
din ibnü'l-Hatlb önceleri ondan övgüyle 

söz ederken ( el-İ/:ıata, I. 37; IV, 88-1 00; Mak
karl, Nefr.ıu't-tib, VI. 109-110; Ezharü'r-ri
yaz, II, 5-7) aralarındaki ilişki zaman içe
risinde siyasi çekişmeye ve düşmanlığa dö
nüşünce ibnü'l-Hatlb, daha sonra kaleme 
aldığı el-Ketibetü'l-kô.mine adlı eserinde 
(s 146-1 5 2) Nübahl'yi eleştiren ve aşağı
layan ifadelere yer verdi. Ayrıca eleştirile
rini içeren, günümüze ulaşmayan Ijal'ü'r
re'sen ii vaşfi'l-Kaçii Ebi'I-Hasen adlı 
risalesini Merlnl Sultanı Abdülazlz'e tak
dim etti (Makkarl, Nefr.ıu't-tfb, VI, 152) . Bu
na karşılık ibnü'l-Hatlb'i zındıklıkla suçla
yarak bazı eserlerini 773'te (ı 3 71-72) Gır

nata'nın merkezinde yaktıran Nübahl'nin 
de (Tari!; u /!:uçiati'l-Endelüs, s. 20 1-202) 

düşmanca tavrını onun öldürülmesiyle ne
ticelenen sürecin sonuna kadar sürdürdü
ğü görülmektedir. Bu iki alim arasındaki 
düşmanca ilişki, Merlnl Sultanlığı ile Beni 
Ahmer Emirliği arasında bir krizin dağma
sına da yol açmıştır (Parlak, s. 106-108) . 

Kaynaklarda Nübahl'nin 792'den ( 1390) 

sonra vefat ettiği kaydedilmektedir. 

Eserleri. 1. Tô.ritıu ]fuçiô.ti'l-Endelüs: el
Mer]fabetü'l-'ulyô. fi men yeste]J.i]f]fu'l
kazô.' ve'l-fütyô. . Eserin birinci bölümü 
yargılama hukukuna (kaza) dair genel bil
giler içermekte, ikinci bölümde çoğu En
dülüslü olmak üzere Mağrib bölgesi kadı

larının biyografilerine yer verilmekte, ar
dından kadılar arasındaki yazışmalar, ba
zı belgelerin yargılama hukukundaki de
ğeri vb. konular ele alınmaktadır. Endü
lüs yargılama hukuku tarihini biyografıler 
ekseninde fetihten VIII. (XIV.) yüzyıla ka
dar gelen bir muhteva ile sunan eser E. 
Levi-Provençal tarafından (Kahire 1948) 

yayımlanmış, bundan ofset baskılar yapıl
mıştır (Beyrut 1967, 1400/1980, 1403/1983, 

5. bs.). Daha sonra gerçekleştirilen Mer
yem Kasım TavıTin neşri (Beyrut 1415/ 1995) 

ilk baskıya ciddi bir katkı yapmaktan uzak
tır. Arsenio Cuellas Marques, eseri kısmi 
ispanyolca tercümesiyle birlikte Oranada 
Üniversitesi'nde doktora tezi olarak neşre 
hazırlamış ( 1986). bu çalışma daha sonra 
Celia del Moral Malina'nın katkılarıyla ya
yımlanmıştır (Granada 2005). z. Nüzhe
tü'l-Beşô. 'ir ve'l-ebşô.r. Nübahl'nin el-İk
lil ii tafzili'n-na]]il (el-Ma/!:ametü'n-nal;
liyye) adlı eserinin şerhi olup yazma nüs
hası Escurial Library'de bulunmaktadır (nr. 
1653) . Edebi yönünün yanı sıra Nasrller 
Devleti'nin tarihine ilişkin faydalı bilgileri 
de içeren kitabın (Tarf/;u /!:uçiati'l-Endelüs, 
Giriş s., iii) bazı bölümlerini Müller Nü
]]ab ii tô.ri]]i 'Arabi'l-Garb isimli mec
mua içinde neşretmiş (Münih 1866,1, 101-

160). tamamı. Ma]fametü Tafzili'n-na]]
le 'ale'l-kerme adıyla Hasnil et-Tırabiu

si Büzüveyte tarafından yayımlanmıştır 
(/jauliyyatü 'l-Cami'ati 't-Tanisiyye, XXVII 

[ 19881. s. 199-218) . 3. Zeylü Tô.ri]]iMô.le
]fa. A. Carmona kayıp olan bu eserin ibn 
Asker'in tarihine bir zeyil olduğunu ifade 
etmekte (EJ2 Suppl. [ İng.[. s. 679). ancak 
Nübahl'nin biyografisine yer veren klasik 
kaynaklarda eserin adına rastlanmamak
tadır. Kaynaklarda müellifin ayrıca, Ebu 
ishak ibrahim b. Musa eş-Şatıbl'ye reddi
ye olarak namazdan sonra dua konusuna 
ilişkin bir çalışması olduğu belirtilmekte
dir (Ahmed Baba et-Tinbüktl. s. 330; Mak
karl, Ezharü'r-riyaz, II, 7) . 
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NÜBÜWAT 
( ~1~1) 

Üç ana grupta toplanan 
İslam inanç esaslarının 

ikincisini oluşturan 
peygamberlik müessesesi, 
peygamberler ve özellikle 

Hz. Muhammed'le ilgili konuların 
genel adı 

(bk. NÜBÜWET; USÜL-i SELASE). 

NÜBÜWET 
(ö~l) 

Allah ile insanlar arasında 
dünya ve ahiretle ilgili ihtiyaçlarının 

giderilmesi amacıyla yapılan 
elçilik görevi. 

_j 

-, 

_j 

Sözlükte "haber vermek" manasındaki 
neb' yahut "konum ve değeri yüksek ol
mak" anlamındaki nebve (nübü') kökün
den masdar ismi olan nübüwet kelimesi
ni Ragıb el-isfahilnl, "Allah ile akıl sahibi 
kulları arasında dünya ve ahiret hayatla
rıyla ilgili ihtiyaçlarının giderilmesi için ya
pılan elçilik görevi" diye tarif etmiştir (el-

NÜBÜVVET 

Müfredat, "nb,e" md.; krş. Usanü'l-'Arab, 
"nbv" md .). Türkçe'de nübüwet kökün
den türeyen nebi yerine daha çok Farsça'
dan alınmış peygamber (peyamber, ha
ber getiren) ve peygamberlik kelimeleri 
kullanılır. Risalet kavramı da nübüwetle 
eş anlamlı kabul edilmekle birlikte dini li
teratürde daha çok nübüwet tercih edil
miştir. Her iki kavrarnda asıl unsuru, Al
lah'ın vahiy yoluyla öğrettiği bilgileri ve 
O'nun emirlerini insanlara ulaştırıp ilahi 
elçilik görevini yapma teşkil eder. Allah'ın 
elçi olarak seçip görevlendirdiği kişiye ne
bl yanında resul de denir. Farabi ve ibn Si
na gibi islam filozoflarına göre nübüwet 
olağan öğretme ve öğrenme araçlarına 
başvurmadan sahip olunan bilgi algılama 
gücüdür (Amidl, el-Mübin, s. 121-122). 

Nebevl güce sahip olan insan "faal akıl"la 
doğrudan ilişki kurmasını sağlayan akli, 
hayall ve nefs! güçleri sayesinde bilinme
yen hususlara ulaşır, görünmeyen suret
leri algılar ve nesneleri değişikliğe uğrata

bilir (İbn Sina, s. 115-121 ). 

