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yahiy ve Peygamberlik .

Prof Dr. Recep Kılıç*

Giriş
Vahiy fikri bütün dinlerde mevcuttur. Dinler vahye yükledikleri anlam iti-

bariyle birbirinden ayrılırlar. Bu açıdan vahiy, felsefeden ziyade dine özgü bir
kavram olarak düşünülebilir. Ancak vahiy kavramının sadece din1 alanla sınır
lanmayacak kadar geniş bir anlam içeriği vardır. Öyle ki, her türlü geçerli bügiyi
vahiy ürünü olarak kabul eden felsefi anlayışlar bile vardır. Dolayısıyla sıradan
bir büginin doğasını analiz etme teşebbüsünde dahi, vahiy kellmesine müracaat
etme zorunluluğu ortaya çı.kabilmek:tedir. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda vahyin yalnızca "dine özgü" bir kavram olmadığı söylenebilir. Dolayı
sıyla Batı felsefesinde vahiy konusunun ecraflı bir şekilde ortaya konulabilmesi
için önce vahiy kel4uesinin Batı düşünce havzasında kazandığı anlamların, rerim olarak kullarulış biçimlerinin ve vahyi oluşturan unsurların analizine ihtiyaç
vardır. Bu sebeple bu yazıda öncelikle Aydınlanma sonrası Batı literatüründe
vahiy kellmesinin anlam içeriği çok yönlü olarak analiz edilecek, daha sonra da
kavramın Batı felsefi düşüncesindeki serencaını ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Kelime Anlamı
Arapça'da "gizlice veya hızlı bir şekilde büdirmek, ilham etmek, ima ve
işarette bulunmak, fisıldamak, emretmek" 1 gibi anlarnlara gelen ·vahiy kellme-

*

Ankara Üniversicesi İlahiyac Fakültesi Öğretim Üyesi.
İbn Manziı.r, Lisanu'I-'Arab, s. 381.
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sinin İngilizce'deki karşılığı "revelation" kelimesidir. Bu kelimenin esas anlamı "bilgiyi insana ilaru ve tabiatüsrü bir yolla bildirmek veya açıklamaktır."2
"Revelation" kelimesi; "Latince 'revelatio' kelimesinden türemiştir. Revelatio,
'açıklamak, ifşa etmek, örtüsünü kaldırmak, göz önüne sermek' gibi anlamlara gelmektedir. Latince 'revelatio' kelimesi bu özel anlamını, Kutsal Kitab'ın
Latince çevirisinde Yunanca 'apokalypsis' kelimesini tercüme etmek üzere kullanılmasından dolayı kazanmıştır. Yunanca apokalypsis kelimesi, Yeni Ahlt'te,
gelecek alem ve özellikle de Tanrı hakkındaki gizli hakikaclerin, Uahl bir yolla
örtüsünün kaldırılmasına işaret etmek için kullarulıruştır."3
Görüldüğü gibi Batı düşüncesinde vahiy karşılığında kullanılan "revelation" kelimesinin öncelikli anlamını, "belirli hakikarlerin insan için bilinir kı
lınması" olarak belirlemek mümkündür. Söz konusu bilinir kılınma, iki yolla;
ya bir bildirim yoluyla, ya da gizli olan bir şeyin örtüsünü kaldırma yoluyla,
gerçekleşmektedir. Vahyin sadece 'bildirim' anlamını esas alan düşünürler bulunduğu gibi, 'gizli olan şeyin örtüsünü kaldırma' anlamını esas kabul edenler
de vardır. Mesela John BaUlie vahyin 'bu ikinci anlamını esas alarak onu şu
şekilde tanımlamıştır: "Vahiy; kelimesi kelimesine, önceden gizli olan bir Jeyi ifja
edip açığa çıkarmak için, o jeyi gizleyen örtüyil kaldınp göz önüne serrnek anlamına gelir. Bir şeyi ifşa edip açığa çıkarmak bir şeydir, o şeyi keşfetmek başka
bir şeydir. Çünkü bir şeyi keşfettiğimde ben aktif durumdayımdır, oysa bir şey
benim için açığa çıkarılıp ifşa edUdiğinde ben pasif durumda olurum."4 İster
bir hakikatin 'bildirim' yoluyla bildirilmesi, isterse gizli olan şeyin örrüsünü
açarak bilinir kılınması anlamında olsun, her iki durumda da vahyin; bilme,
öğrenme ve bilgi Üe yakın bir ilişkisi vardır. "Vahiy kavramını .6.1ozoflar için
ilginç kılan, üahl vahiy kavramını da tealog ve inananlar için hayati bir konu
haline getiren, vahyin bu bilme, öğrenme ve bilgiye dönük yönüdür. İnsanla
rın, birtakım şeyleri öğrenme yollarından birinin, o şeylerin onlara açıklanma
sı ve bildirilmesi anlamında 'vahiy' olduğu açıktır."5

