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VAHÝY

Mûsâ ile konuþmasýnýn (el-Kasas 28/30) bu
þekilde vuku bulduðu kabul edilir. 3. Elçi
gönderip tebliðde bulunma yoluyla konuþ-
mada ise Allah melek vasýtasýyla peygam-
berlerine dilediðini bildirir. Bu tür vahiy ay-
ný zamanda Allah’ýn bütün insanlara yöne-
lik hitabý sayýlýr (Elmalýlý, V, 4255-4256).

Kur’ân-ý Kerîm’de bildirildiðine göre Al-
lah Teâlâ’nýn peygamberlere vahyetmesi
ilk insan Hz. Âdem’le baþlamýþtýr. Âdem’in
ardýndan Nûh’a ve sonraki peygamberle-
re, nihayet Hz. Muhammed’e vahyetmiþ
ve onu bütün insanlara son peygamber
olarak göndermiþtir (en-Nisâ 4/163; el-Ah-
zâb 33/40). Kur’an’da geçmiþ peygam-
berlere indirilen vahiy konusunda herhan-
gi bir açýklama yer almazken Hz. Muham-
med’e gelen vahye dair bazý bilgiler veril-
miþtir. Buna göre Allah katýnda “korun-
muþ bir kitap”tan vahyedilen Kur’an’ýn as-
lý levh-i mahfûzdadýr (ez-Zuhruf 43/4; el-
Vâkýa 56/77-78; el-Burûc 85/22). Kur’an Ka-
dir gecesinde nâzil olmuþtur (ed-Duhân
44/3; el-Kadr 97/1-3). Allah katýnda deðer-
li, itibarlý, güçlü, saygýn ve güvenilir bir el-
çi olan Cebrâil’in teblið ettiði kelâmdýr (et-
Tekvîr 81/19-23). Önceki peygamberlerden
farklý þekilde Cebrâil, Kur’an âyetlerini Re-
sûlullah’a bir defada deðil zihnine ve kal-
bine yerleþmesi için parça parça apaçýk bir
þekilde okuyup teblið etmiþtir (el-Furkan
25/32). Bunun yanýnda âyetler Cebrâil ta-
rafýndan Resûl-i Ekrem’e okunduðu sýra-
da o, gelen vahyi tamamen kavrayýp bir da-
ha unutmamak için acele ile tekrara baþ-
lamýþ, bunun üzerine Cebrâil’in okumasý
bitmeden kendisinin okumaya baþlama-
masý hususunda uyarýlmýþ (el-Kýyâme 75/
16-19) ve Kur’an’ýn Allah tarafýndan onun
hâfýzasýna yerleþtirileceði bildirilmiþtir. Kur-
’ân-ý Kerîm’in bu özel durumu vahiy ürü-
nü diðer ilâhî metinlerin hiçbirine nasip ol-
mamýþtýr. Ayrýca ramazan aylarýnda Ceb-
râil o zamana kadar inen âyetleri Resûlul-
lah’a okur, o da bunlarý Cebrâil’e tekrarlar-
dý (bk. ARZA). Bütün insanlara, geçmiþ pey-
gamberlere indirilen vahiyleri doðrulayan
son vahye inanýp baðlanmalarý emredil-
miþtir (el-Bakara 2/136-137; Âl-i Ýmrân 3/
84-85). Kur’an’da peygamberlerin Allah’-
tan vahiy aldýðýna dair delillere de temas
edilmiþtir. Çeþitli dönemlerde yaþayan pey-
gamberlere indirilen vahiylerin birbirini doð-
rulamasý (Âl-i Ýmrân 3/81; el-En‘âm 6/92;
Fâtýr 35/31), bunlarýn insanlarca bilinmesi
imkânsýz gayba dair bilgiler vermesi (Âl-i
Ýmrân 3/44), bireylerin ve toplumlarýn hi-
dayet yolunda ilerlemesini saðlamasý, âyet-
lerin benzerlerinin insanlarca ortaya konu-
lamamasý (Hûd 11/13-14; el-Ýsrâ 17/89-90;

el-Kasas 28/49-50), peygamberlerin yalnýz-
ca Allah’ýn yaratmasýyla gerçekleþen mû-
cizeler göstermesi (el-Ýsrâ 17/101-102; en-
Neml 27/12), vahyi inkâr edenlerin helâk
edilmesinin ardýndan onlardan bazý iþaret-
lerin kalmasý (el-Ankebût 29/14-15, 33-35;
el-Kamer 54/12-15) bu deliller arasýnda zik-
redilir. Açýk delillere raðmen vahyin Allah
tarafýndan gönderildiðini inkâr edenler ve
onu alaya alanlar kâfir olarak nitelendiril-
miþ ve cehenneme atýlacaklarý bildirilmiþ-
tir (en-Nisâ 4/140; el-Müddessir 74/24-26).