Kur'an'da ve Hadiste Nübüwet. Kur'an'
da Allah Teala'nın Hz. Nuh ve ibrahim ile 
soylarından gelen bazı kişilere kitap, hü
küm ve nübüwet lutfedip onları nebl ve 
resul yaptığı, ayrıca israiloğulları'na kitap 
ve nübüwet verdiği belirtilir (el-En'am 6/ 
83-89; Meryem I 9/49-58 ; el-Ahzab 33/39-

40). Çeşitli ayetlerden anlaşıldığına göre 
Cenab-ı Hak, insanlara yaratılıştan itiba
ren peygamberler vasıtasıyla doğru yolu 
gösteren vahiyler ve bunları içeren kitap
lar indirmiş, ilk peygamber olarak da Hz. 
Adem'i seçmiştir (el-Bakara 2/30 , 37; Al-i 
imran 3/33). Başlangıçta insanlar aynı di
ne mensup bir topluluktu. Daha sonra Al
lah her millete birbiri ardınca, iman edip 
iyi davrananları müjdeleyen, inkara sapla
narak kötü davrananları uyaran nebller ve 
resuller göndermiş, onlarla birlikte, ihti
lafa düştükleri konularda hüküm vermek 
için gerçekleri içeren ve doğruya ileten ki
taplar indirmiştir (el-Bakara 2/ 213; Yunus 
10/47; el-Mü'minQn 23/44; Fatır 35/ 24) . 

Aydıntatıcı bir kandile benzettiği (el-Ahzab 
33/46) peygamberleri vasıtasıyla insanla
rı bilgilendirerek eğitmiş. kitaplarını Ceb
rail aracılığıyla ya da doğrudan vahiy yo
luyla inzal etmiş, peygamberleri de aldık
ları vahiylerin Allah'tan geldiğine dair zo
runlu bilgilere sahip kılmıştır (en-Nisa 4/ 
163; en-Nah l 16/102). Hz. Musa'ya hidayet 
ve aydınlık kaynağı olarak Tevrat'ı, DavGd'a 
Zebur'u, lsa'ya bunları tasdik eden ve Hz. 
Muhammed'i müjdeleyen incil'i, son pey
gambere de geçmiş bütün nebl ve resul
terin getirdikleri ilahi kitapları tanıtıp doğ-

279 



NÜBÜVVET 

rulayan Kur'an'ı indirmiştir (Al-i imran 3/ 
3-4; en-Nisa 4/ 136; el-Maide 5/44-46; ei
Furkan 25/1 ). 

Peygamberler içlerinde yaşadıkları hal
kın diliyle ilahi buyrukları tebliğ etmişler
dir (İbrahim 14/4; eş-Şüra 42/7). Bu tebliğ
de Allah'ın birliğine, ilahi kitaplara, pey
gamberlere, meleklere ve ahiret gününe 
iman etmek, namaz kılmak, zekat ver
mek, oruç tutmak, iyilik yapıp kötülükten 
sakınmak, ebeveyne iyi davranmak, adam 
öldürmemek, hırsızlık yapmamak, yoksul
lara ve yetimlere yardım etmek gibi te
mel ilkeler yer almıştır. Peygamberler, Al
lah tarafından elçi olarak görevlendirildik
lerini kanıtlayan mucizeler göstermiş, bu
na rağmen muhataplarının çoğu kendileri 
gibi beşer türünden fertler olmalarını ge
rekçe göstererek onlara karşı çıkmış ve 
getirdikleri vahiyleri "eskilerin masalları, 
uydurulmuş beşer sözleri, açık bir sihir" di
ye nitelendirmiştir (el-En'am 6/25; el-isra 
17/1 Ol ; el-Mü'minün 23/24; el-Furkan 25/ 
5-6; Yas'in 36/13-15). İnsanların önceden 
yeterince uyarılmadıklarını ileri sürmeme
leri için (en-Nisa 4/164-165) peygamber
lere verilen mucizeler, genellikle duyulara 
hitap eden ve tabiat kanunlarını aşan olay
lardan veya gayba dair haberlerden mey
dana gelmiştir. Bu mucizeterin bir kısmı 
inanmak isteyenleri etkilemeye, bir kısmı 
da inkar edenleri helilk etmeye yönelik ol
muştur. Bu bağlamda Hz. Nuh'a tufan ve 
tufandan gemi ile kurtulma (Hud ı 1/36-
48). Hz. Salih'e kayadan çıkarılan deve 
(HGd 11/61-68). Hz. İbrahim'e ateşin ken
disiniyakmaması (el-Enbiya 21/51-71), Hz. 
Musa'ya asasının ejderhaya dönüşmesi (el
A'raf 7/103- ı 07). Hz. lsa'ya gökten indiri
ten sofra, ölüleri diriltme, evde yenilen ve 
yenilmeyip Herisi için saklanan şeyleri ha
ber verme (Al-i im ran 3/45-49). Hz. Mu
hammed'e Bizanslılar'ın İranlılar'ı savaşta 
yeneceklerini önceden bildirme (er-ROm 
30/2-4) gibi mucizeler verilmiştir. Milcize
lere inanmayan ve peygamberleri aşağı
layan inkarcılar değişik felaketler şeklinde 
tecelli eden başka mucizelerle helak edil
miş, daha sonra gelecek nesillere ibret ol
ması için Hz. Nilh ve Lut'un kavimlerinin 
helak edilişlerine dair kalıntılar ve Fira
vun'un bedeni geride bırakılmıştır. Buna 
karşılık Hz. Muhammed'in mucizeleri ara
sında hissi mucizeler öne çıkarılmamış, 
bunun yerine insanlığın kaydettiği gelişi
me paralel olarak akıl yürütüp bilgi üret
meyi hedefleyen Kur'an mucizesi indiril
miştir. Onun son peygamber oluşu böyle 
kalıcı bir mucizeyi gerekli kılmıştır. Çünkü 
insanlara gönderilen peygamberlerin mG-
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cizeleri kendi çağlarındaki nesillere hitap 
ediyordu. Son peygamber için bu mucize 
akla hitap eden ve bilgiye dayanan tür
den olabilirdi (el-Bakara 2/23-24; el-Anke
bGt 29/47-51; el-Ahzab 33/39-40) 

Hadislerde de nübüwete ve peygam
berlere dair çeşitli bilgilere yer verilmiştir. 
Konuyla ilgili rivayetlerde Hz. Peygamber 
nübüwetle gayba dair bilgiler arasında bir 
ilişkinin bulunduğuna dikkat çekmiş, nü
büwet ve risaletin kendisiyle sona erece
ğini, geride sadece doğru bilgiler içeren 
sactık rüyaların kalacağını ve salih mürnin
terin göreceği bu rüyaların müjdeleyici ba
zı hususlara işaret edeceğini belirtmiş, ay
rıca bu tür rüyaları nübüwetin küçük bir 
parçası diye nitelemiş, Hz. Aişe de ResG
Iullah'ın nübüwetinin, gördüğü sactık rü-

yaların aynen gerçekleşmesiyle başladığı
nı bildirmiştir (Müsned, I, 219; III, 267; Bu
harl, "Ta<!Jlrü'r-rü,ya", 2, 4-5). ResGl-i Ek
rem peygamberleri anneleri farklı, baba
ları bir olan kardeşlere benzeterek onla
rın insanları aynı dine davet ettiğini açık
lamış ve kendisiyle lsa arasında başka bir 
nebinin bulunmadığını söylemiştir (Müs
ned, II, 319; Buhar!, "Enbiya,", 48). ResG
Iullah'a atfedilen bir hadiste 124.000 pey
gamberin varlığından söz edilmiş, bunlar
dan 31 S'inin resul, diğerlerinin nebi oldu
ğu belirtilmiş, ilk nebinin Hz. Adem, ilk re
sulün Hz. Nilh, son resul ve neblnin de Hz. 
Muhammed olduğu, onun gelişiyle nübüv
vet ve risalet binasının tamamlandığı ha
ber verilmiştir (Müsned, V, 265-266). An
cak bu rivayetin isnad açısından çok zayıf 

Kur'an-ı Kerim'de kıssaları zikredilen nebi ve resulterin seceresi 
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olduğu kaydedilmiştir (a.e. IArnaOt]. XXXV, 
431-433; XXXVI, 618-620). Allah "bezm-i 
elest"te her peygamberle sözleşme yap
mış ( Müsned, V. I 3 5), her peygambere mu
cizeler verilmiş (Müsned, ll, 341; Buhar!. 
"Feza'ilü'l-Kuran", ı, "Tefslrü'l-Kuran", 1). 
peygamberlere inanmak iman esasları 
arasında sayılmış (a.g.e., IV, ı 29) ve çocuk
lara peygamber isimlerinin verilmesi tav
siye edilmiştir (Buhar!, "Edeb", 109) 