Vahiy keümesinin, açıklamaya çalıştığımız bu anlam içeriğinden daha
geniş bir kullanımı vardır. Sözünü ettiğimiz bu kullanımında kazanılan her

2
. 3
4

S

The Shorter Oxford English Dictionary, s. 1819 .
Dunn, "Biblical Concepts of Revelation", s. 1. Aynca bkz. Dulles, Models ofRevelation,
s. 19.
Baillie, The Idea of Revelation in Recenı Tbought, s. 19; aynca bkz. Wolterstorff, Divine
Discourse, s. 24.
Helm, Divine Revelation, s. 1.
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türlü bilgi, kavranan her türlü hakikat vahiy ürünü olmuş olur. Bu anlayışa
göre bilgi, insanın ıihni faaliyetinin bir ürünüdür; fakat bu faaliyette ıihin
yaratıcı değil, pasiftir. Buna göre, zaten orada mevcut olan şeyin bilgisinin
dıştnda geçerli bir bilgi yoktur. "Bir şeyi algıladığımızda şüphesiz aktifizdir
- dikkat eder, seçer ve ilgimizi yoğunlaştırırız. Fakat. algıladığımız şey, bizim
dışımızda orada olan bir şeydir; bizim seçimimizin sonucu ürettiğimiz bir şey
değildir. Düşünürken aktifizdir, fakat düşündüğümüz şey, yani düşüncenin
objesi kendisini bize açar, bu anlamıyla vahyetmiş olur. Eğer 'ben düşünüyo
rum' demek hakikatin bir yüzü ise, 'dünya düşüneerne kendisini vahyediyor'
demek hakikatin diğer yüzüdür."6 Vahiy kelimesinin anl~, kazanılan her
türlü bilgi ve hakikati, "vahyedilmiş" sayacak kadar genişletmek, onu 'mecazf
anlamda kullanmak demektir. İlgili literatürde tartışma konusu edilen, vahyin
bu mecaz! anlamı değildir. Vahyin bu geniş anlamına dikkat çekmenin sebebi,
tealogların "vahyedilmiş bilgi" ile "rasyonel bilgi" arasında yaptıkları ayırımın
zannedildiği kadar kolayyapılabilecek bir ayırım olmaclığını göstermektir. 7 Kı
saca ifade etmek gerekirse, di.nl kullanımında vahiy, her zaman kişisel bir ilişki
içinde gerçekleşir, yani bir objenin bir sujeye olan vahyinden değil, suje'den
suje'ye olan bir vahiyden söz edilir. Bu, "vahyin teolojik anlamını, her türlü
geçerli bilginin vahiy olarak kabul edilebildiği mecaz( anlamından ayırt eden
ilk öıellik"8 konumundadır.

Terim Olarak Kullanımı
Vahiy kelimesinin, farklı bağlamlarda farklı anlamlara gelecek şekilde
kullanımı da söz konusudur. Bu farklı kullanımlardan üzerinde en çok durulan üçüne dikkat çekmekle yetineceğiz: "Büyük ve küçük vahiy", "tabii vahiy",
"özel vahiy".

a. Büyük ve Küçük Vahiy
Vahyi 'büyüklmajor' ve 'küçüklminor olmak üzere ikiye ayıranlara göre9
küçük vahiy; kişilere, doğrudan doğruya kendilerini ilgilendiren meseleler
6

7
8
9

Hoernlc, Idealism asa Philosopby, s. 71; Baillie, a.g.e., s. 20'den nakil.
Baillie, a.g.e., s. 22-23.
Baillie, a.g.e., s. 24.
Swinburne, Revelation from Meuıphor to Analogy, s. 3; Swinburne, "Revelation", s. 115.
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hakkında verilen özel mesajlardır. Bu kullanımında vahiy, 'ilham' ile aynı anlama gelir. Büyük vahiy ise, dinin uygulanması açısından dünyayı sarsacak çapta
önemi haiz olan büyük mesajları ifade eder. Vahiy ile ilgili yapılan teolojik ve
felsefl tartışmaların neredeyse tamamı, 'büyük vah.iy' adı verilen vahiy türü
üzerinde cereyan etmektedir.