Kur’ân-ý Kerîm’de peygamberler dýþýn-
da bazý insanlara da vahiy gönderildiði be-
lirtilir. Bunlardan biri Hz. Mûsâ’nýn anne-
sidir (el-Kasas 28/7). Müfessirlerin çoðun-
luðu Cenâb-ý Hakk’ýn Mûsâ’nýn annesine
indirildiði vahye ilham anlamý vermekle
birlikte bu vahyin Hz. Îsâ’nýn annesi Mer-
yem’e olduðu gibi Cebrâil vasýtasýyla gön-
derilebileceðini düþünenler de vardýr. Çün-
kü Allah’ýn melek aracýlýðýyla kelâmýný teb-
lið ettiði insanýn mutlaka peygamber ol-
masý þart deðildir (Âlûsî, XVI, 187; Musta-
fa Abdürrâzýk, s. 50). Cenâb-ý Hak Hz. Îsâ’-
nýn havârilerine de vahiy indirmiþ ve on-
lardan kendisine ve peygamberine iman
etmelerini vahyetmiþ, onlar da iman ettik-
lerini söylemiþtir (el-Mâide 5/111). Havâri-
lere gelen bu vahyi, Cenâb-ý Hakk’ýn kalple-
rine murat ettiði mânalarý koymasý þeklin-
de yorumlayan ve bunu ilhamla özdeþleþ-
tiren âlimler de vardýr. Kadî Beyzâvî ise bu
tür vahyi Allah’ýn Hz. Îsâ vasýtasýyla onlara
iman etmeyi emretmesi þeklinde yorum-
lar (Fahreddin er-Râzî, XX, 70; Beyzâvî, I,
365; Mustafa Abdürrâzýk, s. 51). Kur’an’da
meleklere vahyedilmesinden de söz edilir.
Nitekim bir âyette Cenâb-ý Hakk’ýn melek-
lere müminlere savaþma azmi telkin et-
melerini vahyettiði belirtilir (el-Enfâl 8/12).
Bu vahiy levh-i mahfûzdaki yazýlarýn me-
leklerce okunmasý tarzýnda da yorumlan-
mýþtýr (Râgýb el-Ýsfahânî, el-Müfredât, “vhy”
md.). Arýya, yer küresine ve göklere olan
vahiylere ise “ilham ve emir” anlamý veril-
miþtir (en-Nahl 16/68; Fussýlet 41/11-12;
ez-Zilzâl 99/1-5; Fahreddin er-Râzî, XX, 69-
70; Âlûsî, XIV, 181). Hadis kitaplarýnda va-
hiy konusuyla ilgili çok sayýda rivayet yer
almýþtýr. A. J. Wensinck’in el-Mu£cem’in-
de bu rivayetler beþ sütunluk bir hacmi
aþar (VII, 162-165). Hadislerde, vahye dair
Kur’an’daki beyanlara paralel açýklamala-
rýn yaný sýra özellikle Resûlullah’ýn Kur’an
dýþý vahiyleri de yer almaktadýr. Bu arada
siyer kitaplarýnda Hz. Peygamber’e vah-
yin nüzûlü sýrasýnda kendisinde bazý özel
hallerin görüldüðü gibi meselelere temas
edilir.
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Allah’ýn dilediði emir, hüküm
ve bilgileri peygamberine

bildirmesi anlamýnda terim.
˜ ™

Sözlükte “hýzlý bir þekilde ve gizlice söyle-
mek, iþaret etmek, ilham etmek” anlamýn-
daki vahiy (vahy) terim olarak “Allah’ýn bir
emri, bir hükmü veya bilgiyi peygambe-
rine gizli olarak bildirmesi” demektir (Li-
sânü’l-£Arab, “vhy” md.). Vahiy kavramý
Kur’ân-ý Kerîm’de yetmiþi aþkýn yerde fiil
kalýplarýyla, altý yerde de “vahy” þeklinde
geçer ve bu âyetlerin çoðunda Allah’a, bu-
nun dýþýnda þeytana ve yardýmcýlarýna nis-
bet edilir. Allah’a izâfe edilen vahyetme
fiili peygamberler yanýnda Hz. Mûsâ’nýn
annesinde olduðu gibi insanlara, melek-
lere, arýlara, yer küresine ve göklere yö-
neliktir. Þeytanlara atfedilen vahiy sözlük
anlamýndadýr ve þeytanýn kendi dostlarý
olan insanlara ve cinlere, peygamberlerle
müminlere düþmanlýk etmeleri için gizlice
telkinde bulunmasýný ifade eder (el-En‘âm
6/112, 121). Bazý âyetlerde (en-Nahl 16/2;
el-Mü’min 40/15) peygamberlere indirilen
vahyin “ruh” diye anýlmasýnýn sebebi vah-
yin insanlarý, mecazi mânada ölüm demek
olan bilgisizlik ve imansýzlýktan kurtarýp
onlarýn gerçeði bulmasýna yardým etme-
si hikmetine baðlýdýr. Özellikle Kur’an vah-
yine, insanýn dünya hayatýnýn kaynaðýný
teþkil eden unsura benzetilerek mecazi an-
lamda ruh denilmiþtir (eþ-Þûrâ 42/52; Fah-
reddin er-Râzî, XXVII, 190). Vahiy meleði
Cebrâil için “er-rûhu’l-emîn” isminin kulla-
nýlmasýný mânevî hayatla ilgili vahiy getir-
mesiyle açýklamak mümkündür. Hz. Îsâ’nýn
ruh þeklinde nitelendirilmesi de ayný se-
beple izah edilebilir (a.g.e., XIX, 210-220).

Kur’an’da Allah’ýn insanlara emirlerini
teblið etme vasýtalarý vahyetme, perde ar-
kasýndan hitap etme ve elçi gönderip söz-
lerini bildirme þeklinde üçe ayrýlýr (eþ-Þû-
râ 42/51). 1. Vahiy yoluyla konuþma, bir el-
çi bulunmadan peygamberin kalbine gizli
bir iþaretle ilâhî kelâmýn býrakýlýp öðretil-
mesiyle gerçekleþir. Bu tür vahiyde pey-
gamber ilâhî kelâmý uyanýkken ruhî bir tec-
rübe yaþayarak alýr. Allah’ýn bu tarzdaki
tebliði peygamberlere has olmayýp dilediði
insanýn kalbine ilham vermesini ve sâlih
kullarýna sâdýk rüya göstermesini de kap-
sar (Elmalýlý, V, 4255; Mustafa Abdürrâzýk,
s. 54). 2. Perde arkasýndan konuþmanýn ba-
zý nesnelerde veya insandaki duyma mer-
kezinde söz yaratýp iþittirme yoluyla ger-
çekleþeceði düþünülmüþtür. Allah’ýn Hz.
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med b. Muhammed el-Kastallânî, I, 58-60;
Âlûsî, XVII, 184; Elmalýlý, V, 4256-4260).

Vahyin peygamberler tarafýndan insan-
lara teblið edilmesinin gerekliliði âlimler
arasýnda tartýþma konusu olmuþtur. Ke-
lâmcýlar özellikle Resûl-i Ekrem’e teblið
edilen vahyin bütün insanlarý kapsadýðý-
ný, belli bir kiþiye veya zümreye tahsis edi-
len vahyin bulunmadýðýný kabul eder. An-
cak aþýrý Þiîler, Hz. Ali ve Ehl-i beyt hakkýn-
da Resûlullah aracýlýðýyla özel vahyin gel-
diðini iddia etmiþ, daha sonra Sûfiyye’ye
mensup bazý âlimler de Ebû Hüreyre’den
nakledilen bir rivayete dayanarak Hz. Pey-
gamber’den biri açýklanmasý, diðeri giz-
lenmesi gereken iki tür vahiy öðrenildiðini
ileri sürmüþtür. Ancak Ebû Hüreyre’den
nakledilen, “Eðer Peygamber’den öðren-
diðim bazý bilgileri açýklasaydým boynum
vurulurdu” þeklindeki rivayetin bu görüþe
iliþkin delil kabul edilmesi isabetsiz bulun-
muþtur. Çünkü Ebû Hüreyre’nin açýklaya-
mayacaðýný söylediði bilgiler, dinde fitne ve
fesadýn ortaya çýkacaðý daha sonraki dö-
nemlerde gerçekleþecek zalimane uygu-
lamalara iþaret etmektedir, bunlarýn ise
Sûfiyye’nin savunduðu ilm-i bâtýnla bir il-
gisi yoktur (Reþîd Rýzâ, VI, 470-472).

Vahyin Niteliði. Âlimler bu konuda fark-
lý görüþler ileri sürmüþtür. 1. Vahiy Allah’a
ait kelâmdýr, ilâhî zâtta mevcut mânala-
rýn lafza dökülmüþ þeklidir ve Cebrâil va-
sýtasýyla peygamberlere indirilmiþtir. Pey-
gamberin ruhuyla irtibat kurup ona Allah’-
tan aldýðý lafýzlarý öðreten Cebrâil vahyi
doðrudan Allah’tan alabileceði gibi levh-i
mahfûzdan da alabilir. Asýl ilâhî kelâm Al-
lah’ýn zâtýndaki mânalardýr, harf ve sesler-
den meydana gelen lafza mecazen kelâm
denilmiþtir (Ebû Hanîfe, s. 71). Bazý filo-
zoflarca öne sürülen iddianýn aksine va-
hiy peygamberlerin ruhunda bulunan be-
þerî bilgiler deðildir. Zira peygamberler,
zihin harici bir varlýðý olduðunu gördükleri
Cebrâil’in iradeleri dýþýnda kendileriyle ir-
tibat kurduðunu ve bu þekilde zaruri bilgi-
lere sahip kýlýndýklarýný söylemiþlerdir. Ceb-
râil vahyin öznesi deðil sadece ileticisidir.
Onun ilâhî vahyi peygamberin kalbine bý-
rakmasýnýn mahiyetini bilmek mümkün
deðilse de bu durum yazýnýn bir yüzeye
yazýlmasýna benzetilebilir. Peygamberler
vahyi beþer üstü bir nitelikle deðil beþerî
yapýlarýyla algýlar. Ýslâm âlimlerinin çoðun-
luðu bu görüþtedir (Mâtürîdî, VIII, 140-143;
XVI, 151-152; Ýbn-i Fûrek, s. 64-67; Þehris-
tânî, s. 454-455). Peygamberlerin melek
konumuna çýkarýlmak suretiyle Cebrâil’-
den vahiy aldýðýný söyleyen Ýbn Haldûn ve

Þehâbeddin Mahmûd el-Âlûsî gibi âlimler
de vardýr (Mustafa Abdürrâzýk, s. 64-65).