Nübüvvet Probleminin Ortaya Çıkışı. İs
lamiyet'in hızla yayılmasının ardından ll. 
(Vlll.) yüzyılın ikinci yarısından itibaren hem 
Hz. Muhammed'in nübüwetini hem nü
büwet müessesesini inkar edip bu husus
ta bazı eleştiriler ortaya atan akımlar gö
rülmeye başlanmış (Salih Uzeyme, s. 40 ı). 
zamanla bu konuda kitaplar yazılmıştır. 
Makdisl, Muattıla (ateistler) ve Berahime'
nin peygamberleri inkar ettiğini söyler (el
Bed' ve't-taril], ı. ı 09). Cahiz de dehrller 
ve mülhidlerin yanı sıra İbn Ebü'I-Avca, is
hak b. Talut ve Nu'man b. Münzir gibi zın
dıkların din narnma haberler icat ederek 
şehirlerde yaydıklarını ve Kur'an'a ta'ne
dip onun vahiy ürünü oluşunu inkar ettik
lerini bildirir (ljucecü'n-nübüvve, lll , 277-
278). Ayrıca hıristiyanların mülhidlerle zın
dıklardan öğrendiklerini kullanarak Hz. 
Peygamber'in nübüwetine itiraz ettikle
rini belirtir (el-Mul]tar, s. 65-66). Cahiz'e 
göre Kur'an'ı mushaflarda toplayan saha
biler, Resul-i Ekrem'in nübüwetine ilişkin 
delilleri de bir kitapta toplasalardı hiçbir 
münkirin bu gerçeği inkar etmeye mecali 
kalmazdı (ljucecü'n-nübüvve, lll, 226-227). 

Ali b. Rabben et-Taberl'nin naklettiğine 
göre kendi amcası Ebu Zükkar Yahya b. 
Nu'man başta olmak üzere Irak bölgesinde 
tanınan papazlar. ilk müslümanların her
hangi bir mucizesini görmeden Hz. Mu
hammed'e inandıklarını. diğer peygamber
lerin gösterdiği mucizeler kendi kitapların
da zikredildiği halde Kur'an'da Hz. Muham
med'in hissi mucizeler gösterdiğine dair 
bir bilgi bulunmadığını. Kur'an'ın belagat 
üstünlüğü taşımasının bir mucize sayıl
mayacağını, dolayısıyla Hz. Muhammed'in 
gerçek peygamber olmadığını söylemiştir 
(ed-Din ve'd-devle, s. 48-5 I, 98-99, 189-
190) İbnü'n-Nedlm, İbnü'r-Ravendl'nin nü
büwet inancını reddeden Kitfibü'z-Zü
mürrüd ve Kitfibü'd-Damig, Ebu Bekir 
er-Razl'nin nübüweti felsefi yönden eleş
tiren Fi Nakzi'l-edyan ve lfiyelü'l-mü
tenebbiyyin adlı kitapları yazdığım kay
deder ( el-Fihrist, s. 2 ı 6-21 7). Çağdaş araş
tırmacılardan Abdurrahman Bedevl, İb
nü'r-Ravendl'nin nübüweti eleştirmeye da
ir fikirleri Berahime'ye nisbet ederek or-

taya koyduğuna dikkat çeker (Min Taril]i'l
ill:ıad, s. 91-95, ı 18-119) Kadi Abdülceb
bar da nübüwete karşı farklı eleştirilerin 
Berahime ve Galiyye'den geldiğini belirtir 
ve Batıni-Karmatl hareketinin liderlerin
den İbn Havşeb ile İbn Fazi'ın lll. (IX.) yüz
yılda peygamberlerin getirdiği ilkeleri red
dettiklerini söyler ( el-Mugni, XV, I 09-1 I O; 
Teşbftü dela'ili'n-nübüvve, 1, 50-51. 90-91, 
ı 06, ı 29) . Bakıliani de Berahime'ye men
sup bir grubun nübüweti ilahi hikmete 
aykırı bulduğunu kaydeder (et-Temhid, s. 
ı26-ı27). Ebü'I-Yüsr ei-Pezdevl nübüweti 
inkar edenlere Sümeniyye'yi de ekler ( Uşü
lü'd-din, s. 90-91, 96). Ebü'I-Muln en-Ne
sefi, her iki grubun haberin bilgi kaynağı 
olamayacağı gerekçesiyle nübüweti red
dettiğini bildirir (Tebşıratü'l-edille, 1, 446-
447). Daha sonra yazılan kelam kitapların
da genellikle akli bilgilerin insanlar için ye
terli olacağı düşüncesiyle Sümeniyye ve 
Berahime'nin nübüwete yönelik itirazları 
reddedilmiştir. 

Doğu'daki nübüwet karşıtı felsefi gö
rüşlerin Batı'ya taşınmasının ardından XVII. 
yüzyıldan itibaren Fransa'da ve İngiltere'
de deizmin ortaya çıkmasıyla nübüweti 
eleştireniere bu akım da eklenmiştir. Deist 
düşünürlere göre akli bilgilerin, evreni ve 
tabi olduğu işleyiş düzenini Tanrı'nın ya
rattığını kanıtlamasıyla birlikte Tanrı insan
lara peygamberler ve kutsal kitaplar gön
dermemiş . bu tür inançlar insanlarca uy
durulmuştur (Ted Honderich, The Oxford 
Companian to Philosophy, "deism" md.). 
Nübüwete karşı eski ve yeni felsefi görüş
lerin merkezinde yer alan akli bilgilerin ye
terliliği, nebevl bilgilerin akli bilgilere ve 
bilgi üretme yöntemlerine aykırılığı iddia
sı (Fahreddin er-Razi, el-Metalibü 'l-'aliye, 
VIII, 32-33; Am idi, Ebkarü'l-efkar, IV, 31-
32; Abdurrahman Bedevl, s. 120-12 I). or
taya çıktığı ll. (VIII.) yüzyıldan itibaren ke
lamcılar tarafından felsefi temelden yok
sun bulunmuş ve bunun tarihi tecrübe ile 
çeliştiğine dikkat çekilerek konuyla ilgili 
kanıtlar gittikçe geliştirilmiştir. Şafii'nin 

yazdığı nakledilen İşbUtü'n-nübüvve ve'l
Berfıhime (Abdülkahir el-Bağdadl, s. 308). 
Matürldl'nin, Kitabü't-Tev]J.id'i ile (s. 271-
340) Te'vilfıtü'l-Kur'an'ın çeşitli yerlerin
deki açıklamaları istisna edilecek olursa bu 
konuda ilk çalışmalar Cahiz, Hayyat, Ebu 
Ali ei-Cübbal ve Kadi Abdülcebbar gibi 
Mu'tezile kelamcılarına aittir (Abdurrah
man Bedevl, s. 1 77). İsmailiyye alimlerin
den Ebu Hatim er-Rail'nin A 'lfımü'n-nü
büvve'si de bu alanın önemli eserlerinden 
biridir. Daha sonra Sünni kelamcıların "a'la
mü'n-nübüwe, delailü'n-nübüwe, şevahi-
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dü'n-nübüwe" adlarıyla yazdıkları eserler 
bir telif türü teşkil edecek kadar çoğal
mıştır. 

