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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

100

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
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Atik'teki Mezmurlar. Süleyman'ın Meselleri, Neşldeler Neşldesi, Daniel, Eyu b ve
Tarihler (Ketublm diye adlandırı l an kitaplar) RGhulkudüs tarafından ilham edilmiştir. İbn MeymGn, söz konusu ilhamın
keyfiyetin i de şahsın uyanıklık halinde ve
duyuları açıkken kendisini bir gücün etkisi altında hissederek dini ve dünyev'i konularda konuşmaya zorlanması şeklinde
açıklamıştır (Delaletü '1-/:ıa'irfn, s. 436-443) .
Yahudilik'te ilham sadece peygamberlerle sınırlı kalmamış. RGhulkudüs diğer
insanlara da arac ı olmuş. onlar da bu kabiliyetleriyle istikbale dair kehanetlerde
bulunmuşlardır

(The Babylonian Ta lmud,

Mo'ed, 'Erubin, 64b). Bunun da ötesinde
Midraş geleneğinde cemaat halinde Tevrat'ı öğretenlere. mitzvah emirlerinden
birini yerine getirenlere kutsal ruhun ilhamı vaad edildiği gibi, belli merhaleleri
katetmeleri suretiyle mistik kimselerin
de ilhama mazhar olabilecekleri ileri sürülmüştür ( Song o{Songs Rabbah, 1/1,
5). Hatta İ srailoğulları'nın RGhulkudüs'ün
gücüyle yönlendirildiklerine inanılmıştır.
Ayrıca dini merasimlerde coşku içinde bulunan cemaatin vecd halini yaşarken de
RGhulkudüs'ün etkisinde bulunabileceği
kabul edilmiştir.
Hz. İsa'nın şahsında gerçekleşen vahyin dışında Hıristiyanlık'taki ilham. Tanrı'nın mesajını kutsal ruh aracılığıyla Kitab-ı Mukaddes yazarları da dahil olmak
üzere dilediği insanlara bildirmesi şeklin
de tanımlanabilir. Ahd-i Cedld'de "nefesIenmek, üflemek" ve "nefes. ruh" anlamlarına gelen Grekçe pneuma kökünün türevi kullanılarak kutsal metinlerin Tanrı
tarafından ilham edilmesi teopnevstos
terkibiyle bir yerde ifade edilmiş (Timoteos'a İkinci Mektup, 3/16). ilhamda RGhulkudüs'ün rolü de, "Çünkü peygamberlik asla insanın iradesiyle gelmemiştir, fakat insanlar RGhulkudüs tarafından sevkolunarak Tanrı'dan söylediler" (Petrus'un
İkinci Mektubu, 1/21) şeklinde dile getirilmiştir. RGhulkudüs'ün ilhamı "RGhulkudüs'le söylemek" (Markos, 12/36). "RGhulkudüs'le dolu olmak" (Luka, 1/15-17). "Sizde söyleyen RGhulkudüs'tür" (Matta. 10/
20; Markos, 13/11) diye de ifade edilmiş 
tir.
Hıristiyanlık'ta vahiy anlayışı Hz. İsa'ya
temellendirilmiştir. Tanrı gizli iradesini
İsa'da bilinir hale getirmiş (Efesoslular'a
İkinci Mektup, 1/9). kelamı onun bedeninde ete. kemiğe bürünmüş ve insanların
arasına inmiştir (Yuhanna, 1/14 ). İsa, çarmıha gerildikten sonra tekrar diriltildiğin
de havarilerİni Tanrı'yı ve kendisini tem-

si l eden ruhla kendi mesajını tebliğ etmek üzere görevlendirmiştir (Matta. 28/
19-20). Dolayısıyla İsa'dan sonra havarilere ve kiliseye bağlı faaliyet gösteren ve
peygamber olarak adlandırılan kişilere
ilhamın getirilmesine kutsal ruh aracılık
etmiştir. Kutsal ruhun kiliseyi de kontrolü altında tuttuğuna inanılınaktadır (Yuhanna, 14/26; Resullerin işleri, 5/32)
Resullerin İşleri kitabında, kutsal ruhun
sadece peygamberlere değil diğer insanlara da gelerek tesirde bulunduğu görülmektedir. Petrus'un konuştuğu ikinci
Pentikost bayramında Tanrı'nın ruhu orada bulunan herkesin üzerine gelmiştir
(Resullerin işleri, 10/44). Luka, Tanrı'nın
ruhunun bu tür faaliyetini insanlar için bir
nevi ilahi mevhibe olarak kabul etmiştir
(Resullerin İ ş l eri, 6/3; 8/4-8; 11/24; 15/32).
Pavlus. " Bunları insani hikmetin öğret
sözle değil, ancak ruhani şeyleri ruhanl sözlerle birleştirerek ruhun öğretti
ği sözle söylüyoruz" (Korintoslular'a Birinci Mektup, 2/13) şeklindeki ifadesiyle peygamberlik için Tanrı'nın ruhunun yardı~
mını gerekli görmüştür. Petrus da kutsal ruhun nübüvvetteki önemli rolüne
dikkat çekmiş (Petrus'un İkinci Mektubu,
l/20-21). kutsal metinlerin ya z arlarının
yegane kaynaklarının baba Tanrı ve İsa
Mesih'i temsilen gelen kutsal ruh oldutiği

ğunu belirtmiştir.

Kilise babalarından Romalı Aziz Clement kutsal metinlerin RGhulkudüs'ün etkisi altında yazıldığını. havarilerin misyonlarını da ondan aldıkları güçle yerine getirdiklerini söylemiştir. Irenaeus, Ruhuikudüs'le kilise arasındaki hayatı ilişkiyi
vurgulamış. Origenes Adamanti us kutsal
metinlerin gerçekyazarının Tanrı olduğu 
nu, yazariara ilhamı RGhulkudüs'ün ulaş
tırdığın ı, RGhulkudüs'ün farklı seviyelerde ilham da bulunabileceğini belirtmişti r.
ll. Vatikan Konsili'nde ( 1962-1965).
Ahd -i Atık ve Ahd -i Cedld'in tamamen
kutsal ruhun ilhamıyla yazıldığı için kutsal ve kanonik kabul edildiği, kutsal ruh
tarafından ilham olunarak kiliseye tevdi
edilmekle birlikte gerçek yazarının Tanrı
olduğu belirtilmiştir. Metinlerin kaleme

liyle

anlaş ı lab ilm esi

için metnin muhtedikkat etmek, onu
kilisenin yaşayan gel eneği içinde ve hıris
tiyan inancının hakikatlerine dikkat ederek okumak şeklindeki üç şart ileri sürülmüştür. Metnin anlaşılması için ileri sürülen şartlar ilham hadisesine, metinlerio kanonizasyonuna ve kilise arasındaki
ilişkilere açıklık kazandırmaktadır. Çünkü İsa'nın yeryüzündeki bedenini temsil
eden kiliseye baba Tanrı'yı ve oğul Tanrı'yı (isa) temsilen kutsallık veren RGhulkudüs'tür. Protestan kiliseleri, kutsal ruhun kutsal metinlerin ilham edilmesi ve
kiliseye kutsallık kazandırmasındaki rolünü benimsemekle birlikte Kitab - ı Mukaddes'teki her metnin yazarının aynı
seviyede ilham aldığını kabul etmemektedir.

vasının bütün lü ğüne

BİBLİYOGRAFYA:

The Babylonian Ta lmud, London 1935-78,
Mo'ed , ' Erubin , 64b, Yama 9b; Song of Songs
Rabbah, AnAnalytical Translation(trc. ). Neusne r), At ı anta 1989, 1/1, 5; TheTosefta, Sixth
Division: Tohorot(trc. J. Neusner), Atlanta 1990,
Yadayim, 2/14; İbn MeymCın, De laletü'l-f:ı[ı'irfn
(nşr. Hüseyin Atay). Ankara 1974, s. 436-443;
J . Halevi. The Kuzari (tre. H. Hirschfeld). New
York 1964, s. 87, 220 -222; Early Christian Fathers(ed . ve tre. H. Bettenson). New York 1969,
s . 30-32, 83-87; R. F. Collins. "Inspiration " ,
The New Jerome Biblical Commentary (ed.
R. E. Brown v.dğr.). Avon 1991, s. 1026-1 027; G.
Chapman. Catechism o{the Catholic Church,
Avon 1994, s. 30-31, 170-171; Rivka G. Horvitz,
"Ruah Ha-Kodesh", EJd., XIV, 364-368; J. Strahan . "Inspiration (Protestan!)" , ERE, VII, 346350; E. L. van Becelaere. "Inspiration (Roman
Catholic)" , a.e., VII, 350-352; A. S. Geden, ''lnspiration (Hindu)", a.e., VII , 352-354; David
Carpenter. "Inspiration", ER, VII, 256-259; Alisdair Heran, "Ho Iy Spirit", Encyclopedia of
Early Christianity, New York 1990, s. 429-431.

li

iLHAMi
( ..s<>~!)
Osmanlı padişahlarından

III. Selim'in
kullandığı

şiirlerinde

mahlas

(bk. SELİM III).

L

_j
ı

İLHAMi, Abdülvehhab

alınmasında Tanrı beşer yazarları seçm i ş,

(..s<>~! '"="'ı.;,~ ı~ )

onların

kabiliyetlerini kullanarak kutsal
ruhun aracılığıyla insanlığın kurtuluşu için
kendi mesajını bu metinlere koymuştur.
Ancak aynı seviyede ilham olundukları
halde yazarların farklı metinler çıkarma
ları, onların farklı kültür çevrelerinde değişik edebi üslGba sahip bulunmalarıyla
açıklanmıştır. Bu konsilde kutsal metnin
RGhulkudüs tarafından ilham edildiği ha-
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