doğrudan akıl 

                                                           
239 Aynı eser, aynı yer. 
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üzerinde iz bırakır. O zaman, görünen dünyada varlığı ve sebepleri olmayan 

sesleri ve nesneleri görür240. 

 Peygamberlerin üstün akıl ve muhayyile gücüne sahip olması, onların 

vahye muhatap olabilmelerine ve kendilerine ulaşan vahyi muhafaza edip 

insanların anlayabileceği şekilde ifade etmelerine yardımcı olacaktır. 

e. Üstün Hareket Ettirici Gücü 

İbn Sina, peygamberlerde üstün nitelikler bulunması gerektiğini her 

vesileyle ifade etmektedir. Bu niteliklerden birisi de, onların mucize 

gösterebilmeleridir. Peygamberlerin harici bir yardıma ihtiyaç duymaksızın faal 

akılla ilişki kurabilmeleri ve bilgi sahibi olabilmeleri, bu üstün niteliklerin en 

önemlilerindendir. Örneğin, Hz. Peygamberin ümmi olarak bilinmesine rağmen, 

öncekilerin ve sonrakilerin ilimlerinin kendisine verilmiş olması, mucizevi bir 

durumdur. Ayrıca, “Kur'an'ın icazı, belagatı, hayret verici durumu, eşi ve benzeri 

olmayan güzellikteki nazmı, Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, 

ahiret gününü bilmeye yönelik akli bilgilere ve gaybın iki türüne yani geçmiş ve 

gelecek olayları bilmeye yönelik gaybî bilgilere delalet eden hususlardan ihtiva 

etmiş olduğu şeylere aittir”241. Bu hususlar aynı zamanda peygamberler için 

mucize kabul edilebilecek durumlardır. 

Özellikle peygamberlerin vahiy yoluyla gayb yani başka insanların 

ulaşmaları mümkün olmayan bilgiye ulaşmaları başlı başına bir mucizedir. Ayrıca 

mucize gösterebilme yetisi peygamberlerin sahip olduğu hareket ettirici güçle 

doğrudan alakalıdır. Çünkü mucize, peygamberin nefsinin hareket ettirici gücünün 

                                                           
240 Aynı eser, s. 38. 
241 İbn Sina, Risâletü'l-Fi’il ve'l-İnfiâl, U. Ü. İ. F. D., s. 625. 
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üstün olmasıyla mümkün olabilmektedir. “Nefs bu güçle yok etme kudretine, 

zelzele, tufan, yıldırım ve şiddetli kasırga ile bir kavmi yerle bir etme türünden 

gerçekleri değiştirme ve âsâyı yılana dönüştürme yeteneğine ulaşır”242. 

Peygamberlerin bu nitelikleri, İbn Sina’nın kurduğu etki ve edilgi arasındaki dört 

değişik ilişkiden nefsanî olanla cismanî arasındaki ilişkilerden, nefsanî olanın 

cismanî üzerine etkisi bölümünde gerçekleşmektedir.  

Peygamberliğin doğrulanması anlamında gerçekleşen mucizenin filozofun 

mantık anlayışı içerisinde nasıl yer aldığı hususuna da bazı çalışmalarda yer 

verilmiştir243. 

3. Peygamberlerin Görevleri 

İbn Sina’nın, peygamberleri “beşer sınıfının en üstünü” olarak 

nitelendirdiğini biliyoruz. Beşer sınıfının en üstünü durumunda olan 

peygamberlerin görevleri de o nispette önemlidir, üstün insana yakışan 

görevlerdir. Onun konuyla ilgili görüşlerini, ilahî emir ve yasakları tebliğ ve 

insanları usulüne uygun olarak müjdelemek ve uyarmak şeklinde özetlemek 

mümkündür. Eserlerinde doğrudan belli bir disiplin gözeterek peygamberlerin 

nitelikleri, görevleri başlıkları altında ayrı ayrı konular ele alınmamakla birlikte 

daha önce de ifade edildiği gibi, onun eserlerinde akıl bahsinin konu edildiği 

bölümde peygamberin aklının özelliklerini, vahyin anlatıldığı bölümlerde de 

peygamberlerin nitelikleri ve görevlerini bulmak mümkündür. 

                                                           
242 Aynı eser, aynı yer. 
243 Farhang Zabeeh, Avicenna’s Treatise on Logic, The Hague, 1971, s. 2, (Danesh-Name Alai’nin 

Birinci Bölümüdür. Bu eserin “Introduction” bölümünde yazar, İbn Sina’nın eserleri ve hayatı 

hakkında bilgi vermektedir.) 
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a. Tebliğ 

Peygamberler vahiy yoluyla ulaştıkları ilahi kaynaklı bilgiyi içinde 

yaşadıkları topluma tebliğ etmek durumundadırlar. Onların tebliğ konusundaki 

görevleri, bulundukları konumun tabii gereğidir. Çünkü, diğer insanları kendi 

akıllarıyla ulaşamayacakları bilgilerden haberdar edecekler; yine Yaratıcı’nın 

kendilerine bildirdiği gayb âleminin haberlerini tebliğ etme görevini yerine 

getireceklerdir244. Ancak, tebliğ görevinin yerine getirilmesinde peygamber 

içerisinde yaşadığı toplumun dilini kullanır ve onlara anlayabilecekleri bir üslupta 

hitap eder. Herkesin ilahi hikmeti aynı düzeyde kavraması beklenemez, umumun 

bilmesi gerekmeyen ya da onlardan gizlenen hususların tamamen açığa 

çıkarılması da gerekmez245. 

Tebliğ edileceklerde eğer bir sıra takip edilecek veya tebliğde öncelikli 

hususlar tespit edilecekse bu konuda takip edilecek usulü İbn Sina şu şekilde 

açıklar: Peygamberler, öncelikle Allah'ın varlığı ve O’nun noksansız sıfatları 

hakkında insanları bilgilendirmeleri gerekir. Bu sıfatlar şunlardır: Allah'ın birliği, 

büyük ve azametli olduğu, O’nun hiç bir ortağı olmadığı, hiç bir şeyin O’na 

benzemediği, O’nun mekanla kayıtlı olmadığı, O’nun sözle tarif edilemeyeceği, 

âlemin ne içinde, ne de dışında olduğu ve bu türden şeylerden münezzeh olduğu 

hususlarını insanlara tekrar tekrar ve tüm ayrıntılarıyla açıklayacaklardır. 

Peygamberlerin bunca gayretine rağmen insanların çoğunluğu peygamberlerin 

anlattığı bu hakikatleri anlamakta güçlük çekecek, ancak küçük bir kısmı 

                                                           
244 İbn Sina, Kitabu’ş-Şifa, Metafizik II, s. 189 vd. 
245 Aynı eser, aynı yer. 
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anlatılanları kavrayıp iman edecektir246. İbn Sina bu sözleri söylerken bir anlamda 

üstü kapalı olarak Hz. Peygamberin; “insanlarla akılları nispetinde konuşun” 

tavsiyesine atıfta bulunmaktadır.  

İlahi hakikatler, herkesin rahatlıkla anlayabileceği türden olmadığı ve bir 

şekilde insanlara bu hakikatlerin ifade edilmesi gerektiğinden, burada 

peygamberlerin aldıkları vahyi sembolleştirebilme yetileri devreye girecek, bu 

yolla insanların anlayabileceği şekilde temsil, rumuz, mecaz vb. yöntemle tebliğ 

görevi yerine getirilecektir247. 

İbn Sina’nın peygamberliğin ispatı amacıyla kaleme aldığı eseri, “İsbatü'n-

Nübüvve ve Te'vilu Rumuzihim ve Emsalihim”dir. Bu başlıktan açıkça anlaşılacağı 

gibi o, peygamberlikle ilgili hususlarla, peygamberlerin tebliğ ettiği ilahi 

hakikatlerde rumuz, mecaz, temsil vb. kavramların varlığından ve bunların 

açıklanması gereken hususlardan olduğunu ifade etmektedir. Peygamberlerin 

kendilerine ulaşan ilahi mesajı, içerisinde yaşadıkları topluma ulaştırmaları 

gerekir. Ancak, insanların ilahi mesajı olduğu veya olması gereken şekliyle 

anlaması beklenemez. Bu yüzden peygamberler ilahi mesajı, rumuz, mecaz ve 

sembollerle anlatmalıdır248. Burada kastedilen anlam, İlahi mesaj sadece 

peygamberlerin anlayabileceği şekilde olup, bir anlamda peygamberler, adeta şifre 

halindeki vahyi, insanlara tebliğ ederken onları çözümlemekte ve insanlar için 

anlaşılır hale mi getirmektedir, yoksa kutsal metinlerin bir kısmının herkesin 

rahatlıkla anlayabileceği şekilde, bir kısmının ise metinden doğrudan anlam 

çıkarılamayan ve mutlaka bir yoruma ve ilave açıklamaya ihtiyaç duyulan anlama 

                                                           
246 Aynı eser, aynı yer . 
247 İbn Sina, eş-Şifâ, İlahiyât, s. 443. Krş. Kitabu’ş-Şifa, Metafizik II, s. 189. 
248 İbn Sina, ‘Er-Risaletu’l-Arşiyye’, İbn Sina Risaleler içerisinde, s. 56. 
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ve yorumlama meselesine mi işaret edilmektedir? Bu soruların cevabını İbn 

Sina’nın görüşleri arasından açıkça ortaya koymak oldukça zor görünmektedir. 

Onun sembol, rumuz ve mecazdan kastının yalın olarak hedefi, ilahi mesajın 

anlaşılır hale gelmesidir. Peygamberlerde bu yetenek vardır. Onların diğer 

insanlardan üstün niteliklerinden biri de kendilerine ulaşan ilahi mesajı insanların 

anlayabileceği şekilde örneklerle tebliğ edebilmeleridir.  

Kutsal kitaplarda yer alan ve ancak konunun uzmanları tarafından 

anlamlandırılabilen ayetler hakkında filozofların nasıl bir tavır takındıkları 

konusunda Fazlur Rahman’ın ciddiyetle durduğunu söylemek mümkündür. 

Konunun önemine binaen onun konuyla ilgili görüşlerinden bazı hususları burada 

kaydetmek meselenin açığa çıkmasına katkı sağlayabilecektir.  

Sembolleştirmenin semavi dinlerde ve Antik Yunan felsefesindeki 

köklerini araştıran ve filozofların sembolleştirmeden neyi kastettiğini, bunun 

sadece mesajın anlamlandırılması açısından mı, yoksa başka sebeplerden dolayı 

mı olduğunu sorgulayan Fazlur Rahman, İbn Sina’nın muhayyile yetisi 

hakkındaki görüşlerini yorumlarken şu tespitleri yapmaktadır: Ruh her ne zaman 

dâhili ve harici görüntüleri birlikte düşünürse, dâhili görüntüden ona tamamen 

yakın olan veya algılama ya da muhayyile gücünün verileri sayesinde ona 

yakınlığı olan bir harici görüntüye, ya da aynı şekilde harici bir görüntüden dâhili 

bir görüntüye gider. Muhayyile gücü görüntüleri birleştirerek sembolleştirmeye 

mütemayildir. İnsanlar, ilahi hakikatleri doğrudan kavrayamayacağı için, 

peygamber vahyi onlara maddî semboller, mecazlarla, benzetmelerle anlatır. Bu 
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görüşe, Müslüman felsefecilerden bilhassa siyaset felsefesiyle daha çok ilgilenen 

Fârâbî de sıkça rastlandığından söz eder249. 

Kutsal metinlerin sembollerle anlatılmasında bazı sakıncalar olabileceği, 

bu şekilde ifade edilenlere insanların ne kadar değer vereceği, sembolleştirilen 

dini, kutsal diye kabul edip etmeyeceklerini sorgulayarak sembolleştirmenin, 

kutsal olanı faraziye seviyesine indirebileceğini bu ve benzeri hususların zihinleri 

meşgul edebileceğini söyleyen Fazlur Rahman, Fârâbî de dâhil olmak üzere İbn 

Sina’ya göre sembolleştirmenin, peygamberin kendisi için değilse bile diğer 

insanlar için gerekli olduğunu, buradan hareketle diğer insanlar için dinî olan 

şeyin, peygamberler için sadece yüce felsefî hakikatler olacağı ve bunun da dini 

sadece gerçeği kavrayamayan diğer insanlar için gerekli hale getireceğini 

belirtir250. 

Filozofların dinî literatürde müteşabih olarak nitelendirilen Kur’an 

ayetlerinin anlamlandırıp anlamlandırılamayacağı hususunda sarfettikleri gayretin 

sonucu ortaya çıkan rumuz, mecaz veya sembol kavramları, aslında tüm kutsal 

metinler için geçerli olan bir husustur. Allah kelamının anlaşılması, yorumlanması 

ve uygulanabilir hale getirilmesi temel meseleyi oluşturmaktadır. Bu da tarih boyu 

süren önemli bir anlama ve kavrama sorunudur. Vahyin görünen, bilinen veya 

insan aklının rahatlıkla görünen dünyanın kavramlarıyla eşleştirerek 

anlamlandıkları ve anlamlandıramadıkları vardır. Bütün tefsir çalışmaları bu 

uğraşın ürünüdür denilse abartı sayılmaz. Bu konu etrafında yapılan inceleme ve 

araştırmalar bizi tefsir usulündeki muhkem, müteşabih vb. kavramlara götürebilir. 

                                                           
249 Fazlur Rahman, a.g.e., s. 38-45. 
250 Aynı eser, s. 40.  
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Gerçekten görünen anlamları ile dinî literatürdeki anlamları farklı olan ve 

doğrudan anlamlandırılamayan müteşabih ayetler vardır251. Müteşabih ayetlerin 

anlamına kimlerin ulaşabileceği hususu önemli bir tefsir usulü konusudur. 

Kur’an’da bu türden ayetlerin olmasının sebeplerinden birisi de, insanı 

düşünmeye davet ve teşvik edilmesi şeklinde anlaşılmıştır. 

Müslüman filozofların söz konusu ayetleri anlayabilecek seviyede akli 

güce sahip çok az kişi olduğu ve çoğunluğu oluşturan insanların bunları doğrudan 

anlayamayacağı görüşünde olduğunu söyleyen Fazlur Rahman, sembolleştirerek 

anlatma ve yorumlamanın gerekliliğini en hararetli savunucusunun İbn Sina 

olduğunu; bu konuda, İbn Rüşd’ün ‘Fasl’ul-Makâl’ adlı eserinde Gazzâlî’yi, 

kutsal kitapların batınî manalarını ifşa etmekle ve iki cami arasında beynamaz 

durumuna düşmekle suçladığını; ayrıca, ‘Tahâfut’üt-Tahâfut’ adlı eserinde de, 

sadece akla dayanan bir dinin, hem akıl hem de üstün bir muhayyileye dayanan 

vahiy ile gönderilmiş dinlere oranla, her zaman daha alt seviyede olduğu görüşüne 

yer verdiğini ifade eder252. İbn Sina’nın konuyla ilgili görüşlerinde önemli bir 

noktayı açığa çıkararak onun, peygamber tarafından tebliğ edilen dinin ve dinî 

kuralların kitleleri bir bütün olarak hedef alması gerektiği ve özellikle Yaratıcı’nın 

noksansız, mükemmel nitelikleri ifade edilirken mutlaka sembollerden 

yararlanılması gerektiği görüşünde olduğunu tespit eden Fazlur Rahman, derin 

hakikatlerin insanlara doğrudan anlatılmasının mümkün olmadığı görüşünün İbn 

Sina’da hakim bir kanaat olduğunu vurgular ve dinî hakikatlerin gerçek şekliyle 

                                                           
251 Âl-i İmran, 3/6. 
252 Fazlur Rahman, a.g.e., s. 42. 

 135



(olduğu gibi) ilk Yahudi ve bedevi Araplara tebliğ edilseydi, onların bu şekliyle 

iman etmeyi kabul etmeyebileceklerini kaydeder253. 

Peygamberlerin en önemli görevi, kutsal mesajı içerisinde yaşadığı 

topluma tebliğdir. Ancak, kutsal mesaj, ilahi kaynaklıdır, Yaratıcı’nın sözüdür, 

O’nun sözünün anlaşılması, yorumlanması gerekmektedir. Bu ise her insanın 

kolayca yapabileceği bir şey değildir. Ancak, yine kutsal mesajda “Andolsun, biz 

Kur’an’ı düşünüp, öğüt almak için kolaylaştırdık.”254 Buyrularak kutsal mesajın 

üzerinde düşünülmesi ve öğüt alınması için kolaylaştırıldığı defaatle ifade 

edilmiştir. İnsanın kendi cinsinden bir peygamber vasıtasıyla Kur’an’ın tebliğ 

edilmesi, anlaşılması ve uygulanmasını, bir anlamda ilahi bir lütuf gereği onun 

“kolaylaştırılması” şeklinde anlamak da mümkündür. 

b. Müjdelemek, uyarmak. 

 Peygamberlerin insanları müjdeleyici olmaları ve uyarmaları esasen tebliğ 

görevlerinin bir parçası olarak kabul edilebilir. Filozof, özellikle peygamberlerle 

ilgili görüşlerini ifade ederken bu iki kavrama “müjdeleme ve uyarma” 

kavramlarına vurgu yapmaktadır. Bu nedenle bu iki kavramı ayrı bir başlık altında 

ele alma gereği duyduk.  

İbn Sina, peygamberlerin hangi konularda uyarıcı ve müjdeleyici olmaları 

gerektiği konusunda da açıklama yapar. Peygamberler, Allah’ın varlığı Tek ve her 

şeye Kadir olduğu konusunda insanları bilgilendirmeli, uyarıcı olmalıdır. 

Peygamberler, Allah'ın emir ve yasakları ve ilahi kanunları diğer insanlara 

duyurmakla beraber, bütün bu konularda gerektiğinde kurallar koymalıdır. 

                                                           
253 Aynı eser, s. 42-45. 
254 Kamer, 54/17, 22, 32, 40. 
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Söyleyeceği ya da koyacağı kurallardan ilki, Allah'ın Tek ve her şeye Kadir 

olduğu; gizli, aşikar her şeyi bildiğini; O’nun emirlerine uyulması gerektiği; 

O’nun bunu hak ettiğini; zira yaratma ve her şeyi dilediği gibi takdir etme 

yetkisinin O’na ait olduğu; Allah'ın emirlerine itaat edilmesi halinde mutlu bir 

şekilde O’na dönüş olacağını; isyan edip karşı gelene ise, ceza yeri hazırlandığını 

duyurmak durumundadır255.  

Peygamberlerin tüm bu gayretlerine rağmen insanlar, tevhidin hakikatini 

kavrayamazlar, üzerinde tartışmalara dalar, böylece sosyal yaşamın gereklerinden 

uzaklaşırlar. İşte bu durumlara düşülmemesi için peygamber hem müjdeleyici 

hem de uyarıcı olma görevini yerine getirmek durumundadır. Mutluluğun elde 

edilmesinin yolunu peygamberler diğer insanlara örnekleriyle ortaya koymalı, 

onları kendi hallerine bırakmamalıdır. Aksi durumda insanlar, ayrılığa düşerler. 

Saadete kavuşmayı arzu ederek buna uygun davranışta bulunanları müjdeleyip, 

tebliğ edilenlere karşı gelenleri de uyarmak durumdadır256.  