Nübüvvetin Fikri Temelleri. Nübüwet 
vahiy esasına dayanır. Vahye m uhatap olan 
peygamber, kendisine iradesi dışında tel
kin edilen hususların Allah'tan geldiğine 
dair kesin bir bilgiye sahip olur. İlahi vah
ye m uhatap olmak Allah'ın belirlemesiyle 
gerçekleşir. Bu sebeple çalışmak ve ilah! 
emirlere uymak suretiyle peygamber se
çilmek mümkün değildir. Kelamcılara gö
re bir ilahllutuf olan peygamberlik insa
nın bedeni ve ruhi nitelikleriyle de ilgili de
ğildir. islam filozofları ise nübüwetin, fizik 
ötesi alemle ilişki kurmayı mümkün kıla
cak kişisel özelliklerle bağlantılı olduğunu 
kabul eder (Amidl, Ebkarü'l-efkar, IV, 7-9) . 
Farabi ve İbn Sina'ya göre peygamber, kuv
ve-i muhayyilesinin güçlü olması sayesin
de Allah'tan sudur eden faal akılla irtibat 
kurup uyku halinde iken sadık rüyalar. uya
nık iken vahiy yoluyla O'ndan bilgi alabilen 
insandır. Filozof da faal akılla irtibat kura
bilir, ancak o bunu tefekkür sayesinde ger
çekleştirir (İbn sına, S. ı ı 7-119; Abdül
maksQdAbdülganl, s. 27-31). İslam filozof
ları, faal akılla ilişki kurması sonunda pey
gamberin gördüğü sOretierin hariçte var 
olmadığını ve sadece onun zihninde orta
ya çıktığını kabul etmiş, böylece kelamcı
ların Kur'an merkezli peygamber ve vahiy 
anlayışından farklı bir nübüwet görüşü or
taya koymuşlardır (Fahreddin er-Razi, el
Metalibü'l-'aliye, vııı, ı 27-ı37). Modern 
dönemde Fazıurrahman gibi bazı araştır
macılar da İslam filozoflarının nübüwet ve 
vahiy anlayışiarına paralel görüşler benim
semiştir (Salih Sabri Yavuz, s. 59-60, 200-
20 ı). Kelamcılara göre peygamberler bi
lerek günah işiemekten korunmuş. akıllı, 
zeki, güvenilir, bedeni ve ruhi arızası bu
lunmayan üstün ahlaklı insanlardır (Kadi 
Abdülcebbar, el-Mugni, XV, 4, 3 I 2; Nesefl, 
ll, 836; Fahreddin er-Razi, Mefatil:ıu'l-gayb, 
lll , 8-9). Çoğunluğa göre peygamberlerin 
hepsi erkeklerden seçilmiştir. Eş'arller'le 
İbn Hazm gibi bazı Sünni alimleri kadın
lardan da nebllerin seçildiğini, fakat resul 
gönderilmediğini söylemişlerdir (İbn FOrek, 
s. 174; İbn Hazm, V, I I 9-120). Hz. Adem'
le başlayıp Hz. Muhammed'le son bulan 
peygamberlerin sayısı hakkında kesin bil
gi yoktur. Kur'an'da adları geçen Adem, 
idrls. NOh. Hud, Salih, İbrahim. LOt. is
mail. İshak, Ya'küb, Yusuf, Şuayb, Eyyüb, 
Zülkifl, Musa. Harun, DavOd, Süleyman. 
İlyas. Elyesa', Yunus. Zekeriyya, Yahya, Isa 
ve Muhammed'den ibaret yirmi beş pey
gambere inanmak farzdır. Kur'an'da adı 
zikredilen Üzeyir, Lokrnan ve Zülkarneyn'-
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in peygamberlikleri ihtilaflıdır. 124.000 
peygamberin gönderildiği hakkındaki ri
vayet (Müsned, V, 265-266) bu konuda ke
sin delil olarak kabul edilmemiştir (Kema
leddin İbn E bO Şerif, s. ı 93-194). Hz. Mu
sa'ya Tevrat, Hz. DavOd'a Zebur, Hz. İsa'
ya İncil ve Hz. Muhammed'e Kur'an'ın ilahi 
kitap olarak verildiğine inanmak peygam
berlere imanın bir parçasını oluşturur. Hz. 
Adem'e on, Şlt'e elli, İdr'is'e otuz ve İbra
him'e on sayfadan ibaret kitapların (su
huf) verildiğine ilişkin bilgi ( Beyazizade Ah
med Efendi, s. 6 I) zayıf rivayetlere dayan
dığından kesinlik ifade etmez (Fahreddin 
er-Razi, Mefatfl:ıu'l-gayb, XXXI, I49; ayrıca 

bk. PEYGAMBER). 

1. Nübüvvetin İmkanı. Konuya her şey
den önce akli imkan açısından yaklaşan 
kelamcılara göre nübüwet hem ilahi hem 
beşeri açıdan mümkündür. İlahi açıdan 
mümkündür, çünkü Allah mür'id ve mü
tekellimdir; bu sıfatiarını nübüwet vası
tasıyla tecelli ettirir ve bu sayede buyruk
larını yarattıklarına iletir. Nübüwetin im
kansızlığın! ileri sürmekAllah'ın bu tür sı
fatlarının veya tesirlerinin bulunmadığı, 
dolayısıyla ekınet varlık olmadığı anlamı 

taşır (İbn Kayyim el-Cevziyye, Medaricü's
salikfn, I, 79-80; Abdüllatlf Harp Ot!, s. 268-

270; AbdülmaksOd Abdülgan!, s. 47-48). 

Nübüwet beşeri açıdan da mümkündür. 
Çünkü bir insanın beden! ve ruhi özellik
lerinde diğer insanlarla aynı durumda 
bulunması gerekmediğinden peygamber
ler zümresinin farklı kabiliyet ve özellik
lere sahip kılınması, bu sayede onların 
metafizik alemle irtibat kurup akıl ve du
yular yoluyla üretilemeyen bilgileri alma
sı mümkündür (Ragıb el-isfahan!, Tafşi
lü 'n-neş'eteyn, s. 60; İbn Hazm, I, 139-140; 

Am id!, Ebkarü'l-efkar, IV, 51) Gazzal'i nü
büwetin mümkün oluşunun tecrübe yo
luyla da kabul edilebileceği kanaatindedir. 
Ona göre insanın uyku esnasında aldığı 
bilgiler (sadık rüyalar) nübüwetin imkanına 
dair kanıtlardır. Ayrıca kişinin peygamber
lerce öğretilen zühd ve takva yolunu se
çip nefsinde uygulaması halinde keşf ve il
ham türü gayb'i bilgilere ulaşması müm
kündür (el-Münkı?, s. I39-145). İbn Tey
miyye de vetayet mertebesine erip haki
katleri keşfeden insanın nübüweti daha 
kolay kavrayabileceğini söyleyerek Gazza
tryi teyit etmekle birlikte hiçbir vel'inin pey
gamberin aldığı gayb'i bilgilere ve yaşadığı 
ruhi tecrübeye ulaşamayacağını vurgular 
( Şerf:ıu '1-'A~ideti'l-İşfahtıniyye, s. 203-205) 

İbn Haldun, sadık rüyada görülenterin Al
lah'ın insan idraklnde yarattığı bilgiler ol
duğuna dikkat çekerek bu tür bilgilerin 
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peygamberlerce idrak edilen vahiylerin, 
ayrıca berzah ateminde vuku bulduğu bil
dirilen hadiselerin imkanını kanıtladığını 
belirtir (Mu~addime, III, 1092-I097) . Yeni 
dönem kelamcılarından Fer'id Vecd'i, zihn'i 
kabiliyetlerin farklı oluşuna ve ihtiyaçları
nı karşılayacak bilgilerin hayvaniara ilham 
edilişine ilaveten keşfin de nübüwetin im
kanını kavramada önemli olduğunu kabul 
eder (es-Sfretü'l-Muf:ıammediyye, s. 55). 