b. Tabü Vahiy
Batı düşüncesinde sıklılda

tabit vahiy terimi kullanılmakta ve buna farklı

zamanlarda farklı anlamlar yüklenmektedir. Burada bu anlamların üçüne işaret
etmekle yetineceğiz. Tabii vahiyden bazen "güneşin batışı, deprem, kar fırtı
nası ve çöl rüzgarları gibi olaylar vasıtasıyla" 10 Tanrı'nın iradesini açığa vurması
kastedilmektedir. Bu, vahyin di.n1 anlamdaki kullanımı değildir. Tabii vahiy
ile bazen vahyin genel karakterine vurgu yapılır ve 'genel vahiy' ile neredeyse
eş anlamlı olarak kullanılır. "Bu kullanımmda tabii vahiy, doğrudan doğruya
bir aile, bir millet veya bir kilise gibi özel bir gruba verilmiş olan özel vahye
karşıt olarak kullanılır. 'Özel vahiy', adı geçen grupların üyesi olmayanlara
hitap etmezken, tabii vahiy evrenseldir ve herhangi bir grup arasında ayırım
gözetmeyen bir niteliğe sahiptir. Herkese hitap eden böylesi genel bir vahyin
en açık vasırası olarak tabiat alanı görüldüğü için 'genel vahiy' ile 'tabii vahiy'
srk sık birbirinin yerine kullanılabilmektedir, ancak bunlar aslında eş anlamlı
değildir." 11 Felsefi teoloji geleneğinde tabii vahyin bu kullan.ımırup arkasın
daki esas fikir şudur: Sır olan Tanrı'nın bilinebilmesi, bizzat onun kendisini
bilinir kılmasıyla mümkün olur. Tanrı'nın kendisini herkese bilinir kılabiieceği
alan ise tabiattır. 12 Bunu şu şekilde ifade etmek de mümkündür: Tanrı kendisini, tabiat alanında ifşa edip açığa çıkarma anlamında, öylesine vahyetmiştir
ki, bütün insanlar sadece bu vahye dayanarak Tanrı'nın var olduğunu kabul
edebilirler. Tabii vahyin üçüncü kullanımında ise 'tabii' kelimesi "doğuştan
verilntiş" 13 aiılarnına gelir. Bu kullanımında tabii vahiy ise, insanların Tanrı
hakkında doğuştan sahip oldukları bilgi ile aynı anlama gelir. Görüldüğü gibi,
tabii vahiy denilince, bütün insanların varlığını kabul edebilmelerini mümkün

10

ll
12
13

Helm, a.g.e., s. 2.
Helm, a.g.e., s. 4.
Deninger, "Revelation". s. 357.
Helm, a.g.e., s. 4.
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kılacak bir tarzda, Tanrı'nın kendisini ifşa edip açığa vurması anlaşılriıaktadır.

Bu, insanlara doğuştan verilen bir bilgi türü şeklinde olabileceği gibi, Tanrı'nın
sıfatiarını tabiatta, yani fizik iternde var olan :varWarda tecelli ettirmesi şeklin
de. de gerçekleşebilmektedir.
Tabi! vahiy terimini kullanmanın, birbirinden farklı iki mantık! gerekçesi
bulunmaktadır. Birisi, tabiatüstü bir vahiy anlayışını kabul etmey~n deisderin gerekçesidir. Deisderin tabi! vahyi kullanma gerekçelerine göre; mademki
Tanrı'nın varlığı hakkında herkes tarafindan kabul edilen tabii bir vahiy vardır;
öyleyse, özel veya tabiatüstü türden herhangi bir vahiy iddiası zorunlu değil
dir. "Tabiatın ışığı, herkese Tanrı'nın varlığını ve görevlerinin neler olduğunu
gösterdiği için Tanrı'nın sıfatiarını bilmek veya iradesinin ne olduğunu anlamak için Kutsal Kitab'a veya başka bir yere müracaat etmeye ihtiyaç yoktur.
Tabii vahiy yeterli olduğu için, tabiatüstü vahiy gerekli değildir." 14 Bu görüşü
savunan deist yaklaşımın XVII. ve XVIII. asırdaki temsilcileri arasında Lord
Herbert ofCherbury (1581-1648), John Toland (1670-1722), Anthony Collins (1676-1729), Thomas Woolston (1669-1733) ve Matthew Tindal (16561733) vardır.
Deizme karşı olan teist düşünürler ise tabii vahiy terimine, tabiatüstü
bir yolla mucizevi bir şekilde gerçekleşen öıel vahyiıı, yani nübüvvetin makul
olduğunu gerekçelendirebilmek için müracaat ederler. Buna göre tabi! v~
eksiktir, tamamlanmaya ihtiyacı vardır. Tabi! vahiy konusunda deisderle karşıtları arasındaki görüş farklılığı, 'gereklilik' ve 'yeterlilik' kavramları çerçevesinde değerlendirilebilir. Deisder, tabi! vahyin 'yeterli' olduğunu, dolayısıyla
özel vahyin/nübüvvetin gerekli olmadığını ileri sürerlerken; teistler ise tabi!
vahyin, ~n bazı hakikatlerini elde etmek için 'gerekli' ama 'yeterli' olmadı
ğını savunmaktadırlar.