2. Vahiy, soyut bir cevher olan insanda-
ki nefs-i nâtýkanýn faal akýlla mânevî iliþki
(ittisâl) kurmasýdýr. Bu iliþkinin ardýndan bir
aynadaki görüntülerin diðer aynaya yan-
sýmasý gibi peygamberin ruhuna olaylarýn
sûretleri yansýr. Peygamberler faal akýlla
irtibat kurarak akýl yürütmekle üretileme-
yen bilgilere ulaþýrlar. Ruhlarýnda madde-
yi etkileme gücü bulunduðundan mûcize
gösterebilir, melekleri görebilir, sözlerini
duyabilir ve bunlarý lafýzlara dökerler. An-
cak peygamberlerin meleði görmeleri ve
sesini duymalarý tamamen psikolojik olup
duyularla iliþkili deðildir. Vahiy, peygam-
berlerin muhayyile gücüyle ortaya koyduk-
larý sembolik temsillerden meydana ge-
lir. Ýbn Sînâ bu fikirdedir (a.g.e., s. 72-73).
Molla Sadrâ da peygamberlerin, meleði zi-
hinsel formda ve tasavvurî þekilde görmek
suretiyle ondan bilgi aldýklarýný söyler (Faz-
lur Rahman, The Philosophy, s. 186). Ýbn
Haldûn, peygamberlerin neredeyse melek-
lerle ayný tür varlýk haline gelmesini sað-
layan ruhî bir kabiliyete sahip olduklarýný
ve bu sayede onlarla irtibat kurduklarýný
belirterek vahyi “melekten alýnmýþ bilgi”
þeklinde açýklar ve bazý yönlerden Ýbn Sî-
nâ’nýn görüþüne yaklaþýr (Mušaddime, III,
980-983). Modern dönemde Muhammed
Abduh ile Reþîd Rýzâ da Ýbn Haldûn’a ya-
kýn görüþleri benimsemiþ (Tefsîrü’l-Menâr,
II, 14) Fazlurrahman ise Ýslâm filozoflarý
ile kelâmcýlarýn vahiy telakkisini uzlaþtýr-
mayý amaçlayan bir anlayýþý kabul etmiþ-
tir. Ona göre Cebrâil’le iliþkilendirilen ruh
peygamberin zihninde (kalbinde) geliþen ve
faal konuma yükselen bir melekedir. Bu
ruh fiziksel deðil zihinseldir, ondan iþittiði
sesler de yalnýzca mânalardan ibaret olup
bunlarý lafza döken peygamberlerdir. Vah-
yin peygamberin iç dünyasýnda belirmesi
kendi isteði dýþýnda gerçekleþir. Meleðin,
vahiyleri peygamberin bilinç altýna koyup
oradan bilinç üstüne çýkarmasý mümkün-
dür (Arpaguþ, s. 164-179).

3. Ýnsan, bedenin baskýsýndan kurtula-
rak nefsini günah kirlerinden temizleyip
rabbine yönelince ruhunda Allah’ýn hüküm-
ranlýðýna iliþkin bir nur ortaya çýkar. Bu mâ-
rifet nuru cevher haline gelip kutsal ruh
vasfýný kazanýr. Bu nur sayesinde kiþide ev-
renin sýrlarý tecelli eder ve Allah’tan ona
bilgiler gelir. Nurun etkisi arttýkça insan
meleði görür ve ondan ilâhî sözler alýr. Ve-
lîler meleði görmeden, peygamberler onu
görerek bilgi alýrlar. Vahiy peygamberlere
yazýlý metinler halinde de gelebilir. Nite-
kim Hz. Mûsâ’ya yazýlý kitap (elvâh) indiril-

Ýslâm âlimleri vahyin aklen mümkün ve
gerekli olduðu hususunda görüþ birliði için-
dedir. Zira Allah’tan vahiy aldýklarýný söy-
leyen peygamberler iddialarýný kanýtlamak
için sadece O’nun yaratmasýyla gerçekle-
þebilen mûcizeler göstermiþtir. Bunun ya-
nýnda aklî deliller de ileri sürülmüþtür. Va-
hiy ürünü bilgilerin insan ve evren için gö-
nülleri ve zihinleri tatmin eden bir yorum
içermesi, düzenli ve temiz bir yaþayýþý
amaçlayan hidayet verici nitelikler taþý-
masý, vahiyden yoksun olan toplumlarýn
insanlarý bunalýmdan kurtaracak bir sis-
tem ortaya koymaktan âciz kalmasý bu bil-
gilerin bir temele dayandýðýna iþaret et-
mektedir. Farklý kabiliyetlere sahip insan-
lar arasýndan bir topluluðun diðerlerinin
idrak edemediði gayb âlemiyle irtibat kur-
masý aklen mümkündür, bu durum tari-
hin þahitliðiyle de sabittir (Fahreddin er-
Râzî, XIX, 221; Muhammed Abduh, s. 163-
168; Reþîd Rýzâ, VII, 612-613; XII, 208-209).
Âlimlerin çoðunluðu vahyin sadece pey-
gamberlere verildiðini, diðer insanlarla il-
gili vahyin ilham mânasýnda olduðunu ka-
bul eder. Ancak velîlere de vahiy geldiðini
savunan âlimler de vardýr (Râgýb el-Ýsfa-
hânî, el-Müfredât, “vhy” md.; Fahreddin
er-Râzî, XX, 70; Elmalýlý, V, 4259).

Vahiy türleri naslardan hareketle þöyle
sýralanmýþtýr: 1. Sâdýk rüya. Allah’ýn doð-
rudan veya melek vasýtasýyla rüyada pey-
gamberlere ve sâlih insanlara bildirdiði va-
hiy, 2. Allah’ýn perde arkasýndan peygam-
berlere hitap yoluyla indirdiði vahiy. Bu
tür vahiyler kalp ile deðil kulakla algýlanýr.
Tûr daðýnda Hz. Mûsâ’nýn yaný sýra mi‘rac-
da Hz. Muhammed’e de bu tür vahiy gel-
miþtir. 3. Allah’ýn peygamberlerin kalbine
ilka ettiði vahiy. Kutsî hadisler bu tür va-
hiylerdendir. Resûlullah’ýn kalbine sözsüz
telkin edilen mânalar ise diðer hadisleri
teþkil eder (M. Abdülazîm ez-Zürkanî, I,
44). 4. Cebrâil’in aslî sûretinde Peygam-
ber’e görünerek teblið ettiði vahiy. Hz. Mu-
hammed’e Hira daðýnda ve mi‘rac esna-
sýnda me’vâ cenneti yanýndaki sidretü’l-
müntehâda iken gelen vahiy bu türden-
dir. 5. Cebrâil’in kendisi görünmeden Re-
sûl-i Ekrem’e teblið ettiði vahiy. Bu tür
vahiy Resûlullah’a çan sesine veya arý vý-
zýltýsýna benzer sesler aracýlýðýyla gelmiþ-
tir. 6. Cebrâil’in insan þekline girerek teb-
lið ettiði vahiy. Cebrâil ashaptan Dihye b.
Halîfe el-Kelbî sûretinde Hz. Peygamber’in
yanýna gelerek ona vahiy teblið etmiþtir. Bu
tür vahiylere açýk (zâhir/celî) vahiy denir. Ay-
rýca âlimlerin yaptýðý ictihadlar da ilham
mânasýnda bir tür vahiy kabul edilmiþ ve
buna gizli (bâtýn/hafî) vahiy denilmiþtir (Ah-
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lamýna gelmez. Resûlullah’ýn dünya haya-
týný ilgilendiren hususlarda ictihad yaptýðý,
savaþa katýlmak istemeyen münafýklara
izin vermesinin isabetli görülmediðini be-
yan eden âyetlerden de anlaþýlmaktadýr (et-
Tevbe 9/43; Fahreddin er-Râzî, IV, 651).