2. Gerekliliği. Nübüwetin gerekliliği ila
hi ve beşeri açıdan olmak üzere iki yön
den incelenebilir. ilmiyle her şeyi kuşatan, 
yaratıkianna sonsuz lutuf ve ihsanda bu
lunan Allah'ın insanları kendi yol gösteri
ciliğinden mahrum bırakması durumun
da inanç ve davranış alanlarında doğruya 
ulaşmaları imkansız hale gelir. Cenab-ı Hak 
peygamberleri aracılığıyla doğru yolu gös
termeseydi kişilerin ve toplumların bu yo
lu bulmaları mümkün olmazdı (el-A'raf 7/ 
43) Allah'ın adi, ber, fettah, hadi, hakim, 
kerim, nur, rahman, rah'im, rab, rauf, rez
zak, reş'id , vehhab gibi isimleri O'nun ahi
rette sorumlu tutacağı insanlara peygam
ber göndermesini gerekli kılar. Matür'id'i'
nin de sık sık temas ettiği üzere (mesela 
bk. Te'vflatü'l-lfuran, IV, 53-54; V, 368-369) 

Allah Teala'nın şuurlu bir canlı olarak ya
rattığı insanı sorumlu tutmaması hikmet
le bağdaşmadığı gibi sorumlu kıldığı hal
de ona yol gösterınemesi de O'nun zikre
dilen isim ve sıfatlarıyla çelişir. Kelamcıla
rın çoğunluğu bu görüştedir. Mu'tezile ile 
bir kısım Şla alimleri bunu Allah için bir 
zorunluluk olarak görürken Matür'idiyye ve 
Selefiyye mensupları hikmet ve lutfunun 
sonucu diye açıklamıştır (Kadı Abdülceb
bar, el-Mul]taşar, I, 235-236; Beyazızade 

Ahmed Efendi, s. 31 1-312; Muhammed 
Abduh, s. 94-95). Eş'ar'iler'e göre hikmet 
ve lutuf çerçevesinde de olsa Allah'a her
hangi bir gereklilik veya zorunluluk nisbet 
edilemez (İbn Furek, s. 175-176; Amidl, Eb
karü'l-efkar, IV, 29). Kelamcılar nübüwetin 
beşeri açıdan da gerekli olduğunu söyler. 
Çünkü insanın ihtiyaç duyduğu bilgileri 
üretebileceği duyular ve akıl yürütme gü
cü olmak üzere iki temel kaynağı vardır. 
Ancak her iki kaynak da sınırlıdır. İnsan 
için vazgeçilmez bilgi vasıtası konumunda 
bulunmasına rağmen akıl yürütme gücü 
geçmişi ve geleceği kuşatabilen mutlak ve 
mükemmel bir kaynak değildir ve insanın 
mutluluğu için gerekli olan bilgileri tek ba
şına üretemez; ürettiği doğru bilgilerin be
nimsenmesini sağlayacak manevi bir yap
tırım gücüne de sahip değildir. Akıl yü
rütme gücüne rağmen insan nefsani ve 
dünyev'i arzularına aşırı bağımlılığının te-

siriyle yanlış hükümler verebilir, korkuları
nın ve hırsiarının etkisiyle akl'i ve ruhi has
talıklara maruz kalabilir. Ayrıca insanlar akıl 
yürütme gücü bakımından aynı seviyede 
değildir. Nitekim pek çok konuda değişik 
görüşler ileri sürülmekte, dolayısıyla ger
çeği ortaya koyan bir insan ve evren yo
rumu yapılamamaktadır. İnsandaki akıl yü
rütme gücünü tamamlayacak olumsuz 
faktörlerin etkisi karşısında onu hataya 
düşmekten koruyacak mükemmel bir kay
nağa ihtiyaç vard.ır ki bu da ilahi bilgi kay
nağından başkası olamaz (Kad! Abdülceb
bar, el-Mui]taşar, I, 236; Nesef!, I, 457-464; 

Fahreddin er-Razi, el-Me(.tılibü'l-'aliye, VIII, 

30, 113; Muhammed Abduh, s. 99-1 14). 

Kelamcılar nübüwetin gerekliliğini savu
nurken dini ve dünyev'i olmak üzere iki tür 
bilgiye olan ihtiyaçtan söz ederler. İnsan, 
yaratılıştan sahip kılındığı donanım saye
sinde akıl yürüterek veya tabii bir yöneliş
le Allah'ın varlığına fikren ulaşsa bile O'nun 
sıfatları, kulun yükümlülükleri ve ibadet 
tarzı, Allah-evren ve Allah-insan ilişkileri, 
insanın dünyada yaptıklarından hesaba çe
kileceği ahiret günü gibi konularda bilgi 
üretemez. Kısaca insan hak inançtarla ba
tı! inançları ve bunların kanıtlarını , haki
katle hurafenin ayırt edilmesini, ebeôı mut
luluğa götüren iyi işlerle bunları yapma 
yöntemlerini, cehenneme sürükleyen kö
tü işlerle bunlardan sakinma yollarını öğ
renmeye muhtaçtır. Yalnızca bazı filozof
ların çok genel anlamda ulaşabilecekleri 
bilgileri bütün insanların üretmesi de im
kansızdır. Bütün bunlar dini bilgiler açısın
dan nübüweti gerekli kılan hususlardır 
(Ebu Abdullah el-Hallml, I, 255-256; Kad! 
Abdülcebbar, el-Mui]taşar, I, 240, 250; Ne
sefl, I, 458-460; İbn Kayyim el-Cevziyye, 
II, 11 3; Muhammed Abduh, s. 85-95). Nü
büwet dünyev! bilgiler açısından da ge
reklidir. Çünkü insanın dünyada var olma
ya başladığı ilk evrede öğretitip eğitilmesi 

için dil bilgisine, hayatını sürdürebilmesi 
için beslenmeye, bestenrnek için hayvan
cılık ve ziraata, soğuk ve sıcaktan korun
mak için elbiseye ve eve, toplum düzenini 
sağlamak için hukuka dair bilgilere muh
taçtı. O'nun hayat için zorunlu olan bu 
bilgileri kendi kendine ve tecrübe yoluyla 
öğrenmesi akla yatkın görünmemektedir 
(Ebu Abdullah el-Hallm!, I, 257-273; İbn 

Hazm, I, 140-I42; Nesefl, I, 454-473; Fah
reddin er-Razi, el-Muf:ıaşşal, s. 2I4-2I6). 

Kutsal kitaplar insanlara farklı diller, fay
dalı besinler, gemi yapımı, demirin yumu
şatılıp işlenmesi, hayvancılık, ziraat, akıl yü
rütme, hukuk, siyaset. ticaret gibi dünyev'i 
konulara dair ilk bilgilerin nübüwet aracılı-



ğıyla öğretildiğini haber vermektedir. İlk uy
garlığın peygamberlerin yoğun olarak gön
derildiği Ortadoğu bölgesinde ortaya çık
tığını ve oradan dünyaya yayıldığının araş
tırmalarla tesbit edilmesi (McNeill, s. ı 5, 
5 5) kutsal kitapların verdiği haberleri doğ
rulayıcı niteliktedir. İnsanın dünyev1 bilgi
lere olan ihtiyacı mevcudiyetinin ilk evre
leriyle de sınırlı değildir. Zira birey ve top
lumun mutluluğunu sağlayacak davranış
ları ve bunlara ilişkin kuralları sadece akıl 
yürüterek belirlemek imkansız denecek 
kadar zordur. Bütün insanlık için geçerli 
olan bu durum da nübüweti gerekli kılar 
(Matür!dl. Kitabü 't-Tev/:ıfd, s. 271). 

3. Tarihin Şahitliği. Nübüwet tarihte 
gerçekleşmiş bir müessesedir. Küçük bir 
yekün teşkil eden Brahmanlar, Sümen1ler, 
ateist ve deistler istisna edilirse insanların 
büyük çoğunluğu tarihte peygamberlerin 
yaşadığını ve ilahi elçilik görevi yaptıkları
nı kabul eder. Günümüz antropoloji araş
tırmalarına konu olan Nuh tufanı ve ge
misi, Hz. İbrahim'in inşa ettiği Kabe, Ku
düs'teki kutsal mekan ve yapılar, her yıl 
milyonlarca insanın ziyaret ettiği Hz. Mu
hammed'in kabri, nübüwetini inkar eden
lerle savaştığı mekanlardan Uhud Şehitliği 
bu somut izlerden bazılarıdır. Nübüwetin 
insanlık kültüründeki izleri giyim kuşam
dan ibadetlere, diğer davranış biçimlerine 
ve şahıs isimlerine kadar pek çok alanda 
yaygın bir şekilde mevcuttur (Ragıb el -İ s

fahan!, Tafşilü'n-neş'eteyn, s. 59; Cahiz, 
fjucecü'n-nübüvve, lll, 224, 256-259; Mak
disl. lll , 1-8; Takıyyüddin İbn Teymiyye, en
Nübüvvat, s. ı 9-2 5). Müslüman tarihçiler 
evrenin yaratılmasına dair bilgilere yer ver
dikten sonra insanlık tarihini Hz. Adem'le 
başlatır ve Hz. Muhammed' e kadar Allah'ın 
pek çok peygamber gönderdiğini kaydedip 
bunların faaliyetlerine ilişkin bilgiler nakle
derler (Taber!, I, 32; Makdis!, I, 1-12) . Bazı 