c. Özel Vahiy
Geleneksel anlamıyla özel vahiy, "insanların kendi yerileriyle keşfetme
imlclnları olmayan konularda Tanrı'nın bildirmiş olduğu önermeler bütünü"
diye tarif edilir. 15 Din! ve felsefi tartışmaların konusu olan vahiy, özel vahiydir.

14
15

Helm, a.g.e., s. 8; Deisclerin vahiy ile ilgili görüşleri için bkz. Dulles, a.g.e., s. 4.
Geniş bilgi için bkz. Helm, a.g.e., s. 61.
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Bu yazıda da vahiy terimi kayıtlanmadığı sürece 'özel vahiy' aiıla.rnında kullanılacaktır. Özel vahyi, 'kültürden bağımsız' ve 'kültüre bağımlı' olmak üzere
ikiye ayıranlar da vardır. Böyle bir ayınma clbi turulmasını gerekli kılan sebep
şudur: Herhangi bir kültürde ihtiyaç duyulan vahiy, ihtiyar-genç, erkek-kadın, zeki-aptal, aydın-cahil her seviyeden insana eşit seviyede hitap edebilir nitelikte olmalı; ayrıca din, bilim, felsefe ve teknoloji açısından bütünüyle farklı
bir kültürün insaniarına da taşınabilmelldir. Bu durumda, cevabı aranan temel
soru, bu nitelikte bir vahyin nasıl gerçekleşebileceğidir. "Vahiy, kültürel ön
kabuller olmaksızın açıklanan, gökyüzünden firlatılmış altın tabietler şeklinde
mi, yoksa şeylere bakmanın bütüncül bir tarzı olarak ını anlaşılmalıdır?" 16
Kültüre bağınılı olan vahiy, işaret edilen kültürün "bilimsel, tarihi ve
hatta muhtemelen yanlış veya doğru teolojik ön-kabulleri içinde ifade edillrP
Burada esas olan, vahiyle verilmek istenen mesajdır. Tanrı bu mesajı, hitap
ettiği kültürde geçerli ve kullanımda olan bilgilerle, o kültürün dünya görüşü
içinde verir. Dolayısıyla, mesaj ilerilirken kullanılan bilginin yanlış olması o
kadar önemli değildir. «Bu vahiy, bir başka kültürün kellmelerine tercüme
edilmediği sürece, bağımlı olduğu kültürün dışında kullaruro alanı bulamaz."18
Kültürden bağımsız olan vahiyde Tanrı, mesajını herhangi bir kültürün ön
kabulleri içinde vermez. Vahiyle verdiği mesaj da, mesajı iletirken kullandığı
bilgi de doğru olmak durumundadır. Bunlar, adeta gökyüzünden firlatılmış
altın tabietler gibidir.