Hz. Peygamber’e Kur’an dýþýnda vahyin
gelmediðini ileri süren âlimler bazý hadis-
lere ve Hz. Ali ile Ýbn Abbas’a atfedilen gö-
rüþlere dayanýr. Buna göre Resûl-i Ekrem
ashabýna kendisinden sonra, ona baðlý kal-
dýklarý sürece asla sapýklýða düþmeyecek-
leri bir emaneti, Allah’ýn kitabýný býraktý-
ðýný belirtmiþ, Hz. Ali ve Ýbn Abbas da el-
lerinde Kur’an’dan baþka bir vahiy ürünü-
nün bulunmadýðýný söylemiþtir. Bunun ya-
nýnda kaynaklarda Resûlullah’ýn gaybý bil-
mediðine iliþkin pek çok rivayet mevcut-
tur. Çaðdaþ hadisçilerden Mehmed Said
Hatiboðlu bu görüþtedir (bk. bibl.). Ancak
bunun isabetli bir görüþ olduðunu söyle-
mek mümkün deðildir. Çünkü Kur’ân-ý Ke-
rîm’de Peygamber’in bütün müslüman-
lar için güzel bir örnek teþkil ettiði bildiril-
miþ (el-Ahzâb 33/21), ona itaat Allah’ýn rý-
zasýna ve baðýþlamasýna kavuþmanýn þartý
olarak zikredilmiþ (Âl-i Ýmrân 3/31-32), ay-
rýca kendisine Kur’an’ý açýklayýp öðretme
görevi verilmiþtir (en-Nahl 16/44, 64). Re-
sûlullah güzel örnek olma, hidayete erdir-
me (eþ-Þûrâ 42/52) ve ilâhî vahyi beyan et-
me görevlerini yine vahiy ürünü olan sün-
net çerçevesinde yerine getirmiþtir.

Sonuç olarak vahyin mahiyetinin kavran-
masý ve gerçekleþme þeklinin bilinmesi in-
san için mümkün deðildir. Ancak Resûl-i
Ekrem’in sâdýk rüyalarý vahye benzetme-
sinden hareketle onu bir tür ruhî-mânevî
idrak þeklinde kabul etmek mümkündür.
Nitekim Gazzâlî ve Ýbn Haldûn gibi düþü-
nürler, insanlara ulvî âlemdeki vâkýalarýn
teyit ettiði sâdýk rüyalar aracýlýðýyla bazý
bilgilerin geldiðini ve bunlarýn ulvî âlemin
varlýðýna açýk kanýtlar teþkil ettiðini söy-
ler. Ýnsanlarýn elinde bulunan kutsal me-
tinler de vahiy olgusunun somut delilleri-
dir. Dinî açýdan vahyin imkâný ise açýktýr
ve dinî bilgilere göre vahiy meleði Cebrâil,
Allah’ýn yarattýðý ruhanî bir varlýktýr. Bun-
dan dolayý adý Rûhulkudüs ve Rûhulemîn’-
dir. Ýnsandaki ruh da kendisine Cebrâil va-
sýtasýyla üflenmiþtir. Dolayýsýyla Kur’an’da
“Allah’ýn ruhu” diye nitelendirilen Cebrâil’in
(Meryem 19/17) Allah’ýn emriyle insana üf-
lenen ruhla iliþki kurmasý mümkündür. Ön-
ceki ilâhî kitaplar tahrife uðrayýp asýl þe-
killerini kaybederken Kur’ân-ý Kerîm aslî
þekliyle kalmýþtýr. Çünkü Kur’an, Hz. Pey-
gamber daha hayatta iken yazýlý metin ha-
line getirilmiþ, ezberlenip okunmuþ ve ay-

ný yöntemlerle günümüze kadar gelmiþ-
tir. Öte yandan Kur’an, önceki ilâhî kitap-
larýn esaslarý yanýnda insanlýðýn yeni ihti-
yaçlarýný karþýlayacak bilgi ve hükümler de
içerdiðinden eski kutsal kitaplara olan ih-
tiyacý ortadan kaldýrmýþtýr.

Vahiy konusu tefsir ve kelâm kitapla-
rýnda incelenmiþ, ayrýca bu alanda müs-
takil eserler de yazýlmýþtýr. Bunlardan ba-
zýlarý þunlardýr: M. Reþîd Rýzâ, el-Va¼yü’l-
Mu¼ammedî (Kahire 1932); Arthur J. Ar-
berry, Revelation and Reason in Islam
(New York 1957); Abdülazîz es-Seâlibî, er-
Risâletü’l-Mu¼ammediyye min nüzû-
li’l-va¼y ilâ vefâtihî (Beyrut 1997); Ah-
med Abdülvehhâb, el-Va¼y ve’l-melâßike
fi’l-Yehûdiyye ve’l-Mesî¼iyye ve’l-Ýs-
lâm (Kahire 1979); Ahmed Abdurrahman
Îsâ, Küttâbü’l-Va¼y (Riyad 1400/1980);
Raûf Þiblî, el-Va¼y fi’l-Ýslâm (Doha 1982);
Hasan Ziyâeddin Itýr, Va¼yullah: ¥ašåßi-
šuh ve Åa½âßi½uh fi’l-Kitâb ve’s-Sünne
(Mekke 1404/1984); Abdullah Abdülhay
Ebû Bekir, el-Va¼y fi’l-Ýslâm ve ib¹âlü’þ-
þübühât ¼avleh (Mekke 1406/1986); Mu-
hammed Seyyid Ahmed el-Müseyyir, er-
Resûl ve’l-va¼y (Dýmaþk 1407/1987); Saf-
vân Adnân Dâvûdî, Zeyd b. ¡âbit kâti-
bül-va¼y ve câmi£u’l-Æurßân (Dýmaþk
1990); Ahmed el-Meþriký, el-Va¼y ve’n-
nübüvve fi’l-edyâni’s-semâviyye (Tu-
nus 1993); Abdülhamîd Ýbrâhim Sarhan,
el-Va¼y ve’l-Æurßân (Kahire 1993); Ab-
dullah Cevâdî Âmülî, el-Va¼y ve’n-nü-
büvve fi’l-Æurßân (Beyrut 1994); W. Mont-
gomery Watt, Modern Dünyada Ýslam
Vahyi (trc. Mehmet S. Aydýn, Ankara 1982);
Vehbi Toprak, Kur’an-ý Kerim’de Vahiy
(yüksek lisans tezi, 1992, SÜ Sosyal Bilim-
ler Enstitüsü); Ali Toksarý, Delil Olma Yö-
nünden Sünnet: Sünnet-Vahiy Ýliþkisi
(Kayseri 1994); Muhsin Demirci, Kur’an
Vahyinin Hz. Peygamber Devrinde
Tesbiti (Ýstanbul 1994); Zülkarneyn Avcý,
Kur’an’da ve Kitab-ý Mukaddes’te Va-
hiy (yüksek lisans tezi, 1994, AÜ Sosyal
Bilimler Enstitüsü); Ömer Mahir Alper,
Akýl-Vahiy Felsefe-Din Ýliþkisi (Ýstan-
bul 2000); Abdülgaffar Aslan, Kur’an’-
da Vahiy (Ankara 2000); Reþad Ýlyasov,
Kur’an-ý Kerim’e Göre Bilgi Kaynaðý
Olarak Vahiy (Ýstanbul 2002); Ahmet
Yolcu, Hz. Peygamber’in Vahye Dayan-
mayan Davranýþlarý (yüksek lisans tezi,
2005, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilim-
ler Enstitüsü); Zeliha Bengisu Özarslan,
Beþeri Ýdrak ve Vahyin Buluþma Nok-
tasý (yüksek lisans tezi, 2006, Çukurova
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü);
Aydýn Iþýk, Bir Felsefi Problem Olarak

miþ, velîlerden Ahmed b. Hanbel’e, öðren-
cilerinden Baký‘ b. Mahled’e, Muhyiddin Ýb-
nü’l Arabî’nin bazý öðrencilerine yazýlý va-
hiy gelmiþtir. Fakat velîlere gelen vahiy il-
ham kaynaklý bir vahiy olup dinî hükme da-
yanak teþkil etmez. Sûfiyye’ye baðlý âlim-
ler bu görüþtedir (Þa‘rânî, II, 83-84; Sâlih
Uzeyme, s. 426-429; Mustafa Abdürrâzýk,
s. 74-76). Burada Sûfiyye mensuplarýyla
Ýslâm filozoflarýnýn vahiy anlayýþlarý arasýn-
da benzerliðin bulunduðu görülmektedir.
Þu farkla ki Ýslâm filozoflarýna göre yüce
âlem soyut akýllar ve nefislerden oluþmak-
ta ve dokuzuncu feleðin aklý Cebrâil’e te-
kabül etmektedir; insandaki ruh onunla
iliþki kurabilecek kabiliyette olup vahiy bu
iliþkinin ürünüdür. Sûfiyye mensuplarýna
göre ise vahiy yüce âlemden insan ruhu-
na akan bilgilerdir.