tarihçiler de ilk uygarlığın Ortadoğu böl
gesinde kurulmaya başlayıp buradan dün
yaya yayıldığına ve uygarlığın inşa edilme
sinde peygamberlerin (rahipler) öncülük 
görevi yaptığına dikkat çeker (McNeill, s. 
22-60). Günümüzde yapılan araştırmalar 
nübüwetin tarihi gerçekliğini teyit etmek
tedir. Buna göre insanlık tarihindeki özel 
yerleri çok eskilere dayanan peygamber
ler (doğa üstü uzmanları) Ortadoğu'da tahıl 
tarımını, sulamayı, hayvanların evcilleşti

rilmesini ve deniz uygarlığını başlatmış. 
geçmişi Sumerler'e kadar uzanan yazıyı ve 
alfabeyi icat etmiştir. Demiri yumuşatma 
ve işleme yöntemleri milattan önce 1 zoo·
den sonra keşfedilmiş ve yaygın biçimde 
kullanılmıştır (a.g.e., s. 15-64). Bu yöntem-

!erin nasıl geliştirildiği bilinmemekle birlik
te Allah'ın Hz. Davud'a (m.ö. ı ı oo yılı ci
van) demiri yumuşatıp erimiş bakın kay
nağından sel gibi akıttığına (Sebe' 34/10-

12), ayrıca zırh yapma sanatını öğrettiği
ne (el-Enbiya 21/80) dair Kur'an'da verilen 
bilgiler dikkate alınırsa demiri işleme yön
teminin Davfid'un Allah'tan aldığı vahiy ara
cılığıyla ortaya çıktığı söylenebilir. Hz. Da
vud'un yaşadığı bu yüzyıla "demir çağı" 
adının verilmesi de nübüwetin tarih sah
nesine yansımasının bir başka kanıtıdır. 

4. Nübüvvetin Mucizelerle Temellendi
rilmesi. Nübüwetin bir başka fikri teme
lini mucizeler teşkil eder. a) Hissi Mucize
ler. Kelamcıların çoğunluğuna göre tabiat 
kanunlarını aşan niteliğiyle hissi mucize, 
sadece bu kanunları koyan Allah tarafın
dan gerçekleştirilebilecek bir olay olup nü
büweti kanıtlayan delillerin başında yer 
alır, çünkü bir insan olan peygamber muci
zeyi yaratacak bilgi ve güce sahip değil

dir. Bu sebeple bir kısım kelamcılar muci
ze ile nübüwet arasında akli bir bağlan
tının kurulmasının gerektiğini savunmuş

tur. Kelamcıların çoğunluğu ise mucizenin 
nübüwete vaz'! yönden delalet ettiği gö
rüşündedir. Bu şu anlama gelir: İnsanla
rın, benzerini getirmeye davet edilmesin
den sonra peygamberin elinde ortaya çı
kan mucize Allah'ın, "Kulum benden ha
ber verdiği konularda doğru söylemiştir" 

sözü yerine geçer. Nübüwetle arasındaki 
bağlantı akli veya vaz'! olsun mucizenin 
Allah'ın, peygamberini elçilik iddiasında 
tasdik etmek için yarattığı ve insanların 
gerçekleştiremeyeceği harikulade bir olay
dır (Nesefl, I, 469-4 70; Am idi. Ebkarü'l-ef
kar, IV, 24-26; Reş!d Rıza, I, 217). İbn Rüşd 
gibi bazı düşünürler, mucizenin peygam
bere ait kesin bir delil olduğunun biline
meyeceğini ve bunun neb!nin varlığını be
nimsedikten sonra nübüweti kanıtlayabi
leceğini söyleyerek nübüwetle hissi muci
zeler arasında akli bir irtibat kurmanın 
problemler içerdiğini söylemiştir ( el-Keşf, 
S. 173- ı 76). İbn Teymiyye de hissi mucize
lerin nübüwetin akl! delilleri arasında yer 
aldığını kabul etmekle birlikte problemler 
içerdiğini, bu sebeple nübüweti kanıtla
manın tek ve en önemli aracı olarak gö
rülmemesi gerektiğini belirtmiştir. Ona 
göre Gazzal1 hiss! mucizelerin problemle
rini farkettiği için bu yöntemi terketmiş, 
daha önce Cahiz ve Matür!d! gibi bazı ke
lamcıların değindiği, peygamberin getir
diği bilgilerin doğruluğunu öne çıkaran bir 
istidlal yöntemine başvurmuştur (en-Nü

büvvat, s. 223-241). Bu eleştirilerin etki-
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siyle olacak ki Fahreddin er-Raz! "burhan-ı 
!imm!" adını verdiği bilgi mucizeleri yön
teminin daha doğru olduğunu belirtmiştir 
(el-Mel;fılibü'l-'aliye, N, 123-124). Buna rağ
men müteahhirln dönemi boyunca hissi 
mucizeler nübüweti kanıtlayan en önem
li delil olarak görülmüş ve bilgi mucizeleri 
yöntemi ihmal edilmiştir. 

Peygamberlerce gösterilen mucizeler 
gönderildikleri dönemlerde insanlar ara
sında gelişmiş çeşitli meslek ve sanat dal
larıyla ilgili olmuştur. Hz. Musa zamanın
da sihir, Hz. Isa devrinde tıp, Hz. Mu
hammed döneminde edebiyat ve bilgi 
türleri geliştiğinden Hz. Musa'ya sihirbaz
ların yaptığı sihirleri geçersiz kılan asa, 
Hz. Isa'ya ölüleri diriltme, Hz. Muham
med'e bilgiyi öne çıkaran Kur'an mucize
si verilmiştir. Böylece ümmllik niteliği bu
lunan son peygambere kıyamete kadar 
geçerli olan üstün bilgi mucizesi verilmek 
suretiyle geçici hiss! mucizeler devri ka
panmıştır. Zira Hz. Muhammed dönemin
de insanlık çocukluk devresinden çıkıp zih
n1 açıdan ergenlik çağına, dolayısıyla bilgi 
çağına girmiştir (Cahiz, fjucecü'n-nübüv
ve, lll, 278-280; Nesefl. I, 493-494; Reş'id 

Rıza, ı , 217-2 18, 314-315; Elmalılı, ı. 267). 

Hissi mucize döneminin kapanmasına ve 
geçmiş peygamberlerin kavimlerince ya
lanlandığı için son peygambere verilme
diğinin Kur'an'da açıklanmasına rağmen 

kelamcıların müteahhir dönemde bu mu
cizeleri öne çıkarmasında, hıristiyanların 
nübüwetin ancak hissi mucizelerle kanıt
lanabileceği tarzındaki iddialarının yanı sı

ra verııerde ortaya çıktığına inanılan kevnl 
kerametierin Hz. Peygamber'in bir muci
zesi olarak kabul edilmesinin de etkisi ol
malıdır (Eş'ar'i, s. 438-439; Nesefl, I, 504; 

İsmail Hakkı Bursev'i, VI, 349-352). Bu mu
cizeler aklen mümkün olup aksini gerek
tiren herhangi bir engel bulunmamakta
dır. Hissi mucizenin bir nesnenin tabiat ve 
mahiyetinde değişiklik yapmaktan ibaret 
olduğu düşünülürse onu yaratan Allah'ın 
murat ettiği takdirde mevcut tabiat ve 
mahiyetini değiştirmesi mümkündür. Bu 
sebeple akıl yürütme yoluyla geçmişte hil
rikulade bir olayın vuku bulmadığına hük
metmekdoğru değildir (İbn Hazm, I , 142-

146; Nesefl, I, 476-477; Amidl, Ebkarü'l
efkar, IV, 55; Elmalılı, IV, 2239-2250). Pey
gamberlerin hissi mucizeler gösterdiği ila
h! kitaplarda ve özellikle Kur'an'da haber 
verilmiştir. Hz. Peygamber' e nisbet edilen 
ve nübüwetini ispat etme amacı taşıma
yan, ashabın imanını takviye amacı güden 
bazı hissi mucizeler ise (Yusuf Şevki Ya
vuz, s. 175) hadislerle sabittir (Buhar!. "Me-
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nal5ıb", 25-28; bk. Matürldl. Kitabü 't-Teu
/:ıid, s. 317; İbn FGrek, s. 178). 

b) Haberi Mucizeler. Peygamberler Al
Iah'tan aldıkları vahiy sayesinde gayba dair 
haberler vererek de mucize göstermiş, du
yularla algılamadıkları mekanlardan söz 
ettikleri gibi gelecekte vuku bulacak bazı 
olayları önceden haber vermiş ve bunlar 
aynen gerçekleşmiştir. Genellikle gerçek 
dışı haberler üreten falcıların ve kahinie
rin yöntemlerine başvurmamaları ve bildir
dikleri her haberin gerçekleşmesi bunları 
geleceğin bilgisine sahip yegane varlık olan 
Allah'tan aldıklarını kanıtlar. Bütün kelam
cılara göre haberi mucizeler nübüweti ka
nıtlayan delillerdir (Cahiz , fjucecü'n-nü
büuue, lll, 260-269; İbn Furek, s. 178-179; 

Kadi Abdülcebbar, Teşbftü dela'ili'n-nü
büuue, l, 86-87; Il, 313; Nesefl, l, 500-501). 

c) Bilgi Mucizeler i. Akli mucize olarak 
da adlandırılan bilgi mucizeleri nübüweti 
en doğru ve en açık şekilde kanıtlayan de
lillerdir. İlk defa Sümame b. Eşres, Ali b. 
Rabben et-Taberl ve Cahiz tarafından kul
lanılan, daha sonra Matürldl, Gazzall, İbn 
Rüşd ve Fahreddin er-Razi gibi alimlerce 
benimsenen bilgi mucizeleri nübüweti ka
nıtlamakta diğer mucizelerden daha önem
li ve makul bulunmuştur. Çünkü peygam
berlerin tutarlı ve zihni tatmin edici bir 
insan ve evren yorumu ile birey ve toplu- · 
mun mutluluğu için hayati önemi bulu
nan bilgileri öğretmeleri nübüwet iddia
Iarında tasdik edilmelerini gerektirir. Her 
şeyden önce peygamberler, insanları akıl 
yürüterek mümkün olan her konuda doğ
ru bilgi üretmeye ve üretilmiş tutarlı bil
gileri tasdik edip bunlara aykırı olan hü
kümleri reddetmeye davet etmiştir (Ma
türld!, Kitabü't-Teu/:ıid, s. 274-280) . Pey
gamberler bu hükümlere göre evrenin 
her şeyi bilen, her şeye gücü yeten, diledi
ğini yapan ve hakim olan Allah tarafından 
yaratıldığına inanıp O'na ibadet edilmesi 
gerektiğini bildirmiş ; akıl yürütmek, öğre
nim görmek, hak, hukuk, adalet, hayır, 
doğruluk, dürüstlük, emaneti gözetmek, 
yetimlere ve muhtaçlara yardım etmek, 
güzel söz söylemek, ebeveyne iyi davran
mak gibi yararlı bütün davranışları emret
miş; akıl yürütmeyi terketmek, cahil kal
mak, zulmetmek, haksız yere adam öldür
mek, hırsızlık yapmak, yalan söylemek, in
sanları aldatmak, kumar oynamak, zina et
rnek, içki içmek, faizeilik yapmak, alay et
rnek, böbürlenmek, iyiliği engellemek, cin
siyet ve ırk ayırımcılığı yapmak gibi zarar
lı olan kötülükleri yasaklamış; bunun yanı 
sıra tavsiye ettikleri iyilikleri fiilen yapıp 
yasakladıkları kötülüklerden de kaçmarak 
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uyulmaya layık önderler olduklarını gös
termişlerdir (Ca h iz, fjucecü 'n·nübüuue, 
lll, 280-28 ı; Nesefl, l, 489-49 ı). Peygam
berlerin getirdiği bilgilere uyanların da
ha olumlu davranışlar sergilemesine kar
şılık söz konusu bilgilerden yoksun kalan 
veya bunlara uymayanların davranışların
da olumsuzluk ve erdemsizliğin yüksek 
oraniara çıkması rasyonel açıdan nübüwe
tin gerçekliğini kanıtlayıcı niteliktedir (İbn 
Kayyim el-Cevziyye, Mi{taJ:ıu dari's-se'ade, 
ll , 118). Hasta insanları sağlığına kavuştu
ran kimsenin gerçek doktor olduğundan 
şüphe edilerneyeceği gibi akıl ve ruh sağ
lığı için gerekli bilgileri getirip fert ve top
lumları erdemli kılan kimselerin de Allah 
elçisi olduğundan şüphe edilemez (Ali b. 
Rabben et-Taberl. s. 57-58, 205; İbn Rüşd, 

s. 181-183; Fahreddin er-Razi, el-Metalibü'l
'aliye, Vlll, ı 23-124; Takıyyüddin İbn Tey
miyye, ŞerJ:ıu'l-'A~ldeti'l-İşfahaniyye, s. 
ı59- 162, 180-181). İnsanların ihtiyaç duy
duğu bu bilgilerin ümml bir toplum için
de yetişen ve hiçbir öğrenim görmeyen 
ümml bir kişinin getirdiği Kur'an'da ede
bi yönden erişilmez ifadelerle anlatılması 
da ayrı bir bilgi mucizesi oluşturur. 

Nübüwetin Sona Ermesi. Nübüwet dün
ya ve ahiret mutluluğunu sağlayan hida
yet yolunu gösterme amacı taşıdığından 
bunu gerçekleştirmek için gereken uzun 
bir sürecin geçmesi hikmetin gereğidir. Hz. 
Adem'den son peygambere kadar uzun dö
nem içinde çeşitli aralıklarla , bazan da peş
peşe gönderilen peygamberler insanları 
eğiterek izleri silinmeyen bir kültür süreci 
oluşturmuştur. Kur'an'da nübüwetle gelen 
bilgiler tamamlanıp korunmuş, böylece nü
büwet kemale erdirilmiş ve dolayısıyla ön
ceki peygamberlerin varlığı da belgelendi
rilmiştir. Çünkü son peygamberin hayatı ve 
getirdiği vahiyler bütün ayrıntılarıyla kay
dedilerek geçmiş peygamberlerin şahidi 
kılınmıştır (İbn FGrek, s. 180; Reş!d Rıza, 1, 
224; Elmalılı, V, 3906) . İncil'de Hz. İsa'dan 
sonra bir tesellicinin geleceği belirtilmiş 
(Yuhanna, 14/16), Kur'an'da da bundan 
Ahmed diye söz edilmiştir (es-Saf 61/6) . 
İsimlerinden biri de Ahmed olan Hz. Mu
hammed son peygamber olarak gelmiş ve 
kendisinden sonra başka bir peygamberin 
gönderilmeyeceği hususu getirdiği kitap
ta açıklandığı gibi (el-Ahzab 33/40) hadis
lerde de ifade edilmiştir (Müsned, II, 412; 

Buharl. "Menal5ıb", ı8) . Nübüwetin sona 
ermesi , Hz. Muhammed'in geçmiş pey
gamberleri teyit edici mahiyette getirdiği 
bilgilere ihtiyaç kalmadığı ve onların ge
çerli olmadığı anlamına gelmez, aksine ye
ni bir peygamberin gönderilmesine ihti-

yaç bulunmadığını ifade eder. Eğer Allah 
yeni bir peygamber gönderecek olsaydı 
onu da ana unsurları itibariyle Kur'an'daki 
bilgileri konu edinen bir vahye mazhar kı
lacaktı . Bu sebeple rüşdüne eren insanlar 
akıl yürütme gücünü kullanarak, nübüv
vetle gelen bilgilere ve tecrübl birikime 
başvurarak dünya ve ahiret mutluluğuna 
ulaşabilir. On dört asırdır yeni bir peygam
berin gelmeyişi de bu gerçeği teyit et
mektedir. Her ne kadar Sufiyye geleneği
ne bağlı bazı alimler nübüweti örfi ve ha
kiki kısımlarına ayırarak birincisinin sona 
erdiğini, buna karşılık "Allah'tan haber alıp 
bunu insanlara bildirmek" anlamındaki 
gerçek nübüwetin kıyamete kadar devam 
edeceğini ileri sürmüşse de (İsmail Hakkı 
Bursevl. IX, 50 ı) böyle bir ayırımın Kur'an 
ve hadislerde mevcut olmadığını, dolayı
sıyla dinin kaynaklarıyla örtüşmediğini be
lirtmek gerekir. Şii alimlerinin nübüweti 
"amme" ve "hassa" kısımlarına ayırıp ima
meti nübüwetin uzantısı kabul etmesini 
de dini bakımdan temellendirmek müm
kün görünmemektedir. ŞYa'nın nübüwete 
bu şekilde yaklaşmasının temelinde siyasi 
görüş ayrılıklarının yattığı kabul edilmeli
dir (ayrıca bk. HATM-i NÜBÜVVET). 