Vahyin Unsurları
Din fenomenolojistleri, "insanlara yönelik ilalll bir bildirim" şeklindeki
tanımından hareket ederek, vahyin şu beş unsuruna _
dikkat çekmişlerdir: Vah19
yin öznesi, vasıtası, muhtevası, alıcısı ve tesiri. Aynı konuyla ilgili olarak din
felsefecisi George Mavrodes, ister bildirim anlamında, isterse ifşa edip açığa
çıkarma anl~da olsun, vahyin unsurlarını açıklamak üzere dört unsuru
olan şöyle bir şema gellştirmiştir:
"~

16
· 17
18
19
20

n'ye k

vasıtasıyla ayı

vabyeder."20

Swinburne, "Revelation", s. 128.
Swinburoe, a.g.e., s. 119.
Swinburne, a.g.e., s. 120-121.
Deninger, a.g.e., s. 356.
Mavrodes, Revelation in Religioııs Belief, s. 88; ayr.bkz. Penelhum, "Revdation and Philosophy", s. 73.
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Burada 'm', vahyin özoesini; 'n', alıcısıru; 'k', vasıtasıru; 'a' ise vahyedilen
şeyi temsil etmektedir. Vahyin daha iyi anlaşılabilmesi için, şemada dikkat
çekilen unsurları üzerinde ayrıntılı bir şekildç durmaya ihtiyaç vardır.

a._Vahyin Öznesi
Vahyin öznesi ile vahyin failinin kim olabileceği konusu ele alınmaktadır.
'Kim veya kimler vahyedebilir?' sorusuna verilen cevap, vahyin kullanım alanı
na göre değişmektedir. Kelimenin dini kullanımında vahyin öznesi 'kişi veya
zat (personal) olarak Tanrı'dır. Dindışı kullariunında ise özne, duruma göre
kişi, olgu, durum olabildiği gibi öznenin olması her zaman zorunlu da değil
dir. "Ayak izleri, seyahat edenlerden birisinin çocuk olduğunu vahyetti (açığa
çıkardı)"21 ifadesi, böyle bir duruma örnek olarak gösterilir. Wolterstorff'un
"öznesiı vahiy"22 adını verdiği bir başka kullaruma da "Babamla ilgili olarak
içine düştüğüm çelişkilerin anlamı, bana aniden vahyedildi" örneğini verir.
Burada kendisine vahyedileo kişi ve vahyedilen şey vardır, fakat vahyin açık
öznesi yqktur. Burada vahiy, bir anda, doğrudan doğruya kavrama anlamına
gelmekte, bif anlarnda 'sezgi'(intuition) karşıLğında kullanılmaktadır.
Vahyin öznesinin açık seçik hale gelebilmesi için kelimenin dindışı kullanuru ile dini kullanımı arasındaki farklılıkların, mümkün olduğunca açık bir
şekilde belirlenmesi gerekir. Baillie, kursal metinlerde üzerinde durulan vahyin her zaman kişisel bir ilişki içinde yer aldığına işaret eder. Dolayısıyla, dini
anlamı söz konusu olduğunda, bir objenin bir süjeye olan vahyinden değil de,
kişiden kişiye, zihinden zihne olan bir vahiyden söz ediyoruz demektir. Bu sebeple vahyin din! kullanımı, kelimenin genel epistemolojik kullanımının özel
bir durumu olarak düşünülmemelidir. Çünkü vahiy teriminin dini kullanımı,
esas olan kullanımdır. Dindışı kullanım tarzı; dini kullanıının zayıflatılmış
halidir ve gerçekte sa~ece bir mecazdır. Bu çerçevede 'düşüncenin objesi bana
kendisini vahyeder' ifadesini mecazi anlamın dışında herhangi bir anlamda kabul etmek mümkün değildir. Dolayısıyla dini bir terim olarak vahiy ile 'niyet'
ve 'maksat' arasında yakın bir ilişki vardır. Kısaca ifade etmek gerekirse, dini
bir terim olarak vahyin "zat/kişi" olarak tek bir öznesi vardır ki bu da Tanrı'dır.

21
22

Mavrodes, a.g.e., s. 90. .
Woltersrorlf, a.g.e., s. 23.
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b. Vahyin Alıcısı
İster bildirim, isterse ifşa edip açığa çıkarma anlamında olsun, vahiy, insanın yaşadığı

bir tecrübe türüdür. Vahiy tecrübesi, kişinin kendi dışındaki bir
bir dereceye kadar bilgi verici bir karşılaşmayı, yüz yüze gelmeyi gerektirir. Vahyin bir tecrübe türü olduğunu söylemenin, her tecrübenin
bir vahiy türü olarak görülmesini gerektirmeyeceği açıktır. Dolayısıyla vahyin
alıcısı, tecrübede bulunabilen, bilinçü ve bilgili bireylerdir ve bu bireyler, din!
kullarumıyla peygambe:rlerdir. Temel din! metinlerde, peygamberler dