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ce büyük bir temelsizlik yaratmamakta,
fakat insan davranışlarında bir başı boş
luk da oluşturmaktadır. Değerin kendisine bağlı olarak ele alındığı özgürlük haklı
kılınmış olmaktan uzaktır. Bu ise Sartre
felsefesini bir "sıkıntı felsefesi" haline getirecektir. Sartre'ın 11mrı'sız insanı. tam
bir boşluk ve terkedilmişlik içerisinde
mutlak bir özgürlükle zincirlendiğini görecektir; buna göre de gerek yaşamak
ta olduğu dünyaya, gerekse kendine ait
her şeyin sorumluluğunun sadece kendi
omuzlarında olduğunu hissedecek; suç,
günah. pişmanlık. tövbe, af ve rızanın söz
konusu olamayacağı Tanrı'sız bir özgürlük içinde mutlak yalnızlık ve huzursuzluğa duçar olacaktır.
Sonuç olarak ateistlerin yaptığı şey, genellikle Tanrı'nın yokluğunu kanıtlamak
değil Tanrı'nın varlığı hakkında ileri sürülen delillerin yetersiz olduğunu göstermeye çalışmaktır. Halbuki genellikle insanların Thnrı'ya inanmaları her türlü ispattan önce gelir. inanç ispatın sonucu
değil sebebidir (a.g.e., s. 56) Üstelik bugün de pek çok inançlı fizikçi. biyolog vb.
bilim adamının bulunması. en azından ilmi zihniyetin Thnrı fikriyle pekala uyuşa
bildiğini göstermektedir.
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Feyiz yoluyla
insanın kalbine ulaştırılan bilgi.

Sözlükte "içmek, birden yutmak" anIehm (lehem) kökünden türemiş olan ilham kelimesi "yutturmak" demektir. Terim olarak "Allah'ın, doğrudan
veya melek aracılığıyla iyilik telkin eden
bilgileri insanın kalbine ulaştırması" diye
tanımlanabilir. Bilgi kaynaklarını kullanmadan insanın zihninde (kalbinde) aniden
lamındaki
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ortaya çıkması ilh amın esasını teşkil
eder. Yaygın olmamakla birlikte ilham yerine havatır. hevacis ve tiraset tabirleri
de kullanılmış. ayrıca bunlara az çok farklı
manalar yüklenmiştir. Hads. keşif, tecelli, varid ilhamayakın anlamlar verilen diğer bazı terimlerdir. Sadece bir ayette geçen ilham kavramıyla Allah'ın insan benliğine hem manevi zaaflarını hem de güçlerini yerleştirdiği belirtilir (eş-Şems 91/
8). Müfessirler, Hz. Musa'nın annesineyapılan vahyin doğrudan Allah tarafından
kalbine ulaştırılan ilham anlamına geldiğini genellikle kabul ederler. ilham kavramı hadislerde de yer alır. Hz. Peygamber
Husayn adındaki sahabiye öğrettiği duada, "AIIahım! Bana gerçeği bulma yeteneğini ilham et" ifadesi mevcuttur (Tirmizi, "Da'avat", 69). Yine ResGl-i Ekrem.
Allah'ın kendi sine ilham ettiği övgülerle O'na harndettiğini açıklamış (Buhar!,
" Tevl:ıid", 36; Müslim, "İman", 326, 327).
"Sizden önceki ümmetler içinde ilham
verilen kimseler vardı. Eğer ümmetimin
arasında böylesi bulunuyarsa o ömer' dir"
demiştir (Buhar!. "Feza,ilü aşl:ıabi'n-ne
bi", 6. "Enbiya,·. 54; Müslim. "Feza,ilü'ş
şal:ıabe", 23).

na yer verilmiştir. Bilindiği kadarıyla ilhamın dini konularda bilgi kaynağı olamayacağını söyleyen ilk Sünni kelamcı Ebu
Mansur ei-Matüridi'dir. Matüridi, insana
ait bilginin eksikliğini öne sürerek doğru
dan doğruya Allah'tan gelen ilham! bilgiye başvurmak gerektiğini iddia eden çeşitli grupların bulunduğuna dikkat çekmiş ve görüşlerini eleştirmiştir (Kitabü 'tTevf:ıid, s. 6). İbn FGrek'in ilhamın kesin
bilgi kaynağı olamayacağını ve dini bir delil teşkil etmeyeceğini kabul etmesine
karşılık (Şerf:ıu '1-'Alim ve'l-müte'allim, vr.
ı ob, 61 ·ı Abdülkahir ei-Bağdadi, bazı insanlarda nazari bilginin ilham yoluyla ortaya çıkabileceğini savunmuştur ( Uşü
lü 'd-din, s. 14) Ebu Hamid ei-Gazzali'nin
ilham! bilgiye büyük önem vermesinden
sonra her ne kadar Ebü'I-Muin en-Nesefl
ve Necmeddin en-Nesefl gibi Miltüridi kelamcıl arı onun kesin bilgi kaynağı oluştu
ramayacağına dikkat çekmişlerse de Fahreddin er-Razi. İbn Haldun. İbnü's-Salah,
Şevkani. Zebidi, Şehabeddin ei-AIGsi gibi
alimler, takva sahibi bazı kimselere gelen
ilhamın geçerli bir bilgi kaynağı olabileceği görüşüne meyletmişlerdir (Şevkan i,
s.415-416).

İlk defa Şla'nın aşırı gruplarına mensup
Mugire b. Said el - İcli'nin "ism-i a'zam"
sayesinde ilahi bilgilerin kalbe akacağını
iddia etmesinden sonra Ca'fer es -Sadık'a
nisbet edilen çeşitli rivayetlerin de etkisiyle ilham, bazı Şiifırkaların kendi imamIarına gelen kesin bilginin kaynağı olarak
görülmüştür (Hayyat, s. ll O-lll; Eş'ari,
s. 50-51). Bundan yaklaşık bir asır sonra
Haris ei-Muhasibi, ZünnGn ei-Mısri, Bayezid-i Bistami ve Ebu Said el-Harraz gibi sunler ilhamı duyu, haber ve aklın ötesinde bilginin asıl kaynağı olarak kabul etmişlerdir (Haris ei-Muhasibi, s. 78; Serrac, s. 170- ı 7 ı). İlk devir sGflleri, Kur'an
ve Sünnet' e başvurarak değerlendirme
ye tabi tutmayı gerekli gördükleri ilhamı
sadece itikadi konularda dikkate alırken
daha sonra yetişen süfllerce ilham. bütün
dini konularda kullanılan müstakil bir
bilgi kaynağı haline getirilmiştir. Diğer
taraftan Mu'tezile kelamcıları içinde "ashabü'l-ilham" (ashabü'l-maarif) adı verilen
bir grup, akli bilginin tefekkür sonunda
ilahi ilham yoluyla meydana geldiğini savunmuştur (Kadi Abdülcebbar, el-Mugni,
XII, 96) Nitekim Cahiz'in Kitdbü'l-İlhô.m
adlı bir eser yazdığı bilinmektedir (Hayyat, s. 123). Ehl-i sünnet ilm-ikelamının
teşekkül etmeye başlamasından itibaren
·kelam literatüründe ilhamın mevcudiyeti ve ifade ettiği bilginin değeri konusu-

Şeytanın vesvese yoluyla kötü şeyleri
telkin etmesine karşılık Allah'ın veya meleklerin hakka ve hayra yöneiten bilgileri
ilham yoluyla insanın kalbine ulaştırdığı
konusunda islam alimleri arasında hemen hemen görüş birliği vardır. Bu hususta en katı tavrı ortaya koyan Mu'tezile alimleri bile düşünme eylemine geçmesini sağlamak amacıyla Allah'ın insana
bazı fikirleri ilham ettiğini , ayrıca O'nun
başanya ulaşmaları için müminlerin kalbine cesaret, yenik düşmeleri için kafirlerin kalplerine de korku bıraktığını kabul ederler (Eş' ari, s. 264). Alimierin önem
verdiği husus. velilere veya müttaki kullara verilen özel anlamdaki ilhamın varlı
ğı ile bunun kesin bilgi kaynağı olup olamayacağıdır. İbn Sina. temiz nefislerin
faal akılla ilişki kurabileceğini ve bunun
vuku bulması halinde başkalarına gelmeyen bilgilerin bu nefislere feyiz yoluyla akacağını belirterek bunun velilere gelen ilham olduğunu söyler (Şehristani, ll,
201 , 230).

Süfllerin yanı sıra Gazzali, İbn Haldün
ve Zebidi gibi alimler kalbin biri duyular
alemini, diğeri gayb ve meleküt alemini
algılamaya müsait iki yönü bulunduğunu
kabul ederler. Beş duyu ile dış dünyayı idrak eden insan iç duyusuyla da gayba ve
melekGt alemine muttali olur. Kalbin melekGt alemiyle irtibat kurup doğrudan
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bilgiler alabilmesi için her türlü kötülükten arınması ve büyük bir mücahedeye
girişınesi gerekir. Bu gerçekleştiği takdirde kalpteki perdeler kalkar ve oraya
Allah'tan veya meleklerden bilgiler gelir
(İf:ıya', III, I43-146, 159;Şifa'ü's-sa'il,s .
30-31: İtf:ıafü 's-sade, vıı. 245-246, 263).
islam alimlerinin. gerek herkese verilen umumi gerekse velllerde ortaya çık
tığı kabul edilen hususi ilhamın dini konularda kesin bilgi kaynağı teşkil etmesi
ve delil olarak kullanılmasına ilişkin görüşlerini iki noktada toplamak mümkündür. 1. ilham. Allah veya melek tarafın
dan kalbe ulaştırırdığı için en doğru bilgi
olup kesin delil kabul edilebilir. Başta sufiler olmak üzere İbn Sina. Abdülkadir elBağdadl. Gazzall. Fahreddin er-Razi. İbn
Haldun. Zebldl ve Haydar el-Amüll gibi
alimler bu görüştedir. Dayandıkları deliller ise şöylece özetlenebilir: a} Allah takva sahiplerine bilmediklerini öğreteceği
ni belirtmektedir. Nitekim bazı ayetlerde,
"Allah'tan korkarsanız size iyi ile kötüyü
ayırt edecek bir anlayış verir" (ei-Enfal 8/
29): "Allah'tan korkan kimseye O bir çıkış
yolu gösterir" (et-Talak 65/2) buyurmuş
tur (ayrıca bk. ei-Bakara 2/194; ei-AnkebOt 29/69: ei-Hadld 57/28) b} Hz. Peygamber Allah'tan ilham talep etmiş. ashabı
na da bunu öğütlemiş, ilmiyle amel edenlere Allah 'tan bilgiler geleceğini haber
vermiş, şeytanı n insana kötülüğe yönelik
vesveseler telkin etmesine karşılık meleğin iyiliği ilham ettiğini açıklamış ve ilham meleğinin müminin kalbinde Allah
adına nasihat verdiğini bildirmiştir (Zeb'ld'l, VII, 259-260 ; Reş'ld Rıza, 1, 267; VII,
318). c} Ashap ve tabiln nesiine mensup
müttakilere pek çok ilhamın gelmesi bu
tür bilginin varlığına ve doğruluğuna bir
delil oluşturur. Nitekim Hz. Ebu Bekir'in
doğacak çocuğunun kız olacağını söylediği nakledilmektedir ki bunu ilhamdan
başka bir yolla bilmesi mümkün değildir
(Zeb'ld'l, vıı. 260-26I ). d} Salih kimselere
sadık rüyalar yoluyla bazı bilgilerin ilham
edildiği bilinmektedir. ResQl-i Ekrem sadık rüyaları nübüwetin bir parçası olarak
değerlendirmiş ve vahyin kesilmesinden
sonra geride bu yolun kaldığını söylemiş
tir. Bu ise ilhamın vukuuna ilişkin tecrübeye dayanan bir delildir ve rüyada gelen
ilham! bilginin uyanıklık halinde de gerçekleşmesi mümkündür (İbn Haldun, s.