İbn Sina’ya göre mutluluk, “...adi ve bayağılıktan tamamen kurtulmak; 

bakışları sadece ilk hakikatin yüceliğine çevirerek O’nu aklen düşünüp 

incelemekten ve tümelin bir sureti insan ruhunda teşekkül etsin ve böylece, o 

sureti düşünsün diye, tümele kendi açısından bakmaktan ibarettir”257. Gerçek 

manadaki bu mutluluğun elde edilmesinde, yaşanmasında peygamberlere 

mutluluğa giden yolun rehberlik görevi düşmektedir. 

 Peygamberlerin sahip olduğu nitelikte insan çok az sayıdadır ve bunlar her 

zaman diliminde mevcut olmayacaklarından onların koydukları kurallar, 

                                                           
255 İbn Sina, Kitabu’ş-Şifa, Metafizik II, s. 188-189. 
256 Aynı eser, s. 188. 
257 İbn Sina, “Uyunu’l-Hikme”, İbn Sina Risaleler içinde, s. 91. 

 137



yaptıkları faaliyetler, insanların saadeti için peygamberlerden sonra da devam 

ettirilmelidir258. 

Filozofun bu konu üzerinde ısrarlı bir şekilde durması, ancak bu yapılırsa 

toplumda barış, huzur, güven ortamının tesisi ve birlikte yaşamak için gerekli 

zeminin oluşmasını temin gayesi olabilir. İbn Sina, bu konuda gerçekten çok 

samimidir. 

4. Peygamberliğin İspatı 

Çalışma konumuzun üst başlığı olacak kadar önemi olan bu konu, 

filozofun konuyu ele almadaki temel yaklaşımıdır. Bu bölümde ele aldığımız 

peygambere ihtiyaç, peygamberlerin nitelikleri ve görevleri bir anlamda İbn 

Sina’nın peygamberliği ispatta kullandığı delilleri de içermektedir. “İspat” 

kavramı filozof tarafından seçilmiştir. O, “Mebde ve’l Meâd”, “Necât” adlı 

eserlerinde “ispat” kavramını “nübüvve” ile beraber kullandığı gibi, bu başlık 

altında oldukça önemli bilgileri havi müstakil bir esere sahiptir.Onun bu kavramı 

niçin kullandığını sorgulamak mümkündür. Engin birikimiyle böyle bir kavramı 

tercih etmesinin öncelikle buna duyduğu ihtiyaçtan kaynaklanmış olduğu 

söylenebilir. Çünkü çalışmamızın birinci bölümünde ifade edildiği gibi, 

Müslümanların yaşadığı coğrafyada ilhad hareketleri hız kazanmış, peygamberlik 

kurumuna bazı itirazlar yükselmiştir. İbn Sina XI. asrın başlarında yetişmiş bir 

düşünürdür ve çok kısa sürede kendi zamanına kadar üretilmiş bilgiyi elde etme 

başarısını göstermiştir. Ondan hemen kısa bir süre önce yaşamış, İbnü’r Ravendî, 

Ebu Bekir er-Râzî vb. ilhad hareketlerinin önemli simalarının peygamberlik 

                                                           
258 İbn Sina, Necât, nşr., M. Fahri, s. 340. 
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karşıtı görüşlerinden haberdardır. Bu durum filozof tarafından önemli bir mesele 

olarak görülmüş, hem meselenin aslının ortaya konulmasına bir katkı, hem de 

peygamberlik karşıtı görüşlere cevap teşkil edecek bir fikir örgüsü oluşturmuştur. 

Ancak, kanaatimiz odur ki ispat kavramını seçmedeki maksadını, konuyla ilgili 

yazdığı eserin başlangıcında yer verdiği şu ifadeler, yeterince açıklar 

mahiyettedir: “...Allah seni doğru yola iletsin, benden daha önce sana söylemiş 

olduğum şeylerin özünü, peygamberliği kabullenme noktasındaki tereddütlerini 

giderecek şekilde, bir eser içinde ortaya koymamı istedin. Sen bu tereddütlerinde 

haklıydın, zira peygamberliği savunanların iddiaları ya kesinlik arzeden 

(burhani) veya tartışmaya dayalı (cedeli) kanıtlarla desteklenmeksizin zorunlu 

gibi kabul edilen mantıken mümkün iddialar, ya da efsane kabilinden imkânsız 

olan ifadelerdir; öyle ki, peygamberliği savunanların bu hususları açıklama 

çabası istihzaya yol açmaktadır. Allah sana uzun ömürler versin. Bu isteğini 

yerine getiriyor ve konuya şöyle başlıyorum..”259. Bu ifadelerin tahlilinde; 

a. Filozofun muhatabının peygamberlik konusunda tereddütleri vardır;  

b. Daha önce konuyla ilgili yapılan çalışmalar ve bu konuya verilen 

cevaplar yeterli seviyede olmamıştır, hatta efsane türünden olup 

tatminkâr değildir. Konuyla ilgili daha önce yapılan çalışmalar, 

açıklamalar, istihzaya yol açabilmektedir.  

c. Gizli bir muhatap edinmek filozofun yaşadığı dönemde yazı yazma 

geleneğinde teamül halinde kullanılan bir anlatım tarzı olarak 

düşünülebilir. 

                                                           
259 İbn Sina, İsbatü’n-Nübuvvat fî Te’vili Rumuzihim ve Emsalihim”, tah. M. Marmura, çev. B. 

Tatar, s.123; krş., İbn Sina Risaleler, s. 35. 
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d. Esere bu şekilde başlamak filozofun yazı yazma üslubunun bir gereği 

olabilir. Sözgelimi: “denilirse, derim ki; derseniz, derim ki” kabilinden 

ifadelerle konuya girmek ve bir faraziye üzerinden konuya açıklık 

getirmek usulden olabilir. 

Tüm bu değerlendirmelerin her biri kendi başına doğru açıklamalar 

olabilir. Burada önemli olan İbn Sina’nın buna ihtiyaç duyması ve meseleyi bu 

tarzda kaleme almasıdır. Ancak, onun yaşadığı dönemde ve hemen öncesinde bazı 

ilhad hareketleri olduğu tarihi bir gerçektir.  

Bu olasılığı dikkate alarak değerlendirdiğimizde, peygamberlik karşıtı 

görüşler ve bu konuda ortaya atılan iddialar, öylesine tesir icra etmiş ya da konu 

bir gündem maddesi olmuş ki, İbn Sina buna cevap vermek ve böylece konunun 

açıklığa kavuşması için eser kaleme alma ihtiyacı hissetmiştir. Ayrıca o, konuyla 

ilgili kendi zamanına kadar yapılan açıklamaları “efsane” türünden açıklamalar 

olarak görerek konunun önemine yakışan yeterlikte bulmamaktadır. Çünkü 

peygamberlik kurumu önemlidir. Önemiyle doğru orantılı olarak konuyla ilgili 

açıklamaların da sağlam temele dayanan, bir anlamda aklın kabul edebileceği 

berraklıkta olması gerekir. 

 İbn Sina, peygamberlik kurumunu, metafizik yönüyle peygamberliğin 

gerekliliğini ve onun insanlara ilâhi mesajını intikal ettirmek için kullandığı 

simgesel tarzı işlemekte; psikolojik yönüyle de, onun akıl sahibi olan diğer 

insanlardan bilgi ve diğer bazı yönleriyle seçkinliğini göstererek peygamberliğin 

ispatının gerekliliğini açıklamaya çalışmaktadır. Ayrıca o, peygamberlik 

kurumunu ispatı, peygamberlerde aranacak niteliklerle görev, yetki ve 

sorumlulukları, Kur’an’ın öğretileriyle uyum içinde formüle etmiştir. İbn Sina’nın 
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peygamberlik teorisinin uygun perspektifle görülüp anlaşılabilmesi için öncelikle 

onun yukarıda yer verilen kozmoloji anlayışı ve peygamberin bu kozmoloji 

anlayışındaki konumu dikkate alınmalıdır. Peygamberlik anlayışı, aynı zamanda 

metafizik görüşleri ve psikoloji anlayışı ile de yakından ilgilidir.  

Daha önce de ifade edildiği gibi, peygamberliğin ispatından maksadın 

peygamberlik kurumunun doğrulanması şeklinde anlamak duruma daha uygun 

düşmektedir. Neticede filozofun ispat başlığı altında yaptığı, peygamberliğin bir 

ihtiyaç olduğundan hareketle Allah'ın kulları arasından kendine bir haberci, bir 

elçi seçmesinin mümkün olduğu, seçimin ilahi bir tercih olduğu; ancak, üstün 

nitelikleri haiz peygamberin ve peygamberlik kurumunun varlık (ontolojik), bilgi 

(epistemolojik), siyaset ve ahlâk felsefesi açısından değerlendirilmesi sonucunda 

ispat seviyesinde bir doğrulanmaya ulaşıldığını söylemek mümkündür. 

Peygamberliğin ispatı birey ve toplum açısından önem arzeden hemen her açıdan 

ele alınabilir. Bahse konu felsefî açılardan ele aldığımızda; peygamberlere ulaşan 

vahyin imkânı, ihtiyaç duyduklarında zaman zaman ortaya koydukları mucizeler, 

yaratılışta yani varlık zincirindeki yerleri, bilginin elde edilişindeki fonksiyonları, 

vahiyle kendilerine ulaşan dinî, ictimaî ve siyasi açılardan değerlendirmek 

konunun berraklaşmasına katkı sağlayabilecektir.  

a. Peygamberliğin İspatında Vahyin İmkanı 

İbn Sina için vahiy önemli bir bilgi kaynağı olup, onun imkânı konusunda 

herhangi bir tereddüt söz konusu değildir. Peygamberler gaybî bilgilere vakıf 

olarak, görünür âlemdeki somut varlıklardan hareket ederek, soyut varlıklarla ilgi 

kurabilecek güce; vahy meleğini belli bir surette görebilme, onların sözlerini 
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işitebilme yetisine sahiptir260. Onların peygamberlikleri vahiy ve mucize 

aracılığıyla doğrulanabilir.  

Allah’ın insanlar arasından seçtiği peygamberle irtibatı nasıl kurduğu 

insanoğlunu sürekli meşgul eden bir meseledir. İbn Sina’nın yukarıda ifade edilen 

“efsane” türünden diye nitelendirdiği hususlar daha çok bu alanda olsa gerektir. 

Peygamberin aşkın alanla olan irtibatı somutlaştırılarak ortaya ölçülebilir bir bilgi 

olarak konamadığı için bu alanda efsane türünden bilginin bulunmasına zemin 

hazırlanmaktadır.  

Vahiy mümkün müdür, vahiyde taraflar kimdir, peygamberler vahiy 

meleğinin görüntüsünü, sesini nasıl algılamaktadır? Bütün bu soruların cevabında 

filozofların Zorunlu Varlık nitelemesinde bulundukları Allah'ın sıfatları öne 

çıkmaktadır. Nasıl bir Allah inancı varsa, O’nun sıfatları neye nasıl imkân 

veriyorsa, vahyin imkânı da onunla doğru orantılı anlam kazanacaktır. Bu açıdan 

değerlendirildiğinde, İbn Sina’nın vahyi Allah'ın kelam sıfatının tezahürü şeklinde 

anladığını söylemek mümkündür261.  

Vahiy kavramı ve vahyin imkânı etrafında yapılan tartışmalarda, vahyin 

hem lafız, hem mana olarak indiği; sadece mana olarak indiği, peygamberlerin bu 

manaları kendi dilinde insanlara tebliğ ettiği; mananın vahiy meleğine, onun da bu 

manaları peygamberin diline çevirerek peygambere ulaştırdığı şeklinde görüşler 

ileri sürülmüştür262. 

Vahyi alan ile vahyeden arasında ontolojik farlılık, aralarında meydana 

gelen bu diyalog, vahyi alanın beşer olması sebebiyle idrak edilmesi zor, kapalı ve 

                                                           
260 İbn Sina, Arş Risalesi, U. Ü. İ. F. D., s. 649. 
261Aynı eser, aynı yer.  
262 Celaleddin A. Suyûtî, el-İtkân fi’ulumi’l-Kur’an, Beyrut, 1989, I, s. 95-96. 
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gizemlidir. İşte İbn Sina peygamberliğin ispatı sadedinde bu konuyu izaha 

çalışmaktadır.  

Konuyla ilgili çok farklı görüşler olmakla birlikte bazı önemli gördüğümüz 

hususları burada kaydetmek uygun olacaktır. Vahiyde tarafların varoluşsal açıdan 

bir birine yakınlaşması konusunda da farklı değerlendirmeler vardır. Her iki taraf 

arasında da bir eşitlik, mümkün olmadıkça, karşılıklı söz alış-verişi, öğretme ve 

öğrenme olamayacağı aşikârdır. Bu iki zat arasında iletişimin olabilmesi için iki 

yol mevcuttur: Ya dinleyen konuşanın etkisinde kalarak bir değişikliğe 

uğramakta; ya da konuşan dinleyene yaklaşarak, onun şartlarında vahyi 

iletmektedir. Aksi takdirde, Allah ve peygamberi arasında iletişim 

gerçekleşmez263. 

Allah ile peygamber arasında geçen bu iletişim ve diyalog, söz konusu 

yaklaşımların sonucunda Allah ile peygamber arasındaki diyalogun, iki şekilde 

gerçekleştiği ortaya çıkmaktadır: Peygamber, beşer niteliğinden sıyrılarak, melek 

niteliğine dönüşmek suretiyle vahye ulaşmakta; melek kendi niteliğinden 

sıyrılarak, beşer niteliğine bürünerek, peygamber ile iletişime geçip, vahyi 

peygambere bildirmektedir264.  

Vahiy konusunda tarafların bu ontolojik fark da göz önünde 

bulundurularak bu alanın bilinmesi, kavranılması mümkün olmayan aşkın bir alan 

olduğu; bunun tam olarak anlaşılmasının ancak muhatap olanlar yani vahiy 

tecrübesini yaşayanlar tarafından mümkün olacağını, dolayısıyla bu konunun 

“iman” yoluyla aşılabileceğini, vahiy hadisesinin ayrıntısıyla uğraşmak yerine 

                                                           
263 Kirmanî, Şemseddin Muhammed b. Yusuf b. Ali, Şerhü’l Buharî, Kahire, 1939, s. 28. 
264 Suyutî, a.g.e., I, s. 96; Zerkeşi, el-Burhan fî Ulûmi’l-Kur’an, Beyrut, 1977, I, s. 229. 
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inananlar için onu kabul edip iman etme yolunu seçmek de mümkündür. Tarihi 

süreç incelendiğinde bu alanla sınırlı sayıda insanın ayrıntılı olarak uğraştığı, 

bunlar içerisinde İbn Sina’nın konuya en ciddi yaklaşanlardan biri olduğu 

görülmektedir. O, eşyanın tabiatından hareket ederek peygamberliği, insanların 

yüce Yaratıcı ile irtibat kurmasını ispat etmeye çalışır, Fârâbi’nin faal akıl 

ilkesinden etkilenir265. İnsanlarda bulunan aklı merkeze alan bir izah geliştirir. 

Teorik aklın kuvvelerinden söz ederek işe başlar ve özetle şu tespitleri yapar: 

Maddî varlıklara yönelik bilgileri alan “bi’l-kuvve” var olan “akl-i-heyulânî”dir. 

Heyulânî denilmesinin sebebi, bu gücün maddî olmasından değil, maddî varlıkları 

idrak etmeye yönelmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Külli sûretleri tasavvur 

edebilen “bi’l fiil” akıldır. Bunun adı geçen Heyulânî bi’l kuvve olmak üzere iki 

kuvveti vardır. Bununla akla ulaşırlar ki, bu da faal akıldır. Bi’l kuvve aklın 

doğuştan gelen faal akıl ile ittisal kurma yeteneğine “kutsi akıl” denir. Daha 

somut bir ifadeyle, faal akılla iç içe olan bu bil kuvve akıl peygamberlerde “kutsi 

akıl” halini alır266. 

İnsanların algılama kabiliyetleri birbirine oranla büyük ölçüde farklıdır. 

Bazı insanlarda bu sezgi ve idrak kabiliyeti, neredeyse yok denecek kadar azdır. 

Bazı insanlar ise, üstün akıl, sezgi ve muhayyile gücü ile, faal akılla bağlantı 

kurup, gerçek bilgileri elde edebilirler. Onlarda bulunan bu kavrayış şekli, faal 

akıl ile kurulan bağlantıdır.  

İbn Sina varlıkları maddî bir sıralamaya tabi tutar ve bunların en üst 

kademesini peygamberlerin oluşturduğunu söyler. Risâlet, vahy denilen ilâhi bilgi 

                                                           
265 Mehmet S. Aydın, “İbn Sina’da Ahlâk”, s. 123. 
266 Aynı makale, s. 124. 
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akışını alabilmek, vahy ise bu bilgi akışıdır. Melekler farklı sıfatları ve özellikleri 

sebebiyle, farklı şekilde isimlendirilirler, fakat mahiyet itibariyle hepsi aynıdır267.  

Peygamberin vahy alma şekline gelince; Allah’ın, ifadeleri açıklamasına 

ve beşerin konuşmalarına gerek yoktur. Allah’tan melek vasıtasıyla ve zihinde 

canlandırmayla peygamberin kalbine ilham edilir. Muhayyile gücü de bunu alıp, 

farklı şekiller ve harfler suretinde tasvir eder. Nefsin levhasını boş bulunca da 

ifadeler şekillerle canlanıp hareketlenir. Ve böylece düzenli tertipli bir konuşma 

duyulmuş olur. İşte bu vahiydir. Çünkü bu, herhangi bir zaman söz konusu 

olmaksızın bir şeyi peygambere imla ettirmektir. Bu, parlayan bir aynanın 

karşısındaki şekli gösterdiği gibi onun duru olan nefsinde de atılan şey tasavvur 

edilmiş olur. Bu bazen İbrânice ifadelerle, bazen de Arapça ifadelerle 

yorumlanmış olur. Kaynak birdir ama görüntü farklıdır. İşte bu meleklerin 

sözlerinin işitilmesi ve görülmesidir. Şekillerin bizzat kendilerine yakın bir tarzda 

yorumlanması mümkün oldukça, işte bu da kitabın ayetleri demektir. Bu durum 

gözlenen, algılanan bir zihin ile hayallere bağlanamaz. Çünkü sezgiler bazen 

apaçık, harici duygular ile alınır, bazen de gizli dahili duygularla alınır. Diğer 

insanlar eşyayı harici güçler yardımıyla görür. Peygamber ise, içsel güçler 

yardımıyla görür. Diğer insanlar önce görür sonra bilir, peygamberler ise önce 

bilir, sonra görürler268. 

Peygamber de bir beşerdir. Ona verilmiş üstün nitelikler, Allah’a ulaşma 

ve onun iradesini yorumlamaya yöneliktir. Peygamberin rivayet ettiği hiçbir haber 

olmasın ki peygamber onu Allah’tan almış olmasın. Uyguladığı hiçbir hüküm 

                                                           
267 İbn Sina, “İsbatü’n Nübüvve”, Tis’u Resail içerisinde s. 124. 
268 İbn Sina, Arş Risalesi, U. Ü. İ. F. D., s. 649. 
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yoktur ki, onda Allah’ın isteği yerine getirilmemiş olsun. Onun gördüğü hiçbir 

rüya yoktur ki, o rüya ona sabahın şafak aydınlığı gibi gelmemiş olsun. Yani 

peygamberin tüm uygulamaları ve sözleri Allah’ın iradesi ve isteğiyle 

olmaktadır269. 