Literatürde yer alan tartýþmalý konular-
dan biri de Kur’an dýþýndaki vahiy mesele-
sidir (vahy-i gayr-i metlüv). Baþta Sünnî-
ler olmak üzere âlimlerin büyük çoðunlu-
ðuna göre Hz. Peygamber’e Kur’an dýþýn-
da da vahiy gelmiþtir. Ýmam Mâtürîdî, Re-
sûlullah’a teblið edilen vahyi üç gruba ayý-
rýr. 1. Kur’an vahyi. Resûl-i Ekrem’e gelen
vahiyden öncelikle bu vahiy anlaþýlýr. 2.
Beyan vahyi. Hz. Peygamber’e Cebrâil va-
sýtasýyla veya Allah’ýn dilediði baþka bir
þekilde teblið edilip Kur’an’daki helâl ve
haramlarý açýklayan vahiydir. 3. Ýlham ve
ifham vahyi. Ýnsanlar hakkýnda Allah’ýn
bildirdiði þekilde hüküm vermenin ge-
rekliliðinden söz eden âyetin (en-Nisâ 4/
105) iþaret ettiði vahiydir. Resûlullah’ýn
dinî konularda yaptýðý açýklamalara iliþkin
olarak Allah’tan gelen ve doðruyu hisset-
tiren ilhamlardan meydana gelir (Teßvîlâ-
tü’l-Æurßân, XIII, 251-252; krþ. Reþîd Rýzâ,
V, 279). Hz. Peygamber’e Kur’an dýþýnda
vahyin geldiðini gösteren delillerden biri
de Kur’an’ýn yaný sýra hikmetin de indirildi-
ðini ve kendisine daha önce bilmediði þey-
lerin öðretildiðini açýklayan âyetlerdir (me-
selâ bk. en-Nisâ 4/113). Sünnete sýmsýký
sarýlmayý emreden hadisler de bu konu-
daki delillerden sayýlýr. Buna göre hikmet
sünnete tekabül eder. Ayrýca bazý ibadet-
lerin ayrýntýlarý da sünnetle sabittir (Müs-
ned, I, 51; III, 59; Buhârî, “Bed,ü’l-palk”, 6;
Müslim, “Mesâcid”, 166; Þâfiî, s. 153-154).
Meselâ Kur’an’da kýblenin Mescid-i Ha-
râm’a çevrildiði bildirilmekteyse de (el-
Bakara 2/144, 149) bundan önceki kýble-
nin Mescid-i Aksâ olduðuna dair açýkla-
ma yer almaz. Resûl-i Ekrem’e Kur’an dý-
þýnda vahiy indirilmesi, onun dünyevî ko-
nularda vahiyden baðýmsýz þekilde ictihad
yapmadýðý ve beþerî söz söylemediði an-
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da yer aldýðý kabul edilmektedir. Peygam-
ber geleneðine dayanan Sâmî monoteist
dinler baþta olmak üzere teist inanç sis-
temlerinde vahiy Tanrý’nýn insanlarla þi-
fahî veya ilhamî iletiþimi biçiminde algý-
lanmýþ, bu anlayýþýn sonucu olarak kutsal
kitaplarýn da vahyin lafzan veya mânevî
anlamda birer kaydý olduklarýna inanýlmýþ-
týr. Vahiy kavramý Sâmî monoteist dinle-
rin yaný sýra Hinduizm ve Zerdüþtîlik’te
öne çýkmýþtýr. Hint geleneðinde meditas-
yon, ahlâkî davranýþ ve nefsi kontrol yo-
luyla mutlak varlýðýn bilgisine ulaþýlabi-
leceðine inanýlmakla birlikte Hindu inanç
sistemlerinde vahiy kavramý da yer almak-
ta ve bazý Hindu ekollerinde (Advayta Ve-
danta) vahye dayanan kutsal metnin yardý-
mý olmadan hakikatin bilgisine gerçek an-
lamda ulaþýlamayacaðý kabul edilmektedir.
Sanskritçe’de vahiy karþýlýðýnda kullanýlan
“þruti” (duyulan/duyularak algýlanan þey)
kelimesi eskiden yaþamýþ azizlere aktarý-
lan gerçekleri belirtmektedir. Þruti kapsa-
mýna giren kutsal kitaplar (Vedalar, Brah-
manalar, Aranyakalar ve Upaniþadlar) yorum-
lanabilir ancak asla sorgulanamaz. Veda-
lar’da birçok azizden bahsedilmekte ve
bunlarýn aldýðý vahyin kaynaðý olarak pek
çok tanrý gösterilmektedir. Vedalar’ýn yo-
rumu mahiyetindeki Upaniþadlar’da vah-
yin kaynaðýnýn Brahman olduðu belirtil-
mektedir. Vedalar bazý Hindu gruplarý için
zamansýz ezelî vahye, diðer bazýlarý için
tanrý kaynaklý vahye karþýlýk gelmektedir.
Peygamber inancýna sahip Zerdüþtîlik’te
Sâmî monoteist vahiy anlayýþýna yakýn bir
vahiyden bahsetmek mümkündür. Zer-
düþt inancýna göre bu dinin kurucu pey-
gamberi olan Zerdüþt, hakikat bilgisine
ulaþmak arzusuyla uzlete çekildiði sýrada
bir melek kendisine görünerek onu mi‘ra-
ca çýkarmýþ, burada tanrý Ahura Mazda ile
görüþüp ondan yaratýlýþýn hakikatini ve ye-
ni dinin hükümlerini içeren bilgiler almýþ-
týr. Gelenekte Zerdüþt’ün ilham ve müþa-
hede yoluyla iki þekilde vahiy aldýðý belirtil-
mektedir. Zerdüþtîler’in kutsal kitabý Aves-
ta’nýn “Vesna” bölümünde Zerdüþt’ün dü-
þüncesinin, sözlerinin ve yaptýðý iþlerin baþ-
tan baþa ilham eseri olduðu kaydedilmek-
tedir (Hacaloðlu, s. 132).

Yahudilik. Bu dinde vahiy gizli ve bilin-
meyen Tanrý’nýn kendisini insanlara aç-
masý / göstermesi veya bildirmesi þeklin-
de anlaþýlmýþtýr. Yahudi kutsal kitabý Ta-
nah’ta (Eski Ahid) Tanrý’nýn kendisini iz-
har etmesinin muhtelif þekillerinden (va-
sýtasýz konuþma, teofani, müþahede, rü-
ya vb.) bahsedilmektedir. Tanrý, Hz. Mû-
sâ ile Sînâ’da sadece Mûsâ’ya ait bir va-

hiy þekli olarak yüz yüze (aracýsýz) konuþ-
muþtur (Çýkýþ, 33/11; Sayýlar, 12/6-8; Tes-
niye, 34/10). Buna karþýlýk vahiy çoðu za-
man Tanrý’nýn “teofani” (insana görünmesi)
þeklinde gerçekleþmiþtir. Tanah’ta iki çe-
þit teofaniden bahsedilmektedir. Ýlkinde
Hz. Mûsâ ve Hârûn ile Ýsrâiloðullarý’ndan
seçilmiþ yetmiþ yaþlý kimse Tanrý’yý “insan
formu”nda görmüþtür (Çýkýþ, 24/9-11); Hz.
Ya‘kub’un, Ýbrâhim’in ve Ýþaya’nýn gördü-
ðü teofanileri de bu gruba dahil etmek
mümkündür (Tekvîn, 18/1-15; 32/25-30;
Ýþaya, 6/1-3). Ýkincisinde ilâhî tecellî, Ýsrâilo-
ðullarý’nýn çölde dolaþtýklarý sürece devam
ettiði üzere ateþ veya bulut sütunu þek-
linde gerçekleþmiþtir (Çýkýþ, 13/21-22; Tes-
niye, 31/15; Nehemya, 9/12-13). Vahyin bir
diðer biçimi müþahede ya da vizyondur
(Sayýlar, 12/6). Müþahede sýrasýnda ge-
nellikle vahyin muhtevasýnýn anlaþýlma-
sýna yardýmcý olacak þekilde deðiþik nes-
neler de görülmüþtür (Yeremya, 1/11-13).
Meselâ peygamber Amos müþahedesin-
de bir sepet yaz meyvesi görmüþ ve “yaz”
(kayits) kelimesiyle “son” (kets) kelimesi ara-
sýnda baðlantý kurmuþ; bu þekilde kendi-
sine Ýsrâil’in sonunun geldiði bildirilmiþtir
(Amos, 8/1-3). Teofani ya da müþahede sý-
rasýnda, görünen þeylerin anlamýný açýk-
layan sözler de vahyedilmiþtir (I. Samuel,
3/1-21; Ýþaya, 6/8-13; Yeremya, 1/14-19;
Hezekiel, 2/1-10; Amos, 8/2-14). Vahyin bir
baþka þekli rüyadýr (Tekvîn, 20/3-7; 28/10-
17; 31/10-16, 24; 37/5-10; I. Krallar, 3/5-
15; Daniel, 7/1-28). Tanah’ta rüyalarýnda
Tanrý ile konuþtuðu ya da ilâhî mesaj aldý-
ðý ifade edilen kiþiler (Ya‘kub, Laban, Abi-
melek, Yûsuf, Süleyman, Daniel vb.) ço-
ðu zaman peygamber diye nitelendirilme-
seler de gördükleri rüya ve bu rüyayla il-
gili Tanrý’dan aldýklarý açýklamalar vahiy
kapsamýnda görülmüþtür (Rowley, s. 31;
Kaufmann, s. 93-94).

Tanrý’nýn meleði, ruhu ve eli de vahye
aracýlýk eden unsurlardan kabul edilmiþ-
tir. Tanrý insanlarla her zaman doðrudan
konuþmamýþ, O’nun yerine Tanrý’nýn me-
leði ilâhî mesajý iletmiþ (Tekvîn, 31/11; Çý-
kýþ, 3/2; Hâkimler, 6/11; 13/21; II. Krallar,
1/3; I. Tarihler, 21/18) ya da Tanrý’nýn ru-
hu peygamberlerin içine dolmuþ veya eli
bu kiþilerin üzerine gelmiþ, bu yolla ken-
dilerine ilâhî mesaj ulaþtýrýlmýþtýr (Sayý-
lar, 11/25-26; I. Samuel, 10/10; 19/20; II.
Samuel, 23/2; II. Krallar, 3/15; II. Tarihler,
18/23; 24/20; Ýþaya, 8/11; Yeremya, 1/9; He-
zekiel, 1/3; 2/2; 3/22-24; 8/1-3; 37/1; Dani-
el, 5/5, 22-24). Erken döneme ait pasajlar-
da bizzat Tanrý’nýn insanlara görünüp on-
larla konuþtuðu ifade edilirken özellikle

Vahiy ve Mucize (Ankara 2006); Erkan
Çakýr, Vahye Ýtirazlar (doktora tezi, 2006,
MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü); Hülya Al-
per, Ýmam Mâtürîdî’de Akýl-Vahiy Ýliþ-
kisi (Ýstanbul 2009); Ömer Kara, Vahiy Va-
kýa Ýliþkisi (Ýstanbul 2009); Mustafa Genç,
Sünnet-Vahiy Ýliþkisi (Ýstanbul 2009).
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ÿYusuf Þevki Yavuz

Diðer Dinlerde. Genel anlamda Tanrý’-
nýn insanlarla baðlantýya geçmesini ifade
eden vahiy, Tanrý veya ilâhlýk kavramlarý-
na sahip hemen her dinde baþlangýç nok-
tasýný ve temel doktrinlerin kaynaðýný oluþ-
turmaktadýr. Kabile dinlerinde vahiy, ka-
bilelerin veya bireylerin ruhlar âlemiyle ir-
tibat kurmasý esasýna dayanmaktadýr. Bu
þekliyle vahyin konusu tabiat üstü güç ve
bu gücün kullanýlmasýný saðlayan bilgidir.
Bu mânada Þamanizm’in ve kehanet uy-
gulamalarýnýn vahyin ilk örnekleri arasýn-
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