22-23: Zeb'ld'l. Vll, 262-263). e} Dinin aslı
vahye dayandığına göre onun anlaşılabil
mesi için Allah'tan gelen bilgilere ihtiyaç
vardır. Hz. Peygamber'le birlikte vahiy kapısı kapandığından geride sadece illıam

yolu kalmıştır (Haydarel-Amül'l, s. 458) . f}
İlahi emirlere uyan herkes ilham! bilgilere tecrübe yoluyla ulaşabilir. ilham! bilgiler ferdi tecrübelere konu teşkil ettiğin
den bunları reddetmek isabetli olmaz
(Zebldl, Vll, 257). İlhaml bilgileri alan salih insanların dünyevl arzulardan yüz çevirip Allah'a yönelmeleri de bu hususu
kanıtlayıcı mahiyettedir. 2. İnsan kalbine
bazı bilgilerin ilham edilmesi mümkün
olmakla birlikte bunlar genel geçerliliği
bulunan kesin bilgi kaynağı teşkil etmez
ve dini alanda delil olarak kullanılamaz.
SGfiyye ile onlara tabi olanların dışında
kalan isıarn alimlerinin çoğunluğu bu görüştedir. Delilleri ise şöylece özetlenebilir :
a} Kur'an'da insanın doğru bilgiye ulaş
mak için başvurması gereken kaynaklar
duyular, akıl yürütme ve vahiy olmak üzere üç noktada toplanır. Yine Kur'an'da
canlı cansız bütün varlıkları gözlem altı
na alıp incelerneyi ve akıl yürüterek onların menşei hakkında bilgi üretmeyi emreden, daha sonra da üretilen bilgilerin
vahyi teyit ettiğini açıklayan 700'den fazla ayetin mevcudiyetine karşılık ilham!
bilgilerin elde edilmesiyle ilgili açık anlamlı beyanların bulunmayışı bu yöntemin kesin bilgi kaynağı olmadığını gösterir (Kadi Abdülcebbar, el-Mugni, XII, 3 I 3:
Zerkeşl. Vl, I6). b} Hz. Peygamber'in Allah'tan rüşdünü ilham etmesini istemesi
özel anlamda değil genel anlamda bir ilham niteliği taşır. c} ilham kesin bilgi kaynağı olsaydı bu yöntemle elde edilen bilgiler arasında çelişki bulunmaz. farklı din
ve mezhepler teşekkür etmezdi (Matür'ldl, Kitabü't-Teuf:ıid, s. 6I; İbn FGrek, vr. ı Ob,
6 I •). d} İlhaml bilgiler kontrolü mümkün
olmayan sübjektif bir nitelik taşır. Bu sebeple ilhamın bilgi kaynağı olduğunu iddia etmek kadar olamayacağını söylemek
de mümkündür (İbn Hazm, II, 272: IV, I 7I;
Nesef'l, 1, 22-23).
İl harnın dini alanda kullanılabilecek ke-

sin bilgi kayn ağı olmadığını ve uyulması
zorunlu bir hükmü n delilini teşkil edemeyeceğini savunan görüş nasların yanı sıra
akıl ilkelerine daha uygun görünmektedir. ilham taraftarlarının dayandığı ayetlerde, müttaki ve salih kullara dini hükümlere kaynak teşkil edebilecek bilgi
verildiğine dair açık bir beyan mevcut değildir. Bu ayetlerde ilahi emirlere uyanların Allah yolunda başarılı kılınacakları, nefislerine karşı verdikleri mücadelede yardıma mazhar olacakları ve izledikleri yolun isabetli olduğuna dair müjdelerin işa
retlerini bu dünyada alacakları anlatılır.
imam-ı RabbanT ile Abdülvehhab eş-Şa'-

rani ilhamın hiçbir şekilde helal. haram,
farz. vacip gibi dini bir hükme mesnet
teşkil edemeyeceğini belirtmişlerdir (Alusi, XVI, 17-18). İlhama dair hadisiere gelince bunların bir kısmının uydurma olduğu tesbit edilmiştir ; "Bildiğiyle amel eden
kimseye Allah yeni bilgiler verir" anlamı
na gelen rivayet bunlardan biridir (Haris
ei-Muhasib'l, s. ı 00). Konuya dair bazı hadisler de isabetsiz şekilde yorumlanmış
tır. Nitekim Hz. ömer'in özel olarak ilahi
ilhamlara mazhar kılınmış (muhaddes) bir
kimse o l duğunu belirten rivayet bunlardan biridir. İbn Kuteybe, bu hadiste geçen "muhaddes" kelimesinin "sanki kendisine önceden bildirilmiş gibi. bir şeyi
söylediği zaman sezgisinde ve zannında
isabet eden kimse" an lamına geldiğini
belirtir (Garibü'l-f:ıadiş, 1. 97-98). Nübüvvet müessesesi sona erdiğinde n salih
kullarda ortaya çıktığı kabul edilen ilham! bilgiyi onların başkasına tebliğ etmekle yükümlü olmadıkları dikkate alını rsa
bu tür bilgilerin ferdi dini tecrübenin ötesinde bir anlam taşımadığı anlaşılır. Şu
halde başkasına aktarılamayan, duyu verileri ve rasyonel bilgilerle de kontrol edilemeyen bu tür tecrübelerin genel geçerliliğinin bulunmaması gerekir. Ayrıca
ilham! bilgiyi öne çıkarıp bütün gayretini
buna ulaşmak için harcamak, akıl ilkelerinin yanı sıra duyu verilerine dayanan
bilgileri ihmal etmek gibi bir sonuç doğurur. Gerçeğe ilham! bilgiyle ulaşılabile
ceğini savunanların akıl ve duyu verilerine güvenmedikleri, hatta böyle bir çabayı terketmeyi tavsiye ettikleri bilinmektedir. Kur'an ise insanı objektif bilgi kriterleri olan duyu verilerine ve rasyonel
bilgilere yöneltmektedir. Allah'ın her insana iyiliği ve kötülüğü tanımasını sağla
yıcı duygular ilham ettiği ise tartışmasız
kabul edilmesi gereken bir husustur.
ilham ı konu edinen çeşitli eserler yaolup bazıları şunlardır: Muhyiddin
İbnü'I -Arabl. el-İ'lô.m bi-işareti ehli'lilhdm (Haydarabad 1362): Ahmed b. Muhammed el-Kastallanl, el-İlhdmü 'ş-şfı
dır 'ani'l-in'fımi'l-vfıfir (Süleymaniye
Ktp, Esad Efendi, nr. 973); Abdülvehhab
eş-Şa'ranl. Ifaddü'l-J:ıüsfım ii 'unu~ı
men etıa~a icfıbe'l-'amel bi'l-ilhfım
(AIGs'l, XVI, 17); Hasan Kamil Maltavi, eş
Şufiyye fi'l-ilhfım (Kahire 1992): Rauf
Ubeyd, Fi'l-ilhdm ve'l-il)tibdri'ş-şufi
(Kahire 1986): Ahmet İshak Demir, Mütekaddimin Devri Kelfımcılarına Göre
Bilgi Kaynağı Olarak Keşf ve İlhfım
( 1993, yüksek lisans tezi, MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü).
zılmış
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Diğer Dinlerde ilham. Dinlerde kutsal
olanla insanoğlu arasındaki ilişki farklı şe
killerde kurulmuştur. İlkel dinlerde büyücü, kabile tabibi veya şamanın beşeri gayretiyle kutsal varlığa ulaşılmaya çalışılır
ken ilahi dinlerde bu ilişki genellikle. Tanrı'nın insanlar arasından seçtiği peygamberlere mesajını vahiy ve ilham yoluyla
bildirmesi şeklinde gerçekleşmiştir. Ancak vahiy sadece peygamberlere ait iken
ilham diğer insanlar için de söz konusudur. Budizm gibi doğrudan vahiy kavramına sahip bulunmayan dinlerde ise bilge kişilerin kutsal varlığın bir nevi ilhamıyla aydınlandığına inanılır.

Dinler tarihinde ilham kavramı, sıradan
ötesinde iradeleri
dışında ani bir ruhi tesir altında kalması
hali olarak düşünülür. ilham sürecinde
Tanrı'nın veya tabiat üstü bir varlığın ferdin ruhuna etkisi, duyularının tamamen
insanların duyularının
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devre dışı bırakllmasına değil yönlendirilmesine sebep olur. Bu özellikleriyle ilham, bazı dinlerde olduğu gibi büyücülerin veya şamanların kendi iradeleriyle
vecd haline girerek tabiat üstü varlıklar
dan bir tür bilgi almayı ve kehanette bulunmayı hedefleyen uygulamalarından
farklıdır. Hem fenomenolojik açıdan hem
dini inanışa dayalı bir perspektiften bakıldığında ilham ve vahyin kaynaklarının
farklı olmadığı görülür, bu da ilham ve
vahiy arasındaki sın ırın tesbitini güçleş
tirmektedir. Bu muğ l aklık, çeşitli dinlerde belli formülasyanlara bağlanarak çözülmek istenmiştir. Tanrı ve insan arasındaki ayırımın belirgin olduğu Yahudilik, İslam ve Zerdüştil ik gibi dinlerde ilhamı vahiyden ayıran temel ölçek görmüş
o l duğu fonksiyondur. Buna göre vahiy,
bütün mürninleri bağlayan temel şeriat
hükümlerini ulaştırırken ilham, yalnızca
yol gösterici birtakım tecrübelerin oluş
masına imkan veren deruni bir bilgi türüdür. Tanrı ve insan arasındaki mesafeyi azaltan. bir açıdan gnostik, mistik ve
panteist eğilimli dinlerde ise vahiy kavramı esasen yoktur. Bu dinlerde Tanrı insanlara mesaj ı nı cisimleşerek verdiği için
geriye yalnızca mürninleri doğru yaşama
ya sevkeden ilham bilgisi kalır. Diğer bir
ifadeyle bu dinlerde vahiy ve ilham kavramları sadece aynı bilgi türünde bir derecelenme farkını ima eder.
Birçok dinde din adamlarının , hatta dimüntesiplerin dini veya dünyevi konularda aşkın bir varlığın etkisiyle ilhama mazhar oldukları anlayışı kabul edilmektedir. Mesela kutsal kitapları Şruti
(vahye dayalı) ve Smriti ( ge leneğe dayalı)
olmak üzere ikiye ayrılan Hinduizm'de birinci tür kitapların Tanrı ta rafından " rişi"
adı verilen rahiplere vahyedildiğine inanılmakta, gelenek içerisinde şekillenen
Smriti koleksiyonunun ise ilhama dayalı
olduğu kabul edilmektedir. Milattan önce VII veya VI. yüzyıllarda yaşadığı tahmin
edilen Zerdüşt'e de vahiy ve ilham yoluyla Gathi'ılar'ın verildiği ileri sürülmektedir. Budizm'in kurucusu Siddhartha Gotama'ya. şimdiki Gaya'da bir tür incir ağa
cının altında murakabe halinde iken aydınlanmaya eriştiği için "aydınlanan, uyanan" anlamında Buda (Buddha) denilmiş
tir. ilham kaynaklı olduğu ileri sürülen Buda'nın öğretileri milattan önce ı. yüzy;'Ida
Pali metinleri şeklinde bir araya getirilmiştir. öte yandan eski Yunan'da bazı insanların tanrılardan ilham aldıkları, özellikle şairlerin bu yolla şiir yazdıkları, eski
Ortadoğu'nun Ken'an dininde de tanrılağer

rın ilhamına mazhar olmuş peygamberlerin bulunduğu kaynaklardan öğrenil
mektedir.