 İbn Sina, vahiy gibi tabiatı gereği tahlil edilmesi, ifade edilmesi, 

sorgulanması hayli zor olan bir alanda kendine has bir felsefî açıklama getiriyor. 

Yüce Allah'ın mükemmel sıfatları ve üstün akıl ve üstün muhayyile gücüne sahip 

peygamberin varlığı vahyin imkânında en önemli etkenleri oluşturmaktadır. O, 

peygamber ve vahiy konusunda Allah'ın mükemmel sıfatlarından doğrudan 

bahsetmemekle birlikte, konuyla ilgili görüşleri birlikte değerlendirildiğinde 

vahyin imkânında Allah'ın sonsuz kudretinin üzerine bina edildiğini söylemek 

mümkündür. 

b. Mucize 

 Mucize, üzerinde en çok tartışma konusu olan ve hakkında farklı görüşler 

ileri sürülen bir kavramdır. İnsanın yetileriyle tanıyıp anlayabileceği alan 

içerisinde gerçekleşmediği, ölçülebilir, tartılabilir ve iman boyutu olmadan 

üzerinde uzlaşılabilir olmadığı için bu tartışmalar sürüp gidecektir.  

Mucize nedir, mümkün müdür, nasıl gerçekleşmektedir? Peygamberliğin 

doğrulanmasında mucizenin rolü nedir? Peygamberlerin insan olma özellikleriyle 

mucize arasında nasıl bir ilişki vardır? gibi sorular, peygamberlik meselesinde 

felsefî açıdan akla gelebilecek sorulardan bazılarıdır. İbn Sina’ya göre, 

peygamberleri diğer insanlardan ayıran önemli özelliklerden birisi de onların 

                                                           
269 İzzet Bali, el-İtticah’u-İşrakî fî Felsefeti İbn Sina, s. 497. 
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mucize gösterebilmeleridir270. Peygamberlerin nefisleri, diğer insanlardan farklı 

olarak bir arınmışlık içerisindedir. Dolayısıyla bu konuda onlarda diğer insanlara 

göre bir üstünlük söz konusudur. Tabiattaki depremler, rüzgârlar, yıldırımlar ve 

bunun gibi olaylar bir sebep sonuç ilişkisi içerisinde cereyan eder. Ancak, güçlü 

ve üstün nefs için sebep sonuç ilişkisi aranmaz. Akıl bunun olabileceğini kabul 

eder271.  

İbn Sina, mucize konusuna da vahiy, hayal, rüya, vehm, ilham 

kavramlarını açıkladığı “Risâletü'l-Fiil ve'l-İnfiâl” adlı eserinde yer vermiştir. 

Bunu, etki ve edilgi arasındaki ilişkide; etki ve edilginin cereyan ettiği, nefsanî 

olanın nefsanî olana etkisi, nefsanî olanın cismanî olana etkisi, cismanî olanın 

nefsanî olana etkisi ve cismanî olanın cismanî olana etkisinde aramıştır. Bu 

eserinde, mucize konusunda peygamberlerin üç özelliğine vurgu yapan İbn Sina, 

peygamberlerin üstün ilme, muhayyile gücüne sahip olmalarını, nefsanî olanın 

nefsanî olana etkisi içerisinde; üstün hareket ettirici nefse sahip olmalarını da 

nefsanî olanın cismanî olana etkisinde değerlendirmiş,272 bu konudaki görüşlerini, 

konuyla ilgili ayetlerle de delillendirerek açıklamıştır. Vahiy konusunda olduğu 

gibi, mucize meselesinde de, peygamberlerin sahip olduğu üstün nitelikler bir 

anlamda diğer insanlar için imkânsız gibi görünen şeyleri yapmayı mümkün 

kılmakta; bu denli üstün özellikleri haiz peygamberler mucizeleri ortaya 

koyabilmektedir.  

                                                           
270 İbn Sina, Kitâbu’ş-Şifâ, Metafizik II, s. 188. 
271 İbn Sina, Mebde’ ve’l-Meâd, tah. B. Okumuş, s. 175-176. 
272 İbn Sina, Risâletü'l-Fiil ve'l-İnfiâl, U. Ü. İ. F. D., s. 623-625; “Risale fî Aksâmi’l Ulumi’l 
Akliyye”, Tis’u Resail içinde, s. 114.  
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Peygamberlere diğer insanların ilim tahsil etmek için harcadıkları çabaya 

ihtiyaç duymaksızın, onlara üstün bir ilim verilmiştir. Aslında Hz. Peygamber 

okuma, yazma bilmeyen “ümmi” bir kimseydi. Ancak, kendisine verilen bu üstün 

ilim sayesinde, Allah'ın kendisine müsaade ettiği kadarıyla, insani güç ölçüsünde 

Allah’ı, meleklerinin tabakalarını, yaratıklarının diğer sınıflarını, mebde ve 

meâdın keyfiyeti gibi hususları bilebilir. Buna “Bilmediğini sana öğretti” 

mealindeki Nisa suresinin 113. üncü ayeti ile Hz. Peygamberin “Bana az 

kelimeyle çok anlamlar ifade etme özelliği verildi”273 sözü, İbn Sina’ya göre delil 

kabul edilebilir274. Peygamberlerin üstün nitelikleri konu edildiğinde de İbn 

Sina’nın Nur suresinin 35.inci ayetini kendine has bir anlamda delil olarak 

değerlendirdiğini görüyoruz. Daha sonra üzerinde ayrıntılı durulacağı gibi, bu 

ayette geçen nur, kandil, ışık vb. kelimeleri İbn Sina biraz da batınî anlamlarını 

öne çıkararak yorumlamış; ayette geçen “Onun yağı, neredeyse, kendisine ateş 

değmese dahi ışık verir.” ifadesini nefsi bir kibrite, faal akıl’ı ateşe benzeterek, 

faal aklın nefsi bir defada tutuşturarak kendi cevherine dönüştürebileceği şeklinde 

açıklamıştır275.  

Peygamberlerin mucize göstermelerine bir diğer kanıt, onların muhayyile 

güçlerinin diğer insanlara göre üstün olmasıyla ilgilidir. İbn Sina, peygamberin bu 

yeteneği ve bu muhayyile gücünün onların geçmiş, gelecek ve şu anda olan 

şeyleri bilebilme imkânı verdiğini ifade etmektedir. Böylece, özellikle gelecekte 

olabilecek şeylerin bilgisinin peygamberlere verildiğini söylemektedir. Bu 

fevkalade önemli bir tespittir. Çünkü, özellikle Kur’an-ı Kerim’de gelecekte 

                                                           
273 Buhari, IV, 12, Cihad, 122; Müslim, I, Mesacid, 6-8. 
274 Risâletü'l-Fiil ve'l-İnfiâl, U. Ü. İ. F. D., s. 623-625. 
275 Aynı eser, s. 625. 
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olacak hadiselerin bilgisinin ancak, Allah katında olduğu ifade edilmektedir. İbn 

Sina, “Uzun zaman önce gerçekleşmiş olayların çoğu(nun bilgisi) kendisine 

verilir, o da bunları haber verir. Yine gelecekte gerçekleşecek olan birçok 

olaylar(ın bilgisi) kendisine verilir ve bunlarla da (insanları) uyarır. Sonuç olarak 

o gaybtan haber verir, müjdeleyici ve uyarıcı olarak görevlendirilir”276 

demektedir. O, bu görüşünü, yine Kur’an-ı Kerim ayetleriyle 

delillendirmektedir.277  

İbn Sina, peygamberlerin insanları geçmişte olmuş, gelecekte olacak 

şeylerden dolayı uyarmak görevleri olduğuna da ayrıca vurgu yapar. Bu 

görüşünden hareketle, peygamberlerin içerisinde yaşadıkları toplumu uyarma 

görevini yerine getirirken ortaya koydukları hizmetlerde mucize göstermeleri 

gerekir ve bu onlar için tabii bir durumdur. İbn Sina’nın Kur’an-ı Kerim’den 

verdiği delillerden onun peygamberlerin mucize göstermeleri meselesiyle, 

Kur’an-ı Kerim’in geçmiş ve gelecekten haber verme meselesini birlikte 

değerlendirdiği görülmektedir. O, peygamberlerin Kur’an ayetlerini diğer 

insanlara tebliğ ederken uyarıcı görevlerini yerine getirdiklerini; ancak 

Kur’an’dan verdiği örneklerdeki gaybî bilgilerle de bir anlamda mucize 

gösterdiklerini söylemektedir. Özellikle delil olarak verdiği, “Elif, Lâm, Mîm. 

Rumlar en yakın bir bölgede yenilgiye uğradılar. Hâlbuki onlar, bu yenilgilerden 

sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir”. mealindeki Rum suresinin, 1-4 

ayetleriyle, Kur’an’ın verdiği gelecekle ilgili bilgiyi, peygamberin özel 

                                                           
276 Aynı yer. 
277 İbn Sina’nın bu konuda delil gösterdiği ayetler: Hûd, 11/49, “İşte bunlar sana vahyettiğimiz 

gayb haberlerindendir.”; Nisa, 4/164 “Bir kısım peygamberleri daha önce sana anlattık, bir 

kısmını ise sana anlatmadık.”; Rum, 29/1-4, “Elif, Lâm, Mîm. Rumlar en yakın bir bölgede 

yenilgiye uğradılar. Halbuki onlar, bu yenilgilerden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir.” 
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konumuyla birlikte anmakta, böylece onu bir anlamda Kur’an’ın haber verdiği 

bilgilerden ayrı görmemektedir. 

İbn Sina peygamberlerin mucizelerine bir başka örnek olarak, Hz. 

Peygamberin Necâşî'nin ölümünü haber vermesini ve Kisrâ'nın elçisine "benim 

Rabbim dün gece senin rabbini öldürdü" şeklindeki sözünü gösterir. Bunlar 

peygamberin hayal gücünün mucize göstermeye imkân verdiğini belirten 

delillerdir. “Nitekim bu, Kur'an'ın bahsettiği, sahih hadislerin ihtiva ettiği ve 

doğruluğuna birtakım haber ve rivayetlerin tanıklık ettiği diğer olaylar gibi 

peygamberin dediği şekilde gerçekleşti”278 diyen İbn Sina, açıklamaya çalıştığı ve 

delillendirdiği meselenin tarihi bir vakıa olduğunu da ifade etmektedir.  

Peygamberlerin gayb hakkında verdikleri bilgi, peygamber dışındaki diğer 

insanlara uykuda iken rüya halinde gelebilir; oysa peygamberler hem uyku 

halinde, hem de uyanıkken bu durumu yaşayabilirler. 

Peygamberlerin mucize gösterebilmelerinin buraya kadar anlatılan kısmı, 

insan nefsinin idrak edici gücünün kuvvetiyle alakalı olup, bu durum nefsanînin 

nefsanî olana etkisi çerçevesinde değerlendirilmelidir. İbn Sina’ya göre, filozoflar, 

Kur’an’ın icazı meselesini mucizenin bu ilk iki türü içerisinde ele almışlardır. Bu 

durumda İbn Sina da konuyla ilgili, diğer filozoflarla aynı görüşte olduğunu bu 

vesileyle dile getirmektedir: “Kur'an'ın fesahati, belagatı, hayret verici durumu, 

eşi benzeri olmayan güzellikteki nazmı, Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, 

peygamberlerini, ahiret gününü bilmeye yönelik akli bilgilere ve gaybın iki 

                                                           
278 Risâletü'l-Fiil ve'l-İnfiâl, U. Ü. İ. F. D., s. 625. 
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türüne, yani, geçmiş ve gelecek olayları bilmeye yönelik gaybî bilgilere delalet 

eden hususlardan ihtiva etmiş olduğu şeylere aittir”279.  

Bu konunun başında ifade edildiği gibi, İbn Sina, mucize konusunda etki 

ve edilgi arasındaki dört ayrı ilişkiden üçünün mucize için söz konusu olduğunu, 

bunlardan ilk ikisinin ise nefsanî olanın nefsanî olana etkisi arasında yer aldığını 

birinin de nefsanî olanın cismanî üzerine etkisi içerisinde olduğunu söylemişti. 

Mucizenin üçüncü şekli ise, filozofun “Mebde’ ve’l Meâd” eserinde 

kısmen açıkladığı peygamberin nefsinin sahip olduğu üstün hareket ettirici güçle 

ilgilidir. Ona göre insanların nefisleri farklı güçlere sahiptir. Peygamberlerin 

nefisleri, insanlar içerisinde en güçlü hareket ettirici güce sahiptir. “Nefs bu güç 

ile, yok etme kudretine, zelzele, tufan, yıldırım ve şiddetli bir kasırga ile bir kavmi 

yerle bir etme türünden gerçekleri değiştirme ve asayı yılana dönüştürme 

yeteneğine ulaşır”280. Bu ifadeden, mucizenin peygamberde bulunduğu ileri 

sürülen üstün hareket ettirici güç yoluyla ortaya çıktığı ve tamamen peygamber 

tarafından gerçekleştirildiği anlaşılabilir. Bu üzerinde tartışma yapılabilecek farklı 

bir yaklaşımdır. Yaratıcı’nın mucize üzerindeki rolüne değinilmeden peygambere 

insan üstü bir güce sahip olma gücü verilmektedir. 

Peygamberler dışında, Allah’ın dostu (velî) adı verilen bazı insanlarda 

insan üstü fiiller görülebilir. Bu insanların keramet adı altında gösterdikleri 

fevkalade şeyler de etki ve edilgi çeşitlerinden üçüncü çeşit yani, nefsanî olanla 

cismanî olan arasındaki ilişki içerisinde değerlendirilir. Bu seçkin insanların 

duaları, Allah tarafından kabul edildiğinden, bazı gayb bilgileri onlara önceden 

                                                           
279 Aynı yer. 
280 Aynı yer. 
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verilebilir. Onların önceden haber verdikleri şeyler, zamanı geldiğinde meydana 

gelebilir. İbn Sina, velî makamındaki insanların ortaya koyabilecekleri bu türden 

hadiselere bazı örnekler verir:  

“- Sıradan insanların gücünü aşan bir işi yapabilmek,  

- Suya ihtiyacı olan insanlara su ikram etmek suretiyle onların su 

ihtiyaçlarını gidermek, 

- Dua ederek yasaklanmış işlerle uğraşanların cezalandırılmasını sağlamak, 

-Dua ederek, bazı insanları veba, kıtlık, ağır müzmin hastalıktan kurtarmak 

vb. 

Hz. İsa'nın mucizeleri bu kısımdandır. Bu gruba dâhil insanlara yırtıcı 

hayvanlar boyun eğer, kuşlar ve vahşi hayvanlar onlardan kaçmaz, onların da 

bunlardan uzak durması gerekmez. Büyük düşünürler (hukema) bunları yakinen 

bilirler ve bunlar hakkındaki nedenleri de bir bir sayarlar”281.  

İbn Sina’nın velîlerin kerametlerinden bahsettiği ve bazı örnekler verdiği 

bölümde, bir peygamber olan Hz. İsa’dan da söz etmesi ve onun mucizelerini de 

bu fasıldan sayması manidardır. Bunu, Hz. İsa’nın mucizelerinin, etki ve edilginin 

üçüncü şekli olan nefsanî olanla cismanî olan arasında cereyan eden gruptan 

saydığı şeklinde anlamak da mümkündür. 

Ayrıca, İbn Sina, mucize konusundaki merakları giderme konusunda bir 

yöntem tavsiye eder: Eğer insanlar, mucize ve kerametler hakkında nasıl ve neden 

oluyor diye merak ediyorlarsa, yukarıda izah edilen üç çeşit nefsanî olanla 

                                                           
281 Aynı eser, s. 625-626. 
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cismanî olan arasındaki ilişkiyi araştırmaları, konuyu açıklamaya yeterli olacaktır. 

Çünkü, mucize ve keramet bu üç çeşit ilişki içerisinde aranmalıdır282.  

İbn Sina’nın konuyla ilgili görüşlerini değerlendirdiğimizde, o, mucizeleri 

peygamberlerin bir fiili olduğu konusunda doğrudan bir tespitte bulunmamaktadır. 

Bununla birlikte, özellikle nefsanî olanla nefsanî ve nefsanî ile cismanî arasındaki 

ilişkide mucizenin oluştuğu teziyle Yüce Yaratıcı’nın mucizenin meydana 

gelmesinde rolü olduğunu belirtmektedir. Allah’ın peygamberlere diğer insanlarda 

olmayan bazı üstün nitelikler vererek zaten bunu mümkün hale getirdiğini dolaylı 

olarak ifade etmektedir. Özellikle, Kur’an’ın icazını işaret etmesi, peygamberlerin 

gayb hakkında bilgi verebilmeleri hakkında Kur’an ayetlerini delil olarak 

kullanması, bu konuda zaten Kur’an’ın Hz. Peygamberin en önemli mucizevî 

yönü olduğu hususunu pekiştirmektedir. Bütün bu hususlar dikkate alındığında 

mucizenin olağanüstü bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Ancak, o, etki ve edilgi 

arasında aradığı ilişkiler yumağında olağanüstü hadiselere kapı aralamakta; sadece 

imanî gibi görünen bu hadiseyi, felsefî açıdan ispat edilebilir bir zemine 

çekmektedir. Bunun bir adım ötesinde, mucize yoluyla oluşanı, aynı zamanda bir 

bilgi halinde de kabul edebilmektedir. Bunu konuyla ilgili Kur’an, Hz. 

Peygamber’in sözleri ve tarihi hadiselerden verdiği örneklerden hareketle 

söylemek mümkündür. 

Ayrıca, tamamen tabii kurallara bağlı kalınması halinde, insan aklı belli 

sınırlar içerisinde kalacak, tabiî sınırlar dışında herhangi bir olayın meydana 

                                                           
282 Aynı eser, s. 626. Ayrıca, filozof, “nirencât” başlığı altında incelediği sihirden, çeşitlerinden, 

nasıl ve kimler tarafından yapılabileceğinden bahsetmektedir. Konumuzla doğrudan ilgisi olmadığı 

için burada yer verilmemiştir. 
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gelmesini kabul etme veya böyle bir şeyden haberdar olmaktan da mahrum 

kalabilecekti. Oysa, mucizenin gerçekleşmesi, tarihi bir vakıa olarak yaşanması, 

insan aklının sınırlarını zorlamış, bir anlamda insan aklına sıçrama yaptırmış da 

denilebilir. İslâm bilginleri arasında mucizenin olup, olamayacağı, olması halinde 

maddî açıdan olup, olamayacağı konusunda tartışmalar olmuştur. Bu tartışmalar 

bile insan aklının gelişimine olumlu katkı sağlamıştır demek mübalağa olmasa 

gerektir.  

 

c. Yaratılış Açısından 

İbn Sina’nın varlıklar arasında yaptığı kıyaslamalar ve bu kıyaslamalar 

sonucunda vardığı sonuç peygamberin beşer cinsinin en üstünü olduğunu  ortaya 

koymaktadır.  

Peygamberliğin ispatı meselesinde vahiy ve mucize kadar peygamberin 

varlık zincirindeki yeri de önem taşımaktadır. Belki ontolojik açıdan bakıldığında 

peygamberin varlık zincirindeki yerini, ispat meselesinde ilk sıraya koymak da 

düşünülebilir. Ancak peygamber, kendisine vahiy ulaşmasıyla peygamberliği 

ortaya konulmakta, ihtiyaç duyulduğunda da mucize gösterilerek peygamberlik 

ispat/doğrulanmaktadır. 

 

Bu hususu aşağıdaki şemada daha açık olarak görmek mümkündür: 
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Canlı, nefs sahibi varlık283

 

Vasıtasız şekilde melekesi hariçte fiile dönüşene “peygamber” adı verilir. 

Maddî varlıklar arasındaki üstünlük onda son noktasına erişir. Üstün olanlar tabii 

olarak üstün oldukları üzerine reis, önder olurlar. Peygamber de kendi cinsinin en 

üstünü konumundadır284. 

                                                           
283 İbn Sina, “İsbatü’n Nübüvve”, Tis’u Resail içerisinde, s. 123. 
284 Aynı eser, s. 124. 
 

 155



Şema halinde verdiğimiz bu varlık hiyerarşisini filozofun kendi eserinden 

şöyle de ifade edebiliriz: Var olanların bir kısmı özü gereği kendi başına vardır. 

Bir kısmı da özü gereği başkasına bağlı olarak vardır. Birincisi daha üstündür. 

Özü gereği kendi başına var olan ya suretler veya hiçbir maddede bulunmayan 

varlıklardır. Veya madde ile ilişki içinde bulunan suretlerdir. Cisimlerden ibaret 

olan maddî suretler; ya canlılardır ya da cansızlardır. Canlı olanlar daha 

üstündür. Bular ya hayvandır ya da hayvan olmayandır. Hayvan olan daha 

üstündür. Hayvan ise ya düşünendir ya da düşünmeyendir. Düşünen daha 

üstündür. Düşünen ise, bu yeteneğe ya doğuştan sahip olmuştur (Meleke halinde) 

veya değildir. Meleke halinde olan daha üstündür. Meleke halinde olan ya tam 

olarak fiile (harekete) sahip olur veya olamaz. Tam olarak fiile sahip olan daha 

üstündür. Fiile sahip olan ya doğrudan doğruya veya bir vasıta ile bu hasletini 

gerçekleştirebilir. Doğrudan doğruya fiile sahip olanlar daha üstündür. İşte bu 

doğrudan fiile sahip olabilenler nebidir. Maddî âlemdeki üstünlük derecesi 

onunla son bulur. Her üstün olanın altta olana reis ve başkan olması mukadder 

ise, bu durumda da peygamber üstün olduğu cinslerin tamamına reis ve başkan 

olmaktadır285. 

Akıl, nefs, cirm, bu semâvî mertebelenme arizî planda cirm, nefs, akıl 

şeklinde tersine döner: Şu halde varlıklar şu şekilde sıralanmakta; varlık dairesi de 

şöyle tanımlanmaktadır: 

 El-Evvel akıllar (mücerred, rûhânî melekler), 

 Nefisler (rûhânî melekler, amele melekleri), 

 Gök cisimleri, 

                                                           
285 Aynı yer. 
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 Madde (heyulâ), 

 Basit cisimler, 

 Mürekkeb inorganik varlıklar (madenler, mineraller vb.), 

 Bitkiler, 

 Hayvanlar, 

 İnsan, 

 Bil fiil akl, güzel ahlâka sahip erdemli insan, 

 Peygamber (Tanrı ve meleklerden bilgi/haber/mesaj alabilen insan). 

 Böylece el-Evvel ile peygamber vahyi iletişimle varlık dairesini birbirine 

bağlamaktadır286. 

İbn Sina’nın Zorunlu Varlık’tan itibaren varlık hiyerarşisini Zorunlu 

Varlıkla ilişkili olarak derecelendirmesi ve bunlar arasındaki kurduğu alaka ile 

ilgili özetle şu hususları tespit etmek mümkündür: Peygamberliğin gerekliliğini 

açıklarken, onun varlık hiyerarşisindeki yerini belirlemekte, bir anlamda 

peygamberliğin metafizik arka planını vermektedir. Buna göre Zorunlu Varlık 

olan Allah’ın varlık âleminde ilk olması hasebiyle el-Evveldir. El-Evvel dışındaki 

bütün varlıklar mertebece onun aşağısındadır. Bu sıralamada önce, akıllar olarak 

adlandırılan soyut ve rûhânî melekler gelmektedir. Daha sonra nefisler, rûhânî 

melekler gelmekte, bunlar da amele melekleri diye adlandırılmakta; bu iki varlık 

tabakasından sonra göksel cisimler yer almakta, bunlar da üstünlük bakımından 

kendi aralarında derecelendirmeye tabi tutulmaktadır287. 

                                                           
286 Aynı eser, 123-124; İ. Kutluer, Akıl ve İtikad, s. 94. 
287 İbn Sina, “İsbatü’n Nübüvve”, Tis’u Resail içerisinde, s. 123-124. 
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Yaratıcı’dan itibaren aşağı doğru başlayan bu kozmik iniş, madde 

âleminde son bulmaktadır. Bundan sonra yine hiyerarşik bir düzen içerinde çıkış 

süreci başlamaktadır. Bu çıkış derecesinde dört unsur karşımıza çıkmaktadır. 

Bunlar cansız varlıklar, bitkiler, hayvanlar ve sonunda da insan yer almaktadır. 

Yukarıdan aşağıya doğru yapılan bu derecelendirmede en üstün varlıklar akıllar 

olurken, aşağıdan yukarıya doğru olan bu sıralamada en üstün ve şerefli konumu 

akıl sahibi varlık olarak nitelendirilen insan almaktadır. İnsan türü içerisinde de en 

üstün mertebeyi peygamberlik yetkisine sahip olanlar oluşturmaktadır. Bunlar 

sahip oldukları bu yetki ve özellik sayesinde Allah’ın kelamını işitir ve 

meleklerini de görebilirler288.  

 İnsanların en iyisi, nefsi eylem halindeki akıl olmak suretiyle yetkinleşen 

ve ahlâkî erdemleri oluşturan ilkeleri kazanmış olandır. Bu tür insanların en iyisi 

peygamberlik derecesini almaya hazır olandır.  

Böylece Yaratıcı’dan kaynaklanan ve varlıkların Yaratıcı’ya yakınlıklarına 

göre belirlenen bir değer düzenini gösteren varlık zincirinde, ya da oluş ve 

bozuluş dünyası olan ay altı dünyasında, peygamber bu düzenin en üstünde yer 

alır. 

Bu son cümleler sadece övücü ifadeler değil, aynı zamanda peygamberin 

kozmolojide özü itibariyle teleolojik olan özel işlevine işaret eder. İbn Sina’nın 

sisteminde peygamber, gerçekte, üst (ay üstü) ve aşağı (ay altı) âlemler arasında, 

ilâhi iyi düzeni, nizâmü’l-hayr, bu dünyada gerçekleştirebilmek için gereken bir 

bağlantıdır. İbn Sina’nın değerler hiyerarşisinde, insan oluş ve bozuluş 

dünyasındaki varlıkların en üst cinsini teşkil eder. Ancak insan sosyal bir canlıdır. 

                                                           
288 Aynı yer. 
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Sahip olduğu potansiyellerini gerçekleştirmesi onun “ilişkiler” içinde yaşamasını 

gerekli kılmakla kalmaz, bizzat hayatta kalması için bu ilişkiler içinde bulunması 

gerekir. Diğer insanlarla bir arada yaşamak ise vahyedilen bir nizamı gerektirir. 

Bu düzeni alan, herkes tarafından anlaşılabilecek şekilde onu sembolik dil ile 

aktaran ve yüksek bilgi formunu alma faaliyetine dayalı eylem ve emirleriyle 

insanın sosyal davranış kurallarını belirleyen peygamberdir289. 

d. Bilginin Elde Edilmesi Açısından 

 İbn Sina’nın akıl ve vahiy konusundaki görüşlerine ikinci bölümde yer 

vermiş, onun peygamberlikle bu kavramlar arasında kurduğu alakayı tespite 

çalışmıştık. Şimdi peygamberlik kurumunu bilgi felsefesi açısından nasıl 

temellendirdiğine geçebiliriz. Vahiy, İbn Sina’nın soyut düşünce nazariyesini 

kapsar. İbn Sina’ya göre, akıl edilirler duyularla elde edilen tikellerden 

soyutlanarak değil, faal akıldan taşma yoluyla elde edilir. Bu akledilirler ilk ve 

ikinciler olmak üzere iki türlüdür. Önceki, ilk (temel) kavramlar ve apaçık 

önermelerin hakikatlerinden; sonraki ise, daha karmaşık kavramlar ve apaçık 

hakikatlere dayanan akıl yürütmelerden oluşur. Çoğu insan ilk akıl edilirleri 

doğrudan alır. Bununla, onları elde etmek için, nefsin ara bir hazırlayıcı eyleme 

ihtiyaç duymadığı kastedilmektedir. İkinci akıl edilirler, soyut akıl yürütme 

yeteneği olanlarca alınabilir. Ne var ki, bu kategorideki çoğu insan, duyu, hafıza, 

kuruntu, düşünce, ya da simgesel düşünme yetilerini kapsayan belli hazırlayıcı 

eylemleri gerçekleştirdikten sonra onları elde edebilir. Peygamber, bu sınıfta yer 

alan diğer insanlardan, ikinci akıl edilirleri doğrudan, yani nefsin hazırlayıcı 

eylemleri ve bununla ilgili olarak öğrenme süreci olmadan alabilmesiyle ayrılır. 

                                                           
289 M. Marmura, a.g.e., s. XII-XVII. 

 159



Böylece o, diğer insanlardan alma “tarzı”, aldığı akıl edilirlerin “miktarı”, 

açısından diğerlerinden ayrılır. İstisnaî bir aklî yeti, “kutsal yeti” el-kuvvetü’l-

kutsîyye, ya da “kutsal akıl” ile donatılmış olarak, aynı anda, akıl edilirlerin 

tümünü ya da çoğunu alabilir290. 

Belli aşamaları geçmeden doğrudan vahye ulaşabilme imkânının 

peygamberlere mahsus olduğu görüşünde olan İbn Sina, peygamberliğin mümkün 

olduğunu göstermek için peygamberin, sezgi yetisini öne çıkarır. İnsanların akıl 

yürütmede orta terimi kavrama güçleri açısından büyük ölçüde ayrıldıklarını ve 

farklı şekilde akıl yürüttüklerini söyler. Kimileri bu tür bir sezgiden tamamen 

yoksundur. Kimileri onu sezmeden önce, uzun ve zor bir sürece ihtiyaç duyar; 

kimileri, daha az bir zaman ve çabaya muhtaçtır. Yine, kimileri bir anda sadece 

bir orta terim sezebilirken, diğerleri daha fazla sezebilir ve bu böyle devam eder. 

Sezgi yetilerindeki farklılık, zayıflık yönündeki ilerleyişin sınırını gösterir. Zira 

sezgi yetisi olmayan kişiler vardır. İbn Sina’nın iddiasına göre, zayıflık yönünde 

bir sınır varsa, güçlülük yönünde, yani tüm orta terimleri en kısa zamanda sezme 

yetisi noktasında da bir sınır olmalıdır. Bundan hareketle, o şu sonuca varır: En 

üst seviyede sezgi yetisine sahip olan insanlar olmalıdır. Bu bağlamda, insanlar 

için dünya ve ahiret mutluluğunu sağlayıcı bütün bu sebepleri tanzim ve tedbirle 

yükümlü insanlar olmalıdır 291. 

İbn Sina’nın, peygamberin, nefsinin sahip olduğu tikel bilgiyi, onun kendi 

hayal gücü üzerindeki izlenimleriyle elde ettiği, diğer insanların bu bilgiyi, 

                                                           
290 İbn Sina, Kitabu’ş-Şifâ, Metafizik II, s. 100-108; Necât, s. 167 vd.; Ali Durusoy, ‘İbn Sina’ md., 

DİA, XX, s. 324. 
 

291 İbn Sina, Eş-Şifâ, el-İlâhiyyât, II, s. 441-444. 
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genellikle diğer sıradan görüntülerle karışmış şekliyle rüyada elde ettiği 

görüşünde olduğunu biliyoruz. Rüya yorumları, genelde yanıltıcıdır. Ancak 

peygamber, semavî izlenimleri uyanık olduğu anlarda da alabilen, böylece onları 

somut görüntülerle karıştırma tehlikesini önleyen güçlü bir hayal gücü ile 

donatılmıştır. 

İbn Sina, insanın ve bir insan olarak peygamberin idrak kapasitesini tahlil 

etmekte, peygamberin diğer insanlardan hangi melekesiyle ayrıldığını tespit 

etmek istemektedir. Varoluş ve dinî açılardan “peygamberliğin gerekliliğini” 

ispata çalışan filozofun, bu açıdan da, peygamberliğin imkânını ispat etmeyi amaç 

edindiğini söyleyebiliriz. 

Bilginin elde edilmesinde, peygamberin sahip olduğu akli derecelerin ve 

elde ettiği bilgilerin neler olduğunun incelenmesi gerekmektedir. İnsan, bilgi elde 

etme gücüyle diğer varlıklardan ayrılmaktadır. Bu farklılığı ortaya koyan da 

insanoğlunun teorik aklıdır. Bu akıl (güç) elde edebildiği bilgi oranında bir 

derecelenmeye tabi tutulmaktadır. İşte faal akıl dediğimiz ve bilginin kaynağı olan 

heyulânî akıl düzeyinden müstefad akıl düzeyine kadar olan bu bilgidir. İnsanlar 

içerisinde öyleleri vardır ki, sahip oldukları imkânları ve donanımları harekete 

geçirmeden bilgiyi doğrudan alabilmektedirler. Yani faal akıl ile irtibata 

geçebilme yeteneğine sahiptirler. İşte bu yeteneğe sahip olan kişiler, hiç bir gayret 

göstermeden kendiliğinden bilebilme yetisine sahiptirler. Bu durumda ise, 

heyulânî akıl, kutsî akıl olarak isimlendirilir. Bu ise başka insanların sahip 

olamayacakları yüksek bir derecedir 292. O halde peygamber, sahip olduğu bu 

olağanüstü güç ile bilgi alma noktasında diğer insanlardan ayrılır.  

                                                           
292 İbn Sina, en-Necât, s. 167. 
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İbn Sina’ya göre peygamber, faal akıldan akan bilgilerin tamamını ya 

aniden (birden bire) veya çok kısa bir zamanda doğrudan elde edebilmektedir. 

Peygamberin bu keyfiyeti “vahiy”dir” Kur’an-ı Kerim’de de vahiy alma işleminin 

bir anda olabileceğine işaret edilmektedir293.  

İbn Sina, Allah'ın kelamında sayısallık ve çokluk bulunmayan özel bir 

bilgi olduğunu, bu tür niteliklerin insanoğlunun hayallerine ve nefsine ait 

hadiselerde olduğunu, peygamber gayb ile ilgili bilgileri faal akıl aracılığıyla 

Allah’tan aldığını; peygamberin muhayyile gücü Allah’tan aldığı bilgiyi farklı 

şekiller ve farklı harfler şeklinde tasavvur ettiğini; böylece de peygamberin meleği 

görerek, işiterek vahyi bilgiyi aldığını söyler. Ancak ona göre vahiy, ilahi 

hakikatlerin peygambere herhangi bir zaman dilimiyle mukayyet olmaksızın 

tahsis edilmesidir294. 

Yukarıdaki ifadelerde de görüldüğü gibi, Allah’ın ilâhi kelamının vahiy 

haline gelmesinde, peygamberin hem muhayyile gücü, hem de kutsî akıl ortaklaşa 

iş görmektedir. Kutsî akıla düşen görev, faal akıldan gelen akışı kavramlaştırmak 

olurken, muhayyile gücüne düşen görev ise, bu kavramların bir kısmının 

sembolleştirilmesidir. Kutsî akıl, peygamberin aklı olması nedeniyle faal akıldan 

gelen akışa muhatap olmakta, muhayyile gücü ise organlarla (duyularla) etkinlik 

gösteren bir güç olması yönüyle suretleri kabul etmek ve aynı zamanda akıl 

yoluyla kendisine gelen genel suretleri özelleştirmektir. Bundan dolayıdır ki, 

peygamber muhayyile gücü sayesinde meleği görüp işitir. Dolayısıyla hem akli 

                                                           
293 Kamer, 54/50. 
294 İbn Sina, “Risayetü’l Arşiyye”, İbn Sina Risaleler içinde, s. 36. 
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gücü, hem de muhayyile gücü açısından diğer insanlardan farklılık göstermesi 

gerekmektedir.  

İbn Sina, peygamberin vahy almasını, onun hem kutsî aklına, hem de 

mütehayyile gücüne bağlamaktadır. Buradan da anlaşılıyor ki vahy alma olayı 

sadece hayale dayalı bir durum değil, aynı zamanda ve çoğunlukla akli bir 

tecrübedir. Ancak, vahyin belli bir kısmı, peygamberin sahip olduğu konum ve 

görevlerinin gereği olarak muhayyile gücünün sembol ve benzetmeler tarzındaki 

ifadelerdir. 

Bilginin elde edilmesi açısından peygamberin diğer insanlara kıyasla 

üstünlüğünü, onların mucize gösterme yetilerinde de arayabiliriz. Çünkü mucize, 

peygamberin diğer insanlara nazaran bilgiye ulaşma üstünlüğü ile ilgilidir. Belli 

yetileri olan insanın öğrenme ve öğretme olmaksızın bilgiye ulaşabilmesi 

fevkalade bir durumu ifade etmektedir. Ulaşılan bu bilgi sayesinde, peygamber 

gerçek olan Allah’ı, gökyüzünün tabakalarını, diğer yaratıkların sınıflarını, mebde 

ve meâdı kuşatıcı bir şekilde bilebilmektedir. Peygamberin faal akıldan aracısız ve 

zaman kaydı olmaksızın bilgi alması ona mahsus bir durumdur. Bu, İbn Sina’ya 

göre bir nevi mucizedir. Burada peygamberi diğer insanlardan ayıran farklılık 

onun sahip olduğu özel yetileridir.  

İbn Sina’ya göre peygamberler mucize yoluyla bir takım gaybî bilgilerle 

donatılmıştır. Bu bilgiler, onun muhayyile gücüyle doğrudan alakalıdır. O, mucize 

başlığı altında daha önce ifade edilmeye çalışılan “gaybî bilgi”yi, geçmiş, şimdi 

ve gelecekteki olayların bilgisi şeklinde anlamaktadır. Hz. Peygamber’in geçmiş 

bazı ümmetlerin hayatları ve helak oluşlarıyla ilgili bilgiler vermesi, Necaşi’nin 

ölümü, Rumların ileriki bir tarihte galip gelecekleri bilgisi Hz. Peygambere 
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öğretilmiştir. İşte bu örneklerden de anlaşıldığı üzere, İbn Sina Kur’an’ın icaz 

yönünü, onun fesâhati, belagatı ve diğer bir takım eşsiz özelliklerinden daha çok, 

bilhassa melekler, peygamberler, kitaplar ve ahiret hayatı gibi konularda içerdiği 

aklî bilgiler ile geçmişte yaşanmış ve gelecekte yaşanacak olayların bilinmesine 

yönelik verdiği bilgilerle alakalandırmaktadır.  

Buraya kadar ifade edilmeye çalışılan peygamberin bilgiye ulaşmada diğer 

insanlardan ayrılan ve ona has olan özellikler, peygamberliğin ispatında önemli 

bir kanıt teşkil etmektedir. İbn Sina’nın akıl konusundaki duyarlılığı ve 

peygambere has üstün akıl gücü, üstün bir sezgi gücüyle birleşince diğer 

insanlarla bu açıdan kıyaslanamayacak üstünlükte bir yetiye sahip bir insan ortaya 

çıkarmaktadır. Ayrıca ona göre bu insan, üç türlü mucize gösterebilmekte, 

bunlardan birisi gaybî bilgiye sahip olmaktır. Tüm bunlar birlikte ele alındığında, 

mükemmel niteliklere haiz peygamber ortaya çıkmaktadır. Kaldı ki bilgi, her 

zaman önemlidir. Özellikle bilginin hem herhangi bir insanın elde edebileceği 

şekilde elde edilmesi, hem de her insanın ulaşamayacağı yolla elde edilmesi, 

peygambere üstünlük kazandırmaktadır.  

e. Dinî Açıdan 

Peygamberlik dinî bir kurumdur. Vahiy, peygambere ulaştıktan sonra, 

peygamberin kendisine ulaşan vahye uygun olarak yerine getirdiği görevler ve 

uygulamaların genel adı “din”dir. Konuya bu açıdan bakıldığında peygamberlik 

kurumunun öncelikle dinî bir kurum olduğu açıkça ortaya çıkmaktadır. Ancak, 

tarihi süreç içerisinde bir şekilde Yüce Yaratıcı’nın varlığına dair var olan büyük 

ölçüdeki olumlu yaklaşım, peygamberlik kurumuna olmamıştır. Peygamberliğe 
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yönelik itirazlar, zincirleme olarak dine ve dinî unsurlara da yönelmiştir. 

Konumuzla doğrudan alakalı olmadığı için bu mesele üzerinde durulmayacaktır. 

İbn Sina, peygamberlik kurumunun dinî bir kurum olduğunun farkındadır. 

Peygamberde bulunması gereken niteliklerden akıl, sezgi ve muhayyile ile ilgili 

görüşlerinde doğrudan meselenin dinî boyutundan söz etmemekle birlikte, 

peygamberlerin görevleri konusunda ağırlık, peygamberin dinî bir görevi yerine 

getiriyor olmasıdır. Görüşlerinde, Kur’an ayetlerinden ve Hz. Peygamber’in 

hadis-i şeriflerinden örnekler veren, onları görüşlerini destekler mahiyette 

değerlendiren filozof, adeta peygamberliğin dinî bir kurum olduğunun ve bunun 

tabii bir durum olduğunun ön kabulü içerisindedir. Hemen her defasından bunu 

ifade etmese bile, bu kabul, onun görüşlerinin arka planında zaten mevcuttur. 

Toplum ve birey açısından dünyanın yaşanabilir olmasında her insanın uymak 

zorunda olduğu kurallar, kanunlar olmalı ve bu kural ve kanunlar peygamber 

tarafından uygulamalı olarak insanlara tebliğ edilmelidir. O halde, peygamber 

gerekli/zorunludur. Bu anlamda peygamberin, Allah tarafından ilâhî hikmet gereği 

gönderilmesi ve onun aracılığıyla Allah'ın emir ve yasaklarının diğer insanlara 

duyurulması gereklidir:  

“...Peygamberin Allah katından geldiğini ve Allah tarafından 

gönderildiğini, ilâhî hikmet açısından peygamber göndermenin 

zorunlu olduğunu, peygamberin Allah katından yasa yaptığını, her 

şeyin de Allah katından yasa olması zorunlu şeyler olduğunu bilen bir 

insan, bu fiilleri/ibadetleri yerine getirirse ne olur? O halde 
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peygamberin Allah’a ibadetleri zorunlu kılması, Allah tarafından ona 

farz kılınmıştır...”295

Filozof, en önemli eserlerinden olan “Şifâ”’da yer alan bu görüşleriyle 

konunun farklı anlaşılmaya izin vermeyecek kadar net bir tavır sergilemektedir. 

Peygamberler vasıtasıyla ulaşan ibadetler, insanların dünya ve ahiret mutlulukları 

içindir296. İbadetler, tamamen dinî unsurlardır. İbadetlerin yerine getirilişinde 

kutsal kitaplar kadar peygamberler de kaynaklık yapmaktadır. Bu konuda o 

önemli görüşlere sahiptir: 

“…Peygamber olan bu şahıs, benzerlerinin varlığı her vakitte 

yinelenenlerden değildir. Çünkü onun gibisinin yetkinliği pek az 

insanda bulunur. Dolayısıyla Hz. Peygamber’in insanlığın hayrına 

olan işlerde ortaya koyduğu ve yasa yaptığı şeyleri, güçlü bir yönelişle 

düzenlemiş olması zorunluluktur”297.  

Onun bu görüşlerinden de açıkça anlaşılmaktadır ki, peygamber, üstün 

niteliklere sahiptir ve bu nitelikler çok az insanda mevcuttur. Bu önemli 

konumdaki insan, diğer insanların mutlu olabilmesini temin amacıyla kurallar 

koymalı ve bu konulan kuralların devamlılığı sağlanmalıdır. Çünkü, insanlar 

zaman içerisinde kuralları unutabilmektedirler. Kuralların/ibadetlerin 

kavranmasında ve unutulmamasında Yüce Yaratıcı’ya ve ahirete imanın önemi 

vardır298. İbn Sina, Hz. Peygamber’den sonra oluşabilecek bir tehlikeye işaret 

                                                           
295 İbn Sina, Kitabü’ş- Şifâ, Metafizik II, s. 194. 
296 Aynı eser, s. 191. 
297 Aynı eser, aynı yer. 
298 Aynı eser, aynı yer. 
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etmektedir. Peygamber hayatta iken, onun bizzat varlığı pek çok sorunu 

çözmekte, ona inananlar, onun yardımıyla, onun varlığının da tesiriyle anlama, 

yorumlama sorunu yaşamamakta ve görevlerini yerine getirmektedir. Ancak, 

peygamberin vefatından sonra bu durum devam etmeyebilir ve bazı sorunlar, 

yanlış anlaşılmalar çıkabilir. Dolayısıyla belli zamanlarda tekrarlanması gereken 

fiiller/ibadetler yerine getirilerek bu tehlike aşılabilir. “Hz. Peygamber’i takip 

eden asrın bitimiyle, insanların bu konuda unutkanlığa düşmelerinin önüne 

geçmek için, tekrarlanması gereken bazı fiil ve amelleri, insanların yerine 

getirmesi gerekir.”299 Onun bu tespitlerle, Hz. Peygamber sonrası meydana gelen 

gruplaşma, mezheplerin doğması ve hatta bazı ilhad hareketlerine işaret edildiği 

söylenebilir. 

Peygamberle başlayan ibadetler, peygamberden sonra da sürdürülmesi 

durumunda, bir anlamda insanlara Allah’ı ve ahiret hayatını “hatırlatma“ görevini 

yerine getirir. “Bu fiiller/ibadetler, Allah’a yaklaştırır ve onlar sayesinde 

cömertçe karşılık alınır… Bunlar insana farz kılınmış ibadetlerdir.”300 

Peygamberden sonra uyarıcı görevini yapan ve insanlara sürekli Allah’ı ve ahiret 

hayatını hatırlatan ve yapanı Allah’a yaklaştıran farz ibadetlerin başında namaz 

gelir. İbn Sina, ibadetler arasında da hareketli ve hareketsiz şeklinde bir ayırım 

yapmakta namaz ibadetini hareketli olana, orucu ise hareketsiz ibadetlere örnek 

olarak vermektedir301. 

                                                           
299 Aynı yer. 
300 Aynı eser, s. 192. 
 
301 Aynı eser, aynı yer. 
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Namaz üzerinde övgüyle duran ve yerine getirilmesinin önemine işaret eden 

filozof, bu konuda da peygamberin sorumluluklarının varlığından söz 

eder:“Peygamber, namaz kılanın namaza hazır hale gelmesini sağlayan halleri 

yasa (kural) haline getirmelidir. Bu haller, bir hükümdarla karşılaşma esnasında, 

insanın adeten yapmakla sorumlu olduğu temizlik ve arınmak gibi şeylerdir…”302  

Peygamberliğin ispatı dinî açıdan ele alındığında, mesele sadece ibadet 

boyutuyla sınırlı kalmamaktadır. Esasen tüm bu hususları, Allah'ın kullarına 

gönderdiği ilâhî mesajın, peygamber aracılığıyla tebliği, açıklanması ve 

uygulanması şeklinde genel bir cümle ile ifade etmek daha doğru olabilir. 

Tabiatıyla ibadet, bütün bu hususlar içerisinde tamamen dinî bir hüviyet taşıması 

nedeniyle özel bir yer tutmaktadır. 

İbn Sina, peygamberlik kurumunun dinî yönünü ifade ederken Kur’an-ı 

Kerim’den deliller getirmiştir. Özellikle Nur suresinin 35. ayeti, bu konuda en çok 

üzerinde durduğu ve kendi bakış açısıyla yorumladığı303 ayettir: 

                                                           
302 Aynı eser, s. 192-193. 
303 Nur, 24/35. Bu ayetin ayrıntılı olarak açıklaması için bkz. M. Okumuş, Kur’an’ın Felsefî 

Okunuşu, Ankara, 2003, s. 231-234; İ. Kutluer, Felsefe Tasavvuru, s. 210-212.  

Filozofun bu ayetle ilgili yaptığı açıklama, tefsir ilmi açısından olduğu kadar felsefî açıdan da 

önemlidir: “Gökler ve yer “bütün”ü temsil eder. Kandil (mişkât) maddî aklı ve akli nefsi temsil 

eder. Zira kandilin duvarları birbirine yakın olup, aydınlanmaya en uygun bir yapıdadır. Kandilin 

duvarları birbirine ne kadar yakın olursa içindeki yansıma ve ışık o kadar iyi olur. Nasıl fiil 

halindeki akıl ışığa benzerse, onun alıcısı da ışığın şeffaf olan alıcısına benzer. Şeffaf olan 

nesnelerin en iyisi hava ve en şeffaf hava kandildeki havadır. Böylece kandil (mişkât) terimi ile 

sembolize edilen şey maddî akıl olup, kazanılmış akla olan konumu mişkâtın ışığa olan konumuna 

benzer. Lamba, kazanılmış fiil halindeki aklı (aklü’l-müstefâd bi’l-fi’l) temsil eder. Çünkü ışık, 

filozofların tanımladıkları gibi, şeffaflığın kemali ve onu kuvve halinden fiil haline getiren şeydir. 

Kazanılmış aklın maddî akılla olan ilişkisi lambanın kandil ile olan ilişkisine benzer.  

“Cam içinde” ifadesi kullanılmaktadır, zira maddî ve kazanılmış akıl arasında bu ikisiyle 

bağlantılı olan diğer [aracı] bir basamak veya mekan vardır, tıpkı şeffaf olan şey ile lamba 
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“Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nuru içinde misbah (lamba) olan 

bir duvar oyulur (mişkât) gibidir. O misbah bir cam (zücâce) içindedir. Cam, 

parlak bir yıldız gibidir ki, ne doğuya, ne de batıya mensup olmayan mübarek bir 

zeytin ağacından tutuşturulmuştur. Onun yağı, kendisine bir ateş dokundurulmasa 

da neredeyse (tutuşup) ışık verecek bir niteliktedir. Nur üstüne nurdur. Allah 

                                                                                                                                                               
arasında bunlarla bağlantılı olan bir şeyin bulunması gibi. Burada,  lamba bir aracı olmaksızın 

şeffaf hava ile görülebilecek bir şey değildir. Bu aracı, camın kendisinden ışık saçtığı yağ ve 

kandil ipliğidir. Cam ışığı alabilen şeffaf nesnelerden biridir. Böylece, onu takip eden sanki 

inciden bir yıldız ifadesi şunu ortaya koymak üzere kullanılmıştır: O boyalı ışık geçirmeyen değil, 

tümüyle şeffaf bir kandildir; çünkü boyalı olmayan şey şeffaftır. 

“Mübarek bir zeytin ağacından yakılır” ifadesiyle, düşünce gücü (kuvvetü’l-fikriyye) 

kastedilmiştir. Bu güç, yağın kandil içinde bir konu ve madde olması gibi, akli eylemler için bir 

konu ve madde olur. 

Ne doğuya ne de batıya mensup olan ifadesi aşağıdaki şekilde açıklanabilir: “Doğu” sözlük 

anlamı itibariyle, ışığın kaynaklandığı ve “batı” onun battığı yerdir. Doğu, metafor olarak ışığın 

bulunduğu ve batı ışığın bulunmadığı yer için kullanılır. Teşbih kurallarına nasıl bağlı kalındığına 

dikkat et; ışık ifadenin temeli olarak ele alınmakta ve teşbih onun üzerine inşa edilmektedir; ışık 

kendisini üreten düzenek ve maddeler ile bağlantılıdır. Böylece ne doğuya ne de batıya mensup 

olan ifadesi ile sembolize edilen şey aşağıdaki gibidir: Mutlak anlamıyla düşünme gücü, ışığın 

herhangi bir sınırlama olmaksızın kendisinde yayıldığı saf akli güçlerden biri değildir. Bu ne 

doğuya nispet edilen bir ağaç ifadesinin anlamıdır. Ne de o ışığın tümüyle kaybolduğu hayvani 

güçlerden birisidir. Bu ne de batıya mensup olan ifadesinin anlamıdır. 

“Neredeyse ateş değmese de yağı ışık verir” sözü düşünce gücüne övgü yağdırmaktadır. 

Neredeyse ateş değmese de ifadesindeki değme kelimesi ilişki ve yayılmaya işaret eder. Ateş sözü 

aşağıdaki gibi açıklanır: Metafor olarak ışık ile gerçek ışık, ve aletler ile önceki ve sonrakinin 

(anlamlarının) sonuçları arasındaki benzerlikler ortaya konduğunda, bir şeyin bir başka nesnede 

bulunmasına neden olan temel konu alışkanlık yüzünden konu olan nesneye yani ateşe 

benzetilmiştir. Zira ateş gerçekte renksiz olmasına rağmen, aydınlatıcı olarak kabul edilegelmiştir. 

Teşbih kurallarına nasıl bağlı kalındığına dikkat et. Ayrıca ateş unsurları (ümmehât) 

kuşattığından dolayı, mekansal olarak değil, ancak metafor olarak, dünyayı kuşatan şey ateşe 

benzetilmiştir. Bu tümel akıldır. Ne var ki, bu akıl, İskender Afrodisi’nin Aristo’ya atıfla ileri 

sürdüğü gibi, gerçek Tanrı, İlk, değildir. Zira ilk akıl bir açıdan bir olsa da, sayısız denebilecek 

tümellerden oluştuğu için aynı zamanda çoktur.  
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dilediğini nuruna kavuşturur. Allah bu insanlar için örnekler verir. Allah her şeyi 

hakkıyla bilendir”. 

Onun bu ayetle ilgili yorumları hem ‘İşârât’, hem de ‘İsbatü’n-Nübüvve 

adlı eserlerinde yer almakta, ayrıca; ona ait olduğu kesin olmayan “er-Risâletü’n-

Nevrûziyye” adlı eserde de bu konuya yer verildiği bilinmektedir304. O, ayette 

geçen nur, misbah, mişkât, zücâce, doğu, batı, zeytin ağacı, zeytinyağı 

kelimelerini kendi görüş ve düşüncesi doğrultusunda açıklamaktadır: 

Nur, zâti305 ve mecazi olmak üzere iki anlam içeren ortak bir isimdir. Zâti 

anlamı: Şeffaf olan şeyin en yetkin düzeyde şeffaflığı demektir. Mecazi anlamı ise 

iki çeşittir: 

a) Hayır (iyi şeyler)  

b) Hayra ulaştıran sebepler. 

Burada kastedilen mecazi iki anlamdır. Her iki şekilde de yorumu 

mümkündür. Yani, Allah bizatihi hayırdır ve her hayrın sebebidir306.  

Bütün gök ve yer ehlinin nuru Allah’tır. Var olan bütün mümkînât, tüm 

zerreler, Allah’ın nuruyla nurlanarak var olmuşlardır. Bu var olma işlemi onun 

varlığından herhangi bir şeyin kopup ayrılması ve ondan herhangi bir şeyin 

eksilmesi şeklinde değildir. Böyle bir düşünce insanı ancak sapıklık ve dalalete 

götürür. Bütün semâvât ve arzın varlığı Allah’ın zatı ve gücüyledir. Allah’ın 

varlığı bunların hiç birini dışarıda bırakmayacak şekilde, tamamını kuşatmıştır. 

                                                                                                                                                               
Böylece o birliğini özü itibariyle bir olan Tanrı’dan aldığı için, özünlü olarak değil, ilintili olarak 

birdir’ (İbn Sina, İsbatü’n-Nübüvve, çev. B. Tatar, s. 126-128. Ayrıca bkz. İbn Sina Risaleler 

içerisinde, çev. A. Açıkgenç, H. Kırbaşoğlu, s., 39-40) 
304 M. Okumuş, a.g.e., s. 231. 
305 Filozofun burada “zati” kelimesinden muradı nur kelimesinin asıl anlamı olsa gerektir. 
306 İbni Sina, “İsbatü’n Nübüvve”, Tis’u Resail içerisinde s. 125. 
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Allah, gökler ve yer ehlinin din ve dünyalarının ıslahı konusunda muhtaç 

oldukları her şeye hidayet edendir.  

Allah’ın nurunun niteliği, ortaya çıkarma ve aydınlatmadaki parıltısı, cam 

kapaklı ve içinde kandil bulunan bir lamba gibidir. Kandil en saf camdan yapılmış 

şeffaf bir fanus içindedir. Kandilin kendisi ise, saf zeytinyağı ile tutuşturularak 

yakılmaktadır. Ayetteki “mişkât” ile kastedilen izzetli, yüce, üstün, seçilmiş ve 

peygamberlerin önderi olarak ilan edilmiş Hz. Muhammed’in mübarek şahsıdır. 

Zücâce ile kastedilen ise Hz. Peygamber’in her türlü şüpheden arınmış saf, temiz 

ve mübarek kalbidir. Misbâh ise, feyzi ile doldurduğu ilim ve iman nurudur. 

Böylece mişkâtta her türlü ışığıyla cam fânusa yansıyan kandilin nurudur. O halde 

nur üstüne nur olmaktadır. Bu nurlar nişte toplanınca, parlayabilecek en nurlu şey 

haline gelmektedir307.  

Buraya kadar ayette geçen kelimelerin yorumu ve ağırlıklı olarak 

kullanılan benzetmeler, eşine zor rastlanan türde bir edebi ve felsefî bir anlam 

içermektedir. Ayette geçen anahtar kelime durumundaki nur kavramı, ilk akılla ve 

teorik aklın dereceleri olan heyulânî akıldan müstafâd akıla giden süreçle 

ilişkilendirilmekte, netice itibariyle Hz. Peygamber’in dindeki önemli konumu ve 

onun üstün sıfatlarının ortaya konmasına zemin hazırlamaktadır. 

Kandil oradan yakılır veya cam fanus mübarek zeytin ağacından 

tutuşturulur. Şecere ile Hz. Peygamberin bedeni kastedilmiştir. Zira onun cismi ve 

bedeni en üst düzeyde bolluk ve bereket veren mübarek bir ağaçtır. Zeytin ağacı 

ifadesi ise pislikten, bulanıklıktan, arınmış ve temiz olduğuna delalet etmektedir. 

Bu mübarek zeytin ağacı ne yalnız doğudan, ne de batıdandır. Aksine hem doğu, 

                                                           
307 Aynı eser, aynı yer; M. Okumuş, a.g.e. s. 232. 
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hem batı, hem de diğer cihetlerdendir. Bu, Hz. Peygamberin getirdiği dinin 

nurundan ve ümmetinin parlaklığından kinayedir308. Buradan kastedilen sadece 

doğu ve batı istikametindeki ülkeler değildir. İslâm’ın sesi doğu, batı ve diğer 

bütün yönlerdeki şehirlere ve ülkelere yayılmıştır.  

Hz. Peygamberin getirdiği dinin hak oluşu, delil ve burhana ihtiyaç 

kalmayacak kadar açıktır. Aklını kullanan bütün insanlar, kendilerine herhangi bir 

mûcize, delile gerek kalmadan bu dinin hak bir din olduğuna şahit olurlar309. 

Allah kullarını iman ve hidayete iletmekte, onlara doğruluğu ve hak yolunu 

göstermektedir. Bu yolu gösteren ise Hz. Muhammed’dir. Bu yolda 

yürümeyenler, bu yoldan ayrılanlar, gözlerinin önündeki nuru kör edip, bütün 

ışıklarını söndürüp, yönlerini saptırmaktadırlar. Nasıl ki kör olan bir insan yönünü 

bulmakta güçlük çekerse, böyle insanlarında imanî bakımından durumları 

böyledir. Allah, mutluluğa ulaştırmak istediği insanlara Hz. Muhammedi gösterir, 

ve onlara rahmet eder. Böyle bir mutluluğa ulaşmasını istemediği insanların ise 

içlerini sıkarak daraltır. Ebedi bedbahtlığa mahkûm ederek, onlara rahmet nasip 

etmez.  

Ayette geçen tutuşmak üzere olan yağ ve ateş kavramları ile peygamberin 

kutsî aklına ve faal akıla işaret edilmektedir. “Allah semavatın ve arşın nurudur” 

ile ayette geçen mişkât kelimesi heyûlâni akla, misbah kelimesi ise 

peygamberlerin kutsî aklına işaret etmektedir. 

İbn Sina’nın Nur Suresinin 35. ayetiyle ilgili görüşlerinin, başlangıçta 

diğer görüşleriyle çelişiyor gibi göründüğü, bu türden bir yorumun, din dilinin 

                                                           
308 İbni Sina, “İsbatü’n Nübüvve”, Tis’u Resail içerisinde, s. 125. 
309 Aynı eser, aynı yer. 
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felsefî yorumuna hasredilmiş hali olduğu, modern felsefe okurlarını kendisi 

hakkında kuşkuya düşürüyor gibi görünse de, esasen ‘İşârât’ adlı eseri başta 

olmak üzere, diğer eserlerindeki görüşleriyle paralellik arzettiği şeklinde 

değerlendirilmiştir: “...İbn Sina’nın Nur süresinin 35. ayetiyle ilgili yaptığı uzun 

yorumdaki samimiyeti hakkında kuşku duymak için bir neden yoktur. ...Eğer bu 

uzun yorumdaki samimiyeti hakkında kuşku duymak için bir gerekçe 

bulamıyorsak, onun tüm yorumlarda samimi olduğu ihtimal dışı değildir.”310  

İbn Sina bu görüşlerinde samimidir. O, dinin kutsal kitabından aldığı 

delilleri te’vil yöntemini de ustalıkla kullanarak peygamberlik kurumunun dinî 

yönüne vurgu yapmıştır. Onun görüşleri topluca değerlendirildiğinde çelişki 

olmadığı görülmektedir. Peygamberlik kurumu, dinî bir kurum olması nedeniyle 

bu kurumun ispatında dinî delillerin kullanılması da tabii bir durum olsa gerektir. 

Allah, peygamberleriyle insanlara inanç, ibadet ve ahlâk kurallarını, helal 

ve haram arasındaki farkları ve insan hayatında uyulması gereken ilâhi kanunları 

da göndermiştir. Bu bakımdan insanların Allah’tan sonra peygamberlere de iman 

etmeleri istenmektedir. Bu itibarla tevhit inancını insanlara duyurduktan sonra, 

insan hayatında yapmak istediği en büyük değişiklik, insanların risâlete 

inanmalarını sağlamaktır. Allah’a itaat ve ibadetin gerçek şeklinin ne olduğu 

sorusuna bir anlamda cevap olacak şekilde, insanlara yol göstermek gayesiyle 

peygamberler gönderilmiştir. Kur’an’ı Kerim’e göre bu işin pratik yönü 

peygamberliktir. 

                                                           
310 M. Marmura, a.g.e.,s. XIII. 
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f. İctimaî ve Siyasi Açıdan 

İbn Sina’ya göre, insanoğlunun peygambere ihtiyacı, ictimaî ve siyasi açıdan 

ayrı ayrı önem arzetmektedir. Bu açılardan meseleye bakıldığında Allah'ın 

peygamber göndermesinin mümkün olmaktan da öte, zorunluluk olduğu yorumu 

yapılmıştır311. Bu bakış açısı İbn Sina’nın peygamberliğin ispatı hususunda öne 

sürdüğü teolojinin dört terimi olan; gaye, nizam, inayet ve hikmet ile 

bütünleşmektedir. Allah’ın inayet ve hikmeti, yaratıklarının hayrına olanı bilerek, 

o hayırları onlara açıklamak anlamınadır. Bu açıklama, inayetin tanımına uygun 

bir şekilde hiçbir zaman sürekliliğini yitirmez, gevşemez ve kendi içinde 

çelişmez. Evrendeki varlıkların birbirleriyle karşılıklı etkileşimi, birbirleriyle 

bağlantısı, bir ihtiyaçlar, fonksiyonlar ve gayeler hiyerarşisi oluşturmuştur. İlâhi 

hikmet gayeleri belirlemiş, inayet bu gayelere ulaşma imkânlarını sunmuş ve 

gayelere yöneliş, Allah’ın ilminde ezeli ve mutlak olarak bilinen evrensel hayır 

nizâmını gerçekleştirmiştir312. 

İbn Sina, peygamberlik kurumunun gerekliliğini ahlâk ve siyaset felsefesi 

açısından, üstadı Fârâbî gibi samimi olarak savunmaktadır. Eserlerinde konuya 

verdiği önemden anlaşılmaktadır ki, o, peygamberliği, adeta toplumda birlikte 

yaşamanın olmazsa olmaz şartı olarak kabul etmektedir. Özellikle ‘Necât’ adlı 

eserinde peygamberlik kurumuna ihtiyacı doğrudan siyaset felsefesiyle 

ilişkilendirmekte; dinle felsefenin, akılla imanın uzlaşma noktası olarak 

peygamberlik kurumunu öne çıkarmaktadır.  

                                                           
311 M. Marmura, a.g.e., s. XII. 
312 İlhan Kutluer, Akıl ve İtikad, s. 155-160. 
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Bu hususu İbn Sina, şöyle ifade etmektedir: 

 “Biz deriz ki; insanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliklerden 

biri toplu olarak yaşama isteği ve ihtiyacıdır. İnsanoğlu yalnız kaldığı 

vakit, tabii ihtiyaçlarını ancak zaruri ölçüde yerine getirebilir. İnsan 

muhakkak ki diğer insanlarla karşılıklı dayanışma içinde olmaya ve 

bir takım ihtiyaçlarını diğer insanlara gördürmeye mecburdur. Biri 

fırıncı olup ekmek yapacak, diğeri de terzi olup elbise dikecek, böylece 

karşılıklı ihtiyaçlar giderilecek bu şekilde ihtiyaçlar giderilerek bir 

toplum oluşacaktır. 

Bu yardımlaşma toplumun olgunlaşması, medenileşme ve 

sosyalleşme için geçerlidir. Bir toplum, söz konusu bu medenileşme 

şartlarını taşımazsa o toplumun sosyalleşmesi ve şehirleşmesi kısıtlı 

olur. Toplumun sosyalleşmesi için her işi yapabilecek bireylerinin 

olması gerekir. 

Bu durum böyle açıklandığına göre, insanın varlığının devamı için 

ortaklık, paylaşım gerekir ki, bu da karşılıklı muamele ile olur. Bu 

muamele diğer ilişkilerde olduğu gibi, bir yöntem ve adaletin (yasa 

koyanın) olması, yöntem ve adaletin de bir uygulayıcısı olması 

gerekir. İnsanlar ihtilafa düşecek şekilde başıboş bırakılmamalıdır” 

313. 

 İbn Sina, peygamberliğin gerekliliğini kanıtlamak amacıyla ihtiyaç 

kavramından hareket etmektedir. Onun konuyla ilgili görüşlerinden şu hususları 

ortaya koymamız mümkündür: İnsana ait ihtiyaçlar arasında ise, soyunu devam 

                                                           
313 İbn Sina, Necât, nşr. A. Umeyra, s. 165-166; nşr., M. Fahri, s. 338-339. 
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ettirme ve dünyevî ihtiyaçlarını karşılanma en temel ihtiyaç olarak ortaya 

çıkmaktadır. Bu yüzden insanlar bir arada bulunmak ve iş bölümü yapmak 

zorundadırlar. İnsanların ortaklaşa bir toplum halinde yaşamaları bir takım sosyal 

ilişkileri de beraberinde getirecektir. Bununla beraber daha önce de zikredildiği 

gibi, insanlar arasında muhtemel çatışmaları önlemek, adaleti sağlamak amacıyla 

bazı kanunların olması gerekmektedir. Bir yasa koyucuya ve adaletin tesisine 

ihtiyaç bulunmaktadır. Bu yasa koyucu insanlara hitap edebilmeli, onlarla iletişim 

kurabilmelidir. Bu konuda toplumu kendi haline, bireyleri kendi reylerine 

bırakmak doğru değildir. Çünkü böyle bir durumda herkes kendi lehine olanın 

adaletin gereği olduğunu ileri sürer, aleyhine olan durumların ise zulüm olduğunu 

iddia eder. Sonuç olarak toplumda anarşi ortaya çıkar. 

Şu halde; toplum için genel geçerliliği olan değerler; iyi, kötü; adalet, 

zülüm; güzel, çirkin; doğru, yanlış kabul edilen bir değerler sistemine ihtiyaç 

vardır. Bu değer ve yasaların belirleyicisi, bütün insanlar için ortak ve yüce bir 

otorite olmalıdır. Seçtiği bir insana bu değer ve yasaları hayata geçirme imkân, 

kudret ve iktidarını vermiş olmalıdır. 

Buraya kadar ifadeye çalışılanlardan peygamberliğin ictimaî ve siyasi 

açıdan ele alınmasında insanın, sosyal bir varlık olduğu, sosyal bir varlık 

olmasının gereği olarak da diğer canlılarla birlikte yaşamak zorunda olduğu 

vurgulanmaktadır. Birlikte yaşam, hem birey hem de toplum açısından önemlidir. 

Toplumda yaşayan bireylere hem kendileriyle hem de toplumun diğer üyeleriyle 

bir ahenk içerisinde ilişkilerini düzenleyecek kurallar, bu kuralları öncelikle 

usulüne uygun bir şekilde uygulayacaklara ihtiyaç vardır. İnsanların hak, görev, 

yetkileri gibi kavramlar birey ve toplum açısından tanımlanmalıdır. Tüm bu 
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ihtiyaçlar, insanı diğer canlılardan belirgin bir şekilde ayırmakta, onun ahlâklı 

davranan bir varlık olmasını gerektirmektedir. Ahlâki erdemler, davranışlar, bireyi 

hem kendi iç dünyasında hem de toplum içerisinde barışık kılacaktır. 

 Peygamberler, her zaman gönderilmezler. Çünkü onlardaki üstün nitelikler 

çok az insanda bulunur. Dolayısıyla peygamberlerin insanî maslahatlar 

bakımından koyduğu kural ve yasaların sürmesi için bir takım tedbirler, yani 

geride ibadetler manzumesi bırakması gerekmektedir. Bu tedbirler, insanda Allah 

ve din şuurunu sürekli diri tutucu ve tembih edici olmalıdır. İbadetlerin bir takım 

dünyevî maslahatları da gerçekleştirmesi gerekmektedir. Ancak, temelde Allah’ı 

anma, kötülüklerden sakınma, tutkuları kontrol etme hususlarında yoğun bir içerik 

bulundurmalıdır314. 

İbn Sina, ahlâk ve âdetlerde insanı adaletli olmaya sevk eden ve adaletli 

olmayı sağlayan kurallar konmasının gerekliğinden bahseder. Ona göre adalet, 

nefsin arınması, hayvani güçlere karşı egemen bir yapı kazanması ve duru bir hal 

alması anlamında “ortada olmak” demektir315. “Şifâ” adlı eserinde idarecilerde 

aranacak niteliklere, yönetilenlerin idarecilere karşı bağlılık ve itaatlerinin 

gerekliliğine, özetle siyaset ve ahlâka dair özel bir başlık ayırmıştır316. 

İdarecilerde iffet, hikmet ve şecaat gibi güzel ahlâkın umdeleri aranmalıdır ancak, 

bu özelliklerin yanı sıra onların en belirgin vasıfları akıl ve güzel ahlâk olmalıdır. 

                                                           
314 İbn Sina, Kitâbuş-Şifâ, Metafizik II, çev. E. Demirli, Ö. Türker, s. 191-194. 
315 Aynı eser, s. 203-204. 
316 Aynı eser, s. 200. Filozof, “Şifâ”’da, “Beşinci Fasıl: Halife, imam ve bunlara itaatin 

zorunluluğu; siyaset, muamelât ve ahlâka işaret” başlıklı bir bölüm oluşturmuş, bu bölümde, 

peygamberler sonrası idarecilerin nitelikleri, iyi yönetilen toplumda idarecilerin yönetilenlerle 

ilişkileri, adaletin tesisi ve korunmasında alınması gereken tedbirlere kadar bir dizi siyasete ve 

güzel ahlâka dair konulara işaret etmiştir. Kitâbuş-Şifâ, Metafizik II, s. 200-204. 
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Bu iki özelliğe sahip olan idarecide diğer özellikler yeterli derecede olmasa bile 

bu iki özellikte iyi olmayanlara karşı bu idareciler tercih edilmelidir. Dolayısıyla 

yönetici için olmazsa olmaz iki nitelik akıl ve güzel ahlâktır317. Ayrıca bu 

nitelikleri haiz insanlar idareci olmaktan imtina ederlerse, gerektiğinde yönetimde 

görev almaya zorlanmalıdır318. Ona göre toplumda huzur ve güven ortamının 

yerine ikame edilecek başka bir şey yoktur. O halde bu ortamı zedeleyebilecek 

davranışlara asla izin verilmemeli, aksine davrananlar cezalandırılmalıdır. 

Dürtülerden, dürtülerin çeşitlerinden, bunların ıslah edilmesinden ve ıslah 

edilemeyen zararlı davranışların insana ve topluma verdiği zararlardan 

örnekleriyle bahseden filozof, ısrarla İslâm dininin de temel prensiplerinden olan 

“orta yol” yani ifrat ve tefritten uzak, güzel ahlâk da diyebileceğimiz bir erdemli 

yolu, adalet ve mutluluk için çıkar yol olarak gösterir. Bu bölümü önemli bir 

tespitle noktalar: 

“Erdemlerin başı iffet, hikmet ve şecaattir. Bunların toplamı ise 

adalettir. Adalet nazarî erdemin dışındadır. Bu erdemlerle birlikte 

nazarî hikmete sahip olan kimse, kuşkusuz, mutlu olmuştur. Bunların 

yanı sıra nebevî özellikleri kazanan kimse o hale gelir ki neredeyse 

Allah’tan sonra ona ibadet helal olur. O yeryüzünün sultanı, Allah'ın 

yeryüzündeki halifesidir.319” 

 Bu tespitte, Kuran-ı Kerim’deki peygambere imanın ve itaatin Allah’a 

itaat sayılacağı mealindeki ayetlere320 atıflar yer almaktadır. Peygamber, sahip 

                                                           
317 Aynı eser, s. 201. 

318 Aynı eser, s. 202. 
319 Aynı eser, s. 204. 
320 Al-i İmran, 3/32, 132; Nisâ, 4/80; Maide, 5/92; Enfâl, 8/1, 20. 
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olduğu üstün niteliklerle yeryüzünde Allah'ın halifesi sayılabilecek bir seviyeye 

ulaşmaktadır.  

B- PEYGAMBER VE FİLOZOF 

 Müslüman filozofların peygamberlerde aradıkları niteliklerle filozoflarda 

aradıkları nitelikler arasında benzerlikler olması nedeniyle peygamberlerle 

filozoflar arasında üstünlük konusunda bazı değerlendirmeler söz konusudur. Bu 

kıyaslamalar hakkında günümüzde müstakil çalışmalar da yapılmıştır321. Bunun 

değişik sebepleri olabilir. Peygamberlik kurumu, din ile felsefenin 

uzlaştırılmasında önemli bir köprüdür. Fârâbî ve İbn Sina gibi Müslüman 

düşünürlerin akılla imanı, din ile felsefeyi uzlaştırma meselesinde peygamberlik 

konusunu bir uzlaşı alanı olarak seçtiklerini söylemek mümkündür. 

İbn Sina peygamberi, beşer cinsinin en üstünü ve diğer insanlara nazaran 

üstün akıl, sezgi ve hareket ettirici güce sahip olarak kabul etmekle peygambere 

gereken önemi vermede duyarlı davranmıştır. O, peygamber hakkındaki 

görüşlerinde samimi, inanan bir insan tavrı sergilemektedir. Doğrudan 

peygamberle filozofu kıyaslayıp birinin diğerine üstün olup, olmadığı konusunda 

bir tartışma açmamıştır. Ancak, her biri için aradığı özel nitelikler ve bu 

niteliklerle ortaya koyabildikleri davranış hakkında ortaya koyduğu görüşlerden 

hareketle bu kıyaslama yapılabilir.  

Özellikle bilginin elde edilişinde faal aklın yardımı olmaksızın bilginin 

meydana gelmeyeceğini ifade etmektedir. O halde, “Hem peygamber, hem de 

filozof faal akılla ilişki kurabildiğine göre peygambere ulaşan vahyin, filozofun 

                                                           
321 Bülent Sönmez, Peygamber ve Filozof, Ankara, 2002. 
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elde ettiği bilgiden farkı ne olacaktır? Peygamberden başkasının elde ettiği 

bilginin vahiyden farkı nedir?” soruları akla gelmektedir. Bu husus İbn Sina’nın 

eserlerinde çok açık değildir. Hemen belirtmek gerekir ki, o, eserlerinin hiç 

birinde peygamberlerin dışındaki insanların elde ettiği bilgiyi, vahiy olarak kabul 

ettiğini ifade etmemiştir. Bu anlamda peygamberlerin dışındaki insanların elde 

ettiği bilginin ulaşabileceği seviye ancak ilhamdır.  