Sonuç olarak nübüwet Allah ile insanlar 
arasında irtibat kuran, insanları hem ken
dileri hem de evren hakkında bilgilendi
rip onlara ebedl hayat için hazırlanma yo
lunu öğreten ilahi bir müessesedir. Ulu
hiyyetin antolajik açıdan felsefi bir prob
lem olmasına karşılık nübüwet epistemo
lojik bir problemdir. Aslında insan duyu yo
luyla ve akıl yürütme gücüyle gayba dair 
bilgiler edinemez, üreteceği bilimsel bilgi
lerle de gayba muttali olamaz. Onun ya
ratılıştan sahip olduğu bilgi kaynaklarının 
eksikliğini tamamlayıp hak inançlar ve ha
yırlı davranışlar konusunda doğruyu bul
masını sağlayacak mutlak ve mükemmel 
bir bilgi kaynağından yani Allah 'ın bilgisin
den başka hiçbir kaynak bu eksikliği ta
mamlayamaz. Bu sebeple teistik açıdan 
tutarsızlıkları bir yana Berahime, deizm, 
pozitivizm gibi eski ve yeni akımların akli 
ve bilimsel bilgilerin yeterli olduğu gerek
çesiyle nübüweti eleştirmeleri, pozitivist 
kültürün hakimiyeti altında bulunan çağ
daş dünyanın çizdiği kötü tablolar karşı

sında anlamsız kalmaktadır. Sosyal ada
letsizlik, zulüm ve baskı, haksız yere adam 
öldürme, hırsızlık, cinayet, terör, aldat
ma, yalancılık, ekonomik sömürü, açlık 
ve sefaJet çekenlere yardım elini uzatma
ma, cinsel sapıklık, uyuşturucu kullanımı 

gibi pek çok kötü eylemin gelişmiş veya 
gelişmemiş bütün toplumlarda görülme-



si, nübüwetin insanlığa armağanı olan er
demli birey ve toplum modeline yönelik ih
tiyacı şiddetli bir şekilde hissettirmektedir. 
Çağdaş sosyologların tesbitine göre de in
sanlık için başka kurtuluş yolu yoktur. 

Semavl dinlerin nübüwet anlayışı birbi
rinden farklıdır. Yahudilik'te milattan ön
ce Xl. yüzyılda Samuel zamanında açılmış 
okullara gidenlerden nebl olarak söz edi
lir (Butrus Abdülmelik v. dğr , Kamüsü'l
KWibi 'l-mukaddes, "nübüvvet" md.). Bu
nun yanında Hz. lsa'nın ve Hz. Muham
med'in peygamberlikleri reddedilir. Hıris
tiyanlık'ta ise nübüwet anlayışı karmaşık 
olup kesin çizgilerle uluhiyyetten ayırt edil
memiş, aksine uluhiyyetle nübüwet birleş
tirilmiş ve nübüwet Tanrı'nın bedene bü
rünerek lsa diye kendini sunması şeklin
de açıklanmıştır. Yahudilik'te olduğu gibi 
Hıristiyanlık'ta da kutsal metinlerio otan
tikliği önemli bir problem teşkil etmekte 
ve Hz. Muhammed'in nübüweti kabul edil
memektedir. Bu sebeple her iki dinin nü
büwet anlayışı hem kendi içlerinde prob
lemli hem de eksiktir. İslam dininde ise 
Hz. Musa ve lsa dahil bütün peygamber
ler tasdik edilmiştir. öte yandan İslam di
nine ait vahiy metnini oluşturan Kur'an'ın 
otantikliğinde herhangi bir problem yok
tur. 

Nübüwet konusu kelam kitaplarının "nü
büwat" bölümünde incelenmiş, ayrıca bu
na dair müstakil eserler kaleme alınmış
tır. Bunların bazıları şunlardır: Ali b. Rab
ben et-Taberl, ed-Din ve'd-devle (Bey
rut 1982); Cahiz, Ijucecü'n-nübüvve (Re
sa'ilü'l-Ca./:ıi? içinde, III , Kahire 1979): Ebu 
Hatim er-Razi, A 'lamü'n-nübüvve (Tah
ran 1977): Kadi Abdülcebbar, Teşbitü de
la'ili'n-nübüvve (Beyrut, ts.); Beyhaki, 
Dela'ilü'n-nübüvve (Kahire 1969): Fah
reddin er-Razi, en-Nübüvvat ve ma ye
te'alle]fu bihfı (Kahire 1986): İbn Teymiy
ye, en-Nübüvvat (Kahire 1346). Nübüv
vete dair günümüzde yapılan çalışmalar
dan bazıları da şöylece sıralanabilir: Mus
tafa Sinanoğlu , Kitab-ı Mukaddes'te ve 
Kur'an-ı Kerim'de Nübüvvet (doktora 
tezi, 1995, MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü): 
Salih Sabri Yavuz, İslam Düşüncesinde 
Nübüvvet (İstanbul, ts.): Mustafa Can, 
Matüridi'ye Kadar Nübüvvete Karşı 
Çıkanlar ve Ma türidi'de Nübüvvet An
layışı (doktora tezi, 1997, MÜ Sosyal Bi
limler Enstitüsü): Abdülhallm Mahmud, 
Dela'ilü'n-nübüvve ve Mu'cizatü'r-re
sul (Kahire 1984); Abdullah Nuri, Felse
fetü'n-nübüvve ve'l-enbiya' fi Q.av'i'l
Kur'an ve's-sünne (Kahire 1985) : Mu
hammed Ali es-Sabun!, en-Nübüvve ve'l-

enbiya' (Beyrut 1985): Muhammed Rüş

dl Abld, en-Nübüvve fi Q.av'i'l-'ilm ve'l
'a]fl (Bağdad 1986): Abdülmaksud Abdül
ganl, Mev]fıfü'l-felasife ve'l-mütekel
limin min münkiri'n-nübüvve (Kahire 
1993): Taha ed-Desuki, Na~ariyyetü'n
nübüvve fi'l-İslfım (Kah i re 1981); Abdü
lazlz b. İbrahim el-Asker, Dirasat ti'n-nü
büvve ve'r-risale (Riyad 1984): Ebü'l-Ha
san en-Nedvl, en-Nübüvve ve'l-enbiya' 
fi Q.av'i'l-Kur'an (Cidde 1967): Muham
med Cevad el-Muganniye, Felsefetü't-tev
}J.id ve'n-nübüvve (Beyrut 1984): Süley
man Ömer el-Eşkar, er-Rusul ve'r-risa
lat (Küveyt 1985); Ahmed Abdülvehhab, 
en-Nübüvve ve'l-enbiya' fi'l-yehudiy
ye ve'l-mesi}J.iyye ve'l-İslam (Kahire 
1992): Halid Abdurrahman el-Ak, Me'a
limü'n-nübüvve fi'l-Kitab ve's-Sünne 
(Beyrut 1995): İbrahim el-Emini. en-Nü
büvve ve'n-nebi (Beyrut 1993): Abdül
mün'im İbrahim es-Subhl, en-Nübüvve 
fi'l- 'a]fideti'l-İslamiyye (baskı yeri yok, 
1996) 
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