Yahudilik'teilham. Tanrı'nın Ruhulkudüs aracılığıyla peygamberlerden muhtelif dini şahsiyetlere kadar bazı insanlara dini veya dünyevi konularda mesajını
bildirmesi şeklinde anlaşılır. Ahd-i Atik'te ilham. Tanrı'nın ruhunun (ll. Tarih ler,
20/14- 15 ) veya yalnızca ruhun (Sayı lar. ll /
17, 25) ilham edilecek şahısların üzerinde
olması. bu ruhun kendileri aracılığıyla konuşması (ll. Samuel. 23/2) şeklinde ifade
edilmiştir. Ayrıca peygamberlerin Tanrı'
nın ruhu sayesinde O'nun irade ve amacını öğrendikleri (Mika , 3/8), bu ruhun
sevk ve yardımı ile hareket ettikleri (II.
Tarihler, 15/1; i şaya, 42/1) bildirilmiştir. öte
yandan Ahd-i Atik'teki ifadelerde Tanrı'
nın ruhu bir insandan diğerine (I. Samuel.
16/ 14). bir peygamberden ötekine (Sayı
lar, 11/2 5; ll. Kra ll ar. 2/9- 1O) hareket etmektedir. Nitekim ölümünden önce Musa'nın üzerindeki ruh da Yeşu'ya geçmiş
tir (Tesniye, 34/9).
Ruhulkudüs'ün doğrudan ilahi ilhamla
alakalandırılması Rabbinik döneme aittir. Yahudi geleneğine göre Tevrat. Tanrı
tarafından Musa'ya aracısız vahyedilmiş
ken Ahd-i Atik'teki diğer kanonik metinler RCıhulkudüs'ün aracılığıyla ilham edilmiştir. Bir metnin kanonik sayılması Ruhulkudüs'ün yardımıyla kaleme alınması
şartına bağlanmış ( Song of Songs Rabbah, lll. 5; The Tose{ta , Yadayim , 2/14).
ayrıca kutsal ruhun gücünün her peygambere eşit seviyede veri lmediği bildirilmiştir. Haggay, Zekarya ve Malakl gibi
son peygamberler öldüğünde Ruhulkudüs'ün İsrail'den ayrıldığı belirtilerek(Yoma 9b) İsrailoğulları arasında nebevi ilha-

mın bittiğine işaret edilmiştir.

Yahudilik'te RCıhulkudüs nübüvvetin
gücü olarak tanımianınakla birlikte hı
ristiyanların benimsediği manada kutsal
ruh gibi, yani Tanrı'dan ayrı ilahi mahiyeti bulunan bir kişilik olarak algılanmamış
tır. Onunla ilgili ifadeler rabbilerin monoteist düşünceleri içinde değerlendirilmiş
tir. Nitekim Judah Halevi, Ruhulkudüs'ün
Tanrı'dan müstakil bir varlığının bulunmadığını (The Kuzari, s. 87). peygamberlerin vahiy alırken, diğer mistik şahsiyet c
!erin ise ilhama mazhar olurken Ruhulkudüs tarafından çepeçevre sarildıklarını
(a.g.e., s. 220-222) ifade etmiştir. Musa
b. Meymun, vahyin alınış şekillerine göre
nübüvveti on bir mertebeye ayırmış. Ruhulkudüs'ün ilhamıyla gerçekleşen bilgilenmeyi alt seviyelerde göstermiştir. Ahd-i