Peygamberlerin filozoflar gibi akledilirleri oldukları şekilde tasavvur 

edebilme yetenekleri olduğu gibi, aynı zamanda bunları muhatap oldukları 

kesimlere aktarabilme, diğer bir ifade ile tebliğ edebilme güçleri vardır. İbn Sina, 

filozofun aklî bilgileri ve melekeleri ile peygamberlerin vahye dayalı bilgilerini 

bir noktada ayırır, bir noktada da birbirleriyle aynîlik arzettiğini belirtir. 

Peygamber ve filozof her ikisi de insandır. Filozofun insan olması dolayısıyla 

onda bulunan nefs-i natıkanın faal akılla zaman zaman irtibatı neticesinde bilgi 

elde etmesi mümkündür. Ama bu vahiy değildir. Ayrıca, bu irtibat fasılalarla 

olduğu için filozofun bilgisi dağınıktır. Peygamber ise, faal akılla düzenli olarak 

irtibat kurabilir. Vahye dayalı bilgi, öz (mûcizevi), külli ve düzenlidir. 

Filozof ve peygamberin birbirlerine benzerlikleri vardır: İbn Sina’da 

bilginin kaynağı, faal akıldır. O halde, kaynağı itibariyle her ikisi de faal akılla 

irtibatlıdır. Faal akıl ile temasa geçilemediği müddetçe, ne filozof ne de 

peygamber için herhangi bir bilgi akışı olamaz veya bilgi elde edilemez. Vahiy 

meleği, filozof için faal akıl, peygamber için ise Cebrâil’dir. O, her ikisinde de, 

gerek tefekkür, gerekse sezgi yolu ile bilginin oluşmasını sağlamaktadır. Filozofa 

göre, hem filozof, hem de peygamber faal akıldan bilgiyi alırken zaman zaman 

aynı yolu izlemektedirler. Ancak, bazı durumlarda bilgi alma hususunda farklı 
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yöntem izleyebilir. Bu ayrılık noktası, akıl dereceleri ile yakından ilgilidir. İnsan 

normal olarak aklî bilgiye ulaşırken, faal akıl aracılığı ile, kuvve halinde bulunan 

maddesel (heyulânî) akıl seviyesinden, ilk önce meleke, sonra fiil, daha sonra da 

müstefâd haline gelir. Müstefâd akıl, normal aklın kazanılmış halidir ve bilgiyi 

almak için faal akıl ile artık temasa geçmeye hazırdır. Böylece akıl bütün 

merhaleleri katederken, basit düşünme seviyesinden, oldukça keskin bir düşünme 

seviyesine ulaşmış bulunmaktadır. İbn Sina’ya göre, insanın hakiki akli bilgiye 

ulaşabilmesi için, bu işlemlerin, yani bütün bu merhalelerin geçilmesi zorunludur. 

Ancak bu durum, peygamber için zorunlu değildir. Peygamber bütün bu 

merhaleleri geçmeden rahatlıkla vahye ulaşabilir. Çünkü onun aklı, normal 

insanların akıllarına göre daha etkin ve faal akılla irtibatı daha kolaydır. Bu 

yüzden her an bilgiyi almaya hazırdır. Peygamberde madde dünyasının bütün 

erdemleri ve üstünlükleri zirve noktasına çıkmıştır. 

Bilgiyi elde etme şeklinde olduğu gibi, vahyin elde edilişinde de sezginin 

rolü büyüktür. Normal insanlar, peygamberler kadar kuvvetli bir sezgiye sahip 

değillerdir. Hatta bazı insanlarda hiç sezgi gücü yoktur. Burada şunu söylemek 

mümkündür: Peygamber ve filozof farklı sezgi güçlerine sahip olmaları sebebiyle, 

bilgiye de aynı derecede ulaşmaları düşünülemez. Farklı derecelerde bilgiye sahip 

olmalarının sebebi, sadece sezgi yönüyle değildir. Bir başka yönü ise, bilginin 

kaynağı olan faal akılla temaslarının farklı olabilmesidir. Çünkü, peygamber kutsî 

akla sahip olduğundan onun durumu, bir bakıma melekî bir özellik arzetmektedir. 

Kutsî akıl gücü, faal akılla her an temasa geçmeye hazır olduğundan, peygamber 

tabiatıyla daha üstün bir bilgiye sahip olacaktır. İbn Sina’nın peygamberlik 

kurumunun lüzumunu ve peygamberin niteliklerini sayarken, kutsî akıl görüşüyle 
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ilgili yaptığı açıklamalarla, peygamberleri filozoflardan daha üstün saydığı ve bu 

sebeple de doğru değerlendirmenin İbn Sina tarafından yapıldığı şeklinde 

yorumlar yapılmıştır322. 

Bu konuda öne sürülebilecek başka bir nokta da şudur: Filozof veya 

normal insanlar, faal akıl ile irtibata geçip, ondan bilgiyi alabilmesi için, önce 

duyu verileri üzerinde zihin yormalıdır. Yani akli melekelerini ve duyu yetilerini 

harekete geçirmelidir. Halbuki peygamberde böyle bir durum da söz konusu 

değildir. Peygamberin duyu yetilerini hiç zorlamasına gerek yoktur323. Onun 

bilgiye ulaşması aniden ve bir defada olabilir. 

 Peygamberin, vahiy ile kendisine ulaşan bilgiyi, bir takım sembol veya 

açıklamalarla, içerisinde yaşadığı topluma anlatmak ve insanları dinî hakikatlere 

davet etmek görevi vardır. Ancak burada üzerinde durulması gereken husus, 

peygamber bu hakikatleri olduğu gibi halka anlatmaz. Çünkü halkın (avamın) 

bunu anlayabilecek seviyesi olmayabilir. Dolayısıyla peygamberlerin doğrudan 

aktaracağı ilâhi hikmetleri herkes kolayca anlayamaz. İbn Sina da “avam” (halk) 

ve “havas” (seçkin) için iki ayrı üslup kullanır. Bu cümlelerle, felsefe ile dinin 

gaye ve konularını belirleyen, hatta felsefeyi dinî konuların aydınlatılmasında bir 

araç ve yol olarak kullanan İbn Sina, hikmete ait konuların avama aktarılmasını 

sakıncalı görür. Hatta eserlerinde marifetullah, (Allah’ın bilinmesi, görülmesi) 

gibi derin hakikatlere inen bilgilerin avam tarafından kolay idrak edilemeyeceğini 

düşünen filozof, bu tür konuların avama intikal ettirilmemesi hususunu öne sürer. 

                                                           
322 Burhan Ulutan, İbn Sina Felsefesi, İstanbul, 2000, s. 129. 
 

323 İbn Sina, “İsbatü’n Nübüvve”, İbn Sina Risaleler içerisinde, s. 44. 
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 Peygamber, mucize göstermeye muktedirdir. Peygamber, mucizenin bir 

çeşidi olarak, gaybî bilgiye yani, geçmiş ve gelecek hakkında bilgiye sahiptirler. 

Filozof da ise böyle bir güç yoktur.  

C- İBN SİNA PEYGAMBERLİKLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNDE 

FÂRÂBÎ’DEN ETKİLENMİŞ MİDİR? 

Fârâbi ve İbn Sina’nın peygamberlikle ilgili görüşlerinde temelde önemli 

benzerlikler vardır. İbn Sina, bu konuda üstadı, Fârâbî’den etkilenmiş ve 

yararlanmış, onun konuyla ilgili görüşlerinin büyük bir kısmını kabul edip 

benimsemiştir324. 

Peygambere ihtiyaç, onlarda bulunması gereken nitelikler ve görevleri 

konusunda her iki filozof birbirine benzer görüşleri paylaşmaktadır. İnsanın kendi 

cinsinden üstün nitelikleri haiz bir peygambere ihtiyacı vardır. Özellikle insanın 

birlikte yaşama ihtiyacının karşılanmasında peygamber, bir idareci ve bir lider 

durumunda adaletin tesisinden korunmasına, insanın kendisinle ve çevresiyle 

uyum ve ahenk içerisinde yaşamını devam ettirmesi için gerekli kuralları 

koymalıdır. Önemli olan ölümden sonraki hayatta yani, ahiret hayatında da mutlu 

olmaktır. Peygamberin, insanlığın iyiliğini dikkate alarak tesis ettikleri düzen, 

insanı dünya ve ahiret hayatında mutlu kılmak içindir. 

Her iki filozofun konuyla ilgili görüşlerinde ilk göze çarpan husus, 

peygamberin vahyi bilgiye ulaşması, diğer anlamda insanın peygamberlik 

mertebesine ulaşması konusundaki görüşleridir. İbn Sina, peygamberin vahye, bir 

                                                           
324 Her iki filozofun konuyla ilgili görüşlerinin birlikte değerlendirilmesi hakkında ayrıntılı bilgi 

için bkz: Ahmet Arslan, “İbn Sina ve Spinoza’da Felsefe-Din İlişkileri”, U. A. İbni Sina 

Sempozyumu Bildirileri içinde, Ankara, 1984. S. 377 vd. 
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anda ve aniden olup biten bir şekilde ulaştığını düşünmektedir. Ona göre 

peygamber aklının, harici bir öğreticiye ihtiyacı yoktur. İnsanların sezgi güçleri, 

akılllarında şuurlu bir şekilde mantıkî kıyaslamalar yapmaksızın ve sonuçta 

zaman harcamaksızın doğruyu bulabilme konusunda birbirlerinden farklı olabilir. 

Bazıları bu güçten tamamen mahrumken, bazılarında az veya çok bu yeti 

bulunmaktadır. Peygamber güçlü bir sezgiye sahiptir. Yaratılıştan kendisine 

verilen bir güçle herşeyi bir anda sezebilen veya sezgisel bir ışıkla doğruyu, 

gerçeği bir anda görüveren, gözünün önünde gerçek aydınlanıveren insanlar 

vardır325. Bu insan, peygamberdir. İnsanın herhangi bir hazırlık dönemi 

geçirmeden aniden kendisine ulaşacak bir vahyi bilgiyle peygamber olabilmesi 

görüşü, İbn Sina’nın dinî literatürdeki anlamıyla “ümmi” bir peygamberin 

olabileceğini göstermektedir.  

Fârâbi, peygamber aklının sıradan aklın geçtiği gelişim merhalelerini 

aşarak o noktaya ilerleyebileceğini söylerken, doğrudan olmasa da bir anlamda 

peygamberliğin kesbî bir yönünün olacağı anlamına gelebilecek bir izah 

geliştirmektedir. Kanaatimizce iki filozof arasında en belirgin görüş farkı bu nokta 

da olsa gerektir. Çünkü bu konuda İbn Sina açık bir duruş sergilemektedir. Üstün 

akıl, sezgi ve muhayyile gücü peygamberin, vahyi herhangi bir eğitim ve geçiş 

sürecine ihtiyaç olmaksızın aldığını söylemektedir. Konuyu başka bir açıdan 

değerlendirdiğimizde ise, Fârâbî’nin peygamberlik öncesi hazırlıktan 

bahsetmesiyle peygamberliğe kadarki dönemi, yani insanın peygamber olmadan 

önceki hayatını da önemsediği ve onun bu dönemde de arif, bilge ve örnek kişiliği 

                                                           
325İbn Sina’nın bu görüşlerinin kaynağı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Fazlur Rahman, Prophecy 

in Islam, s. 31 vd. 
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olması gerektiğini vurgulamaya çalıştığını söylemek mümkündür. Bu açıdan 

bakıldığında, onun peygamberin peygamber olmadan önce kalbinin yarılması ve 

temizlenmesi hadisesine üstü örtülü atıf yaptığı da düşünülebilir. 

Her iki filozof, sudûr nazariyesi, varlık sahnesine çıkış, varlık hiyerarşisi, 

“Birden ancak bir çıkar” ilkesinden hareketle varlık ve akıllar hakkında benzer 

görüşleri vardır. Akıllar silsilesinde ise, onuncu akıl filozoflara göre faal akıldır. 

Peygamber aklının, faal akılla ilişki kurması halinde vahyî bilgi akmakta, böylece 

hem peygamberlik gerçekleşmekte, hem de fizik ötesiyle ilişki kurulabilmektedir. 

Bu görüşler, konuyla ilgili kelâm ilminin ortaya koyduğu bilgiden farklılık 

arzetmektedir. Ancak bunu, felsefenin, aklın sınırlarını zorlama ve hikmete 

ulaşma gayreti çerçevesinde değerlendirilmesi daha isabetli olacaktır. Filozofların 

yaptıkları, müphem olanı açmak ve kendi felsefî görüşlerini tutarlı bir şekilde 

ortaya koymaktan ibarettir.  

Peygamberlerin sahip olması gereken özellikler konusunda, her iki 

filozofun da duyarlı olduğu, insan sınıfının en üstününün peygamberler olduğunu 

ifade eden fikirler üretmeleri bu konuda onların hemfikir olduğunu 

göstermektedir. İbn Sina’nın da benzer görüşleri olmakla beraber, Fârâbî’nin 

konuya siyaset felsefesi açısından yaklaşarak ideal bir toplumda idareci 

durumunda olacak peygamberin özellikleri üzerine epeyce uğraş verdiğini, İbn 

Sina’nın ise, bu özelliklerin büyük bir çoğunluğuna işaret etmekle birlikte, 

peygambere olan ihtiyaca ve peygamberlik kurumunun ispatına yoğunlaştığını 

görüyoruz. Her iki filozofa göre peygambere, sıradan bir akıl değil, fevkalade 

üstün bir akıl ihsan edilmiştir. Peygamber aklının, harici bir öğreticiye ihtiyacı 

yoktur, fakat, her ne kadar hakikate ulaşmadan evvel normal bir aklın geçtiği 
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aşamalardan geçse bile, ilâhi bir yardımla onun aklı gelişir ve üstün bir seviyeye 

ulaşır. Bu gelişmenin sonunda, peygamberi akıl, kutsî akıl seviyesine 

ulaşabilmekte ve faal akılla irtibat kurabilmektedir. 

Peygamberin üstün muhayyile gücüne sahip olması ve kendilerine ulaşan 

vahyi sembolleştirme yoluyla sıradan insanların anlayabileceği şekilde ifade 

edebilme yetisine sahip olması konusunda, her iki filozofun, Yeni Eflatuncu ve 

Stoacı görüşlerden etkilendikleri hususu üzerinde durmak gerekir. Fârâbi, 

peygamberlikle algılanan vahiy meleğinin görünüşünün, ortak duygu (hiss-i 

müşterek) aracılığıyla görme melekesinden dış dünyaya yansıdığını ve bizzat 

gözle görüldüğü kanaatindedir. İbn Sina ise, bunu tamamen zihnî bir nitelik olarak 

kabul etmektedir. Müslüman filozoflar, peygamberin muhayyile özelliğiyle 

yaptığı tasavvuru, Batı felsefesinden etkilenerek ortaya koymuşlardır. 

Peygamberin aniden vahyi bilgiye sahip olması meselesinde Platon, Plotinos ve 

diğerlerinin savunduğu, esasen hakikatin defaten müşahedesi ve insan ruhunun 

yücelişi fikri etkili olmuş; Stoacılardan da müşahedenin evrendeki sebeplere 

dayalı düzen uyarınca şekillenip akli hale geldiği fikri ödünç alınmış olabilir326. 

“İbn Sina’nın mûcize hakkındaki görüşleri ise, esasen Stoa, Yeni Platonculuğunun 

“sympaty” (uzaktan tesir) kavramının yeni bir yorumuna dayanmaktadır. Bu 

stoacı anlayışa göre evren organik bir bütündür; her şey birbiriyle ilişkilidir, 

çünkü evrensel fakat mekanik olmayan uzaktan tesire dayalı bir determinizme 

boyun eğmektedir. Yasa koyucuyla peygamberi özdeşleştirmesi hariç tutulursa 

Fârâbi’nin modeli temelde Meşşâî felsefenin akıl doktrini, Yeni-Platoncuların 

                                                           
326 Ayrıntılı bilgi için bkz: Mubahat Kuyel, Derin Tefekkür’ün Sembolik Anlatımı, 

www.akmb.gov.tr/turkce/books/erdem3/mubahatturker-kuyel.htm; İ. Kutluer, Akıl ve İtikad, s. 103 

vd; Fazlur Rahman, a.g.e. s. 31 vd.  
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sembolleştirme yasası, Stoacıların sempati öğretisi ve bilge yasa koyucunun tesis 

ettiği sivil teoloji öğretisidir. Tüm bunlar, İslâm filozoflarının dayandığı İslâm 

öncesi felsefî unsurlardır”327. 

İnsanların kutsal mesajı, anlama yorumlama sorunları olabilir. 

Peygamberin onlara, kutsal mesajı insanların anlayabilecekleri şekilde örnekler 

vererek açıklaması tabii bir durumdur. Peygamberin kutsal mesajın 

sembolleştirilmesinden eğer bu tabii durum kastediliyorsa burada bir sorun 

görülmeyebilir. Kutsal mesajın sembollerle anlatılmasında, mesajın özüne bir 

ilave söz konusu mudur? Yoksa bu yöntem sadece anlama, yorumlama çabasının 

bir tezahürü müdür? Bu hususta filozofların görüşleri yeterince açık değildir. 

Onlar, peygamberlerin nitelikleri ve görevleri konusunda samimi bir inananın 

tavrını sergiledikleri peygamberlik kurumunu ispat için çaba harcadıkları için bu 

konuda da onlara haksızlık edilmemesi gerekir. Onlar, vahyin peygambere 

ulaşmadaki seyri, peygamberin Yaratıcı’nın sözünü diğer yaratılmışlara 

ulaştırmada takip edeceği yöntemi anlamaya, yorumlamaya çalışmışlardır. Bu ise, 

bir anlamda felsefenin tabiatına uygun bir çaba olarak görülebilir. Ayrıca, İbn 

Sina’nın ‘İsbatü’n-Nübüvve’nin girişinde vurgulandığı gibi, peygamberlik 

konusunda bazıları şüphe içindedir, zamanına kadar konuyla ilgili ortaya konan 

bilgiler efsane türündendir, dolayısıyla bu konunun ele alınması, ispat edilmesi ve 

böylece konuyla ilgili şüphelerin giderilmesi gereklidir. 

Peygamberlerin görevleri konusunda ise, yine her iki filozofun 

görüşlerinde benzerlik vardır. Bazı küçük farklılık ve ayrıntıyla birlikte, 

Müslüman toplumlarda zaten mevcut olan peygamber anlayışı ve peygamberlerin 

                                                           
327 İ. Kutluer, Akıl ve İtikad, s. 103. 
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görevleri korunmuştur. Fârâbî’nin ideal toplumun olmazsa olmaz idarecisi 

durumunda düşündüğü peygamber, İslâm toplumundaki peygamber imajının da 

ötesinde peygambere entelektüel bir boyut getirmiştir. Her iki filozofta da 

peygamberin görevleri, sahip olmaları gereken nitelikler ve toplumda bu konuya 

olan ihtiyaçla içi içe işlenmiştir. 
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SONUÇ 

İbn Sina, peygamberlik konusunu felsefî açıdan ele alan ve bu konuda 

önemli bir açılım yapan bir filozoftur. Onun zengin düşünce ve bilgi birikimi 

peygamberlikle ilgili görüşlerine de yansımıştır. O, kendine has bir yöntemle, 

peygamberlik kurumuna olan ihtiyacı ve peygamberin görevlerini felsefî açıdan 

ifadeye çalışmıştır. Dinî bir kurum olan peygamberlik kurumunun hem dinî, hem 

de felsefî açıdan onun tarafından değerlendirilmesi konuya önemli bir orijinallik 

katmaktadır. İbn Sina’ya kadar gelen düşünce mirasında biraz Kindî, biraz da 

Fârâbî’de bu konunun felsefî açıdan ele alındığını görüyoruz. Ancak tüm bu 

çalışmalar, İbn Sina tarafından ispat seviyesinde olgunlaştırılmıştır. 

İbn Sina, peygamberliği varoluşsal açıdan temellendirdiği gibi bilgi, ahlâk 

ve siyaset felsefesi açısından da ele almıştır. Yaratılışla ilgili görüşlerinde sudûr 

nazariyesine yer vererek, öncelikle Zorunlu Varlığı ve O’ndan itibaren varlık 

alanına geçişi ifadeye çalışmış; akıllar silsilesi içerisinde onuncu akıl olan faal 

akla yüklediği anlamla, diğer görüşlerine açılım kazandırmıştır. Böylece Allah, 

vahiy meleği, peygamber ve diğer varlıkların varlık alanındaki konumları, 

nitelikleri ve ilişkilerinin temel zemini oluşmuştur. 

İnsan aklını pratik ve teorik olarak ikiye ayıran filozof, teorik aklın güç 

halinde, meleke halinde, fiil halinde ve kazanılmış halde olmak üzere aşamaları 

olduğunu ifade etmiş; insanın bilgi elde etmesinin ancak faal akıl yardımıyla 

olacağını belirtmiştir.  

İbn Sina felsefesinde, akıl ve faal akıl kavramları önemli olmakla birlikte, 

peygamberlikle ilgili görüşlerinde bu iki kavram, kilit kavramlar olarak karşımıza 

çıkmaktadır. İnsan, normal olarak aklî bilgiye ulaşırken, faal akıl aracılığı ile, 
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kuvve halinde bulunan heyulânî akıl seviyesinden, önce meleke, sonra fiil, daha 

sonra da müstefâd haline gelir. Müstefâd akıl, normal aklın kazanılmış halidir ve 

bilgiyi almak için faal akıl ile artık temasa geçmeye hazırdır. Böylece akıl bütün 

merhaleleri katederken, basit düşünme seviyesinden, oldukça keskin bir düşünme 

seviyesine ulaşmış bulunmaktadır. Bu seviye, peygamberlik mertebesidir. 

Peygamber, insan sınıfının en üstünüdür. Peygamberin aklı da, yine 

insanın sahip olabileceği en üstün akıldır. Peygamberi akıl, diğer akıllardan iki 

şekilde ayrılır: Birincisi, normal akıl, önce hisler yoluyla edinilen bilgiye 

dayanmak zorundadır. Çünkü, insan aklı bir ayna veya bir göz gibidir. Normal bir 

insanda bu ayna vücutla temas ettiği için buğulu, paslı veya bu göz hastalıklıdır. 

Bu durumda his ve düşünme işlemleri gereklidir. Bu işlemler paslı, buğulu olan 

aynanın parlatılmasını veya hastalıklı olan gözün tedavisini sağlar. Fakat 

peygamberi akılda buna gerek yoktur. Çünkü, onun aklı doğuştan saf ve temizdir. 

Bu yüzden faal akıl ile doğrudan temasa geçebilir. Onun faal akılla teması, vahyi 

mümkün kılar. Vahiy, “peygamberin aklına faal akıldan bir akış” tır.  

İkincisi, normal akıl, en iyi duruma geldiğinde bile akledilebilirleri kısmen 

ve sırayla algılar; yeni bir yansımanın görülebilmesi için, aynadan eski 

yansımanın silinmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, peygamberin aklı, bütün 

bilgileri bir defada ve hemen alır. Tüm bu açıklamalarda faal aklın mahiyetiyle, 

insan aklının faal akılla olan ilişkisinin mahiyeti, İbn Sina tarafından tam 

anlamıyla ortaya konmadığından bu konunun vuzuha kavuşması, o anlamda 

güçleşmektedir. 

İbn Sina, etki ve edilgi (fiil ve’l infiâl) arasında var olduğunu ifade ettiği 

ve nefsanî olanın nefsanî olana, nefsanî olanın cismanî olana, cismanî olanın 
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nefsanî olana ve cismanî olanın da cismanî olanla kurduğu dört farklı ilişkide 

vahiy, ilham, rüya, mucize kavramlarını anlamlandırmaktadır. Peygamber, 

herhangi bir ön çalışma ve hazırlık olmaksızın, öncüllerden sonuçlara vasıtasız 

olarak hızla intikal etme, bir şeyin bilgisine doğrudan sahip olma kabiliyeti ve 

zihnin bir gücü anlamında üstün bir sezgi gücüne sahiptir. Sezgi yoluyla faal 

akılla irtibat sık olabildiği gibi, çok az sayıda da olabilir. Sezginin gücü, bir 

anlamda ruhun gücüyle de alakalıdır, zayıflayabilir ve artabilir. Sezilecek şeylerin 

hepsini ya da çoğunluğunu kısa bir sürede sezebilen insanlar vardır. Bu kısa 

sürede sezebilen insan, peygamberdir. 

Peygamber aynı zamanda, muhayyile gücü üstün bir insandır. Diğer 

insanlarda uykuda iken rüya halinde meydana gelebilen husus, kendilerine temiz 

bir ruh ve kuvvetli bir muhayyele verilen ender sayıdaki insanlarda uyanıkken de 

gerçekleşebilir. Böylece faal akıl tarafından verilen bilgi sembolleştirilir; hafıza 

melekesi tarafından da iz bırakacak şekilde arşivlenir. Ortak duyu organından 

görme melekesi etkilenir ve oradan onun izlerini alır. Bu görüntüler, bilahare, 

görme şuası aracılığıyla etraftaki ışıkla doldurulmuş havaya iletilir. Böylece 

havada var olanlar tekrar geri gelirler, gözdeki görme melekesine çarparlar ve 

hayal yetisine geri iletirler. Bütün bu ameliye birbiriyle irtibatlı olduğu için, 

aslında faal akıldan gelen, böylece o insan tarafından duyu organları aracılığıyla 

algılanmış olur. Muhayyile yetisinin bu gerçekleri sonsuz güzellik ve 

mükemmellikteki algılanabilir görüntüler halinde sembolleştirdiği durumlarda da, 

bu görüntüleri gören, peygamberlik mertebesine ulaşan insandır. Muhayyile 

gücünün en üst seviyeye ulaşması, onun uyanıkken faal akıldan geçmiş ve 

gelecekteki olacaklar hakkında bilgi almasına imkân verir. İnsanın muhayyile 
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gücüyle ulaşabileceği en mükemmel durum budur. Şu veya bu sebeple hayal veya 

başka bir yolla ya da ilahi varlıkların görünür şekil almaları yoluyla bir şekil 

hafıza melekesi üzerine iz bıraktığında, beyin bunun farkına varmadığı takdirde, 

bu şekil, doğrudan akıl üzerinde iz bırakır. O zaman, görünen dünyada varlığı ve 

sebepleri olmayan sesleri ve nesneleri görür. 

İlahi hakikatlerin peygamberlere ulaşan şekliyle insanlar tarafından 

anlaşılması mümkün değildir. Peygamberin vahyi bilgiyi, bazı sembol, rumuz, 

mecaz vb. anlatım şekilleri ve çeşitliliğiyle muhataplarının anlayabilecekleri şekle 

getirmeleri gerekir. Bunu kutsal mesajın anlama ve yorumlama yöntemi şeklinde 

ortaya konulmasında bir sorun olmayabilir. Ancak, sembolleştirmeden maksat 

yeterince açık ifade edilmediğinden bu husus müphem kalmaktadır. 

Peygamberin nefsi, güçlü bir hareket ettirici yetiye sahiptir. Hareket ettirici 

güçle mucize göstermeleri mümkün olabilmektedir. Peygamberin mucize 

göstermesi, nefsanî olanın cismanî olan üzerine etkisiyle oluşmaktadır. 

Peygamberin gayb hakkında bilgiye sahip olması da bir mucizedir. Ayrıca, 

hareket ettirici güçle, yok etme kudretine, zelzele, tufan, yıldırım ve şiddetli 

kasırga ile bir kavmi yerle bir etme türünden gerçekleri değiştirme ve âsâyı yılana 

dönüştürme hadiseleri meydana gelebilmektedir. 

İlâhi inayet gereği, toplumsal hayatın belli bir düzen içerisinde 

sürekliliğinin sağlanabilmesi için çeşitli kanunlar ve bu kanunları adalet ilkesine 

uygun bir şekilde icra edecek adil bir yöneticinin bulunması gerekmektedir. Bu 

yönetici, sahip olduğu yetenekler ve özellikler nedeniyle ay altı âleminin en üst 

varlığı olan peygamberdir. Toplumsal barışın sağlanması, insanların barış 

içerisinde yaşaması için, insanların kendi cinsinden peygamberlerin olması 
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zorunludur. Peygamber öncelikle Yaratıcı’nın varlığı ve birliği, ona inanmanın 

gereği, insanların öldükten sonraki ahiret hayatı hakkında bilgiler vermelidir. Bu 

iki alana ait bilgiler, peygamber tarafından insanların anlayacağı bir şekilde 

anlatılmalıdır ki, insanlar Yüce Allah’ın mutlak otoritesini kabul etsinler ve 

gelecek hayatla ilgili ümitleri taşıyabilsinler.  

Peygamber, diğer insanları kendi akıllarıyla ulaşamayacakları bilgilerden 

haberdar etmelidir. Onların Yaratıcı’nın kendilerine bildirdiği gayb âleminin 

haberlerini tebliğ etme görevleri vardır. Tebliğ görevinin yerine getirilmesinde 

peygamber içerisinde yaşadığı toplumun dilini kullanır ve onlara anlayabilecekleri 

bir üslupta hitap eder. Herkesin ilahi hikmeti aynı düzeyde kavraması 

beklenemez, umumun bilmesi gerekmeyen ya da onlardan gizlenen hususların 

tamamen açığa çıkarılması da gerekmez. 

Peygamberler öncelikle Allah'ın varlığı, birliği, büyük ve azametli olduğu, 

O’nun hiç bir ortağı olmadığı, hiç bir şeyin O’na benzemediği, O’nun mekanla 

kayıtlı olmadığı, O’nun sözle tarif edilemeyeceği, âlemin ne içinde ne de dışında 

olduğu ve bu türden şeylerden münezzeh olduğu hususları hakkında insanları 

bilgilendirmeleri gerekir.  

Peygamber, hem müjdeleyici hem de uyarıcı olma görevini yerine 

getirmek; mutluluğu elde etmeyi arzu eden ve buna uygun davranışta bulunanları 

müjdelemek, tebliğ edilenlere karşı gelen ve hatada ısrar edenleri uyarmak 

durumdadır. Bu yapılırsa toplumda barış, huzur, güven ortamının tesisi ve birlikte 

yaşamak için gerekli zeminin oluşması temin edilebilir. 
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Peygamberler her zaman diliminde mevcut olmayacaklarından, onların 

koydukları kurallar ve yaptıkları faaliyetler insanların saadeti için 

peygamberlerden sonra da devam ettirilmelidir. 

Filozof da zaman zaman faal akılla irtibat kurar ve bilgi elde eder. Elde 

ettiği bilgi vahiy değildir. Bilginin elde edilmesinde herkesin faal akılla irtibatı 

gereklidir. Filozof, bu irtibatı fasılalarla kurabildiği için, bilgisi düzenli olmayıp 

dağınıktır. Peygamber ise, faal akılla düzenli bir irtibat kurduğu için vahye dayalı 

bilgi, öz, külli ve düzenlidir. Vahiy meleği, filozof için faal akıl, peygamber için 

ise Cebrâil’dir. İbn Sina, “peygamberler, insan cinsinin en üstünüdür” diyerek, 

filozof, peygamber kıyaslamasında görüşünü açıkça ortaya koymuştur. 

Fârâbi ve İbn Sina’nın konuyla ilgili görüşlerini birlikte 

değerlendirdiğimizde, iki filozof arasında en önemli görüş farkı, Fârâbî’nin bir 

insanın peygamber olmadan önce peygamberliğe entelektüel anlamda bir hazırlık 

geçirmesi gerektiği; İbn Sina’nın ise herhangi bir hazırlık dönemi geçirmeden 

aniden kendisine ulaşacak bir vahyî bilgiyle insanın peygamber olabileceğidir. Bu 

görüşleriyle Fârâbî’nin peygamberlerin peygamber olmadan önce de çevrelerinde 

üstün nitelikleriyle tanınıyor olmalarını; İbn Sina’nın da dinî literatürdeki 

anlamıyla “ümmi” bir kimsenin peygamber olabileceğini ifade etmek istediği 

düşünülebilir.  

Peygamberlik meselesinin İbn Sina tarafından İslâm felsefesi çatısı altında 

ele alınmış olması, İslâm felsefesinin özgünlüğünün ifadesi için yeter bir sebep 

sayılabilir. Çünkü, peygamberlik konusu, mevcut haliyle ancak, İslâm felsefesinde 

yer almaktadır. Dolayısıyla İbn Sina, diğer felsefî görüşlerinin yanı sıra, 
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peygamberlik kurumuna bu denli önem vererek İslâm felsefesinin özgün bir 

yapıya kavuşmasına önemli katkı sağlamıştır. 

İbn Sina’nın felsefesi, konuları ele alışındaki temel dayanaklar ve ortaya 

koyduğu görüşler dikkate alınarak, “Peygamberî Felsefe” olarak nitelendirilmiştir. 

Onun peygamberlik hakkındaki görüşleriyle akılla imanı, dinle felsefeyi 

uzlaştırdığı hemen her vesileyle ifade edilmiştir. Bu çalışmamamızla bu tespitin 

isabetli bir tespit olduğunu söylemek mümkündür. İbn Sina, fizikle metafiziğin, 

mümkünle Zorunlu Varlığın buluştuğu noktaya üstün nitelikleri haiz peygamberi 

yerleştirmiş, böylece, insanın insan olmasından kaynaklanan ihtiyaçlarının 

karşılanabileceğini ve ancak bu yolla gerçek mutluluğun elde edilebileceğini 

söylemiştir. 
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ÖZET 

Ata, Ulvi, İbn Sina’da Peygamberlik, Doktora Tezi, Danışman: Prof. Dr. 

Hayrani Altıntaş, 206 s. 

İbn Sina’ya göre, toplumsal hayatın belli bir düzen içerisinde 

sürekliliğinin sağlanabilmesi, adaletin toplumda hakim olması ve insanların 

barış içerisinde yaşaması için peygamberlere ihtiyaç vardır. 

Peygamber üstün bir akıl, sezgi, muhayyile ve hareket ettirici güce 

sahiptir. O, beşer sınıfının en üstünüdür. Peygamberî akıl, doğuştan saf ve 

temizdir. İnsanın sahip olabileceği en üstün akıldır. Bu yüzden faal akıl ile 

doğrudan temasa geçebilir. Bu temas, vahyi mümkün kılar. Vahiy, 

“peygamberin aklına faal akıldan bir akış” tır. İnsanlarda bilginin meydana 

gelmesinde faal aklın yardımı vardır. Bu anlamda, filozoflar da faal akılla 

irtibat kurarlar. Ancak, onların bu yolla elde ettikleri bilgi vahiy değildir.  

Peygamber, içerisinde yaşadığı toplumun anlayabileceği dille hitap eder. 

Herkesin ilahi hikmeti aynı düzeyde kavraması beklenemez. Peygamberin vahyi, 

bazı sembol, rumuz vb. anlatım şekilleri ve çeşitliliğiyle muhataplarının 

anlayabilecekleri şekilde ifade etmesi gerekir. 

Peygamberin önemli görevleri vardır. Öncelikle Allah'ın mükemmel 

sıfatları, O’na inanmanın gereği, öldükten sonraki ahiret hayatı hakkında 

bilgiler vermelidir. Onlar, mutluluğu elde etmeyi arzu eden ve buna uygun 

davranışta bulunanları müjdelemek, tebliğ edilenlere karşı gelen ve hatada ısrar 

edenleri uyarmak durumdadır. 

Peygamber her zaman diliminde mevcut olmayacaklarından, onların 

koydukları kurallar, yaptıkları faaliyetler insanların mutluluğu için 

peygamberlerden sonra da devam ettirilmelidir. 

İbn Sina, peygamberlikle ilgili görüşlerinde kendisinden önceki 

düşünürlerden kısmen etkilenmekle birlikte, konuya önemli bir felsefî açılım 

kazandırmıştır. Peygamberlik meselesinin filozof tarafından İslâm Felsefesi 

çatısı altında ele alınmış olması, İslâm Felsefesinin özgün bir felsefe olmasına 

olumlu katkı sağlamıştır. O, peygamberlik hakkındaki görüşleriyle akılla imanı, 

dinle felsefeyi uzlaştırmaya çalışmıştır.  
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SUMMARY 

Ata, Ulvi, Prophethood in Avicenna Ph. D. Thesis. Supervisor: Prof. Dr. 
Hayrani Altıntaş. 206 p.  

According to Avicenna, prophets are necessary so as to provide 

sustainability of the social life in a certain order, to achieve social justice in all 

the strata and to live in peace with the all people.  

Prophets have a supreme reason, intuition imagination and power to 

move. They are the supreme beings of all mankind. Reason in prophets is 

innately free of errors, and thus being pure. Hence, they can easily 

communicate with the active mind. Via this, it is possible for them to get 

revelations. Revelation is a kind of flow from the active mind to prophets’ mind. 

The active mind has involvement in people’s acquiring knowledge. In this 

sense, philosophers, too, communicate via the active mind. However, the 

knowledge they acquired cannot be named as revelation.  

Prophets address to their people in the same language they can conceive. 

Not everyone is expected to conceptualize the Divine Wisdom in the same level. 

Thus, prophets are expected to convey the revelation in such a way that the 

addressees should understand it by the help of certain symbols, signs and ways 

of expressions used by prophets. 

Prophets have significant duties to observe. They, first of all, should 

inform people about the Attributes of God, the inevitability of believing in Him, 

and the life after death. They should not only give refreshing news to those in 

quest for eternal felicity and the ones on the true path, but also warn the ones 

opposing to the revelations and being insistent on going astray.  

Since we will not have the chance to see prophets in every period and 

era, we, as people, should stick to the rules enacted by them, the practices they 

followed for the happiness of entire human race. 

Though he was, to a certain extent, under the influence of the thinkers 

before him about the views on prophethood, he made a crucial philosophical 

breakthrough in this subject. The fact that Avicenna dwelt on the subject of 

prophethood within the framework of Islamic Philosophy has contributed to the 

authenticity of the Islamic Philosophy. He struggled to weld reason with faith; 

religion with philosophy trough his views on prophethood. 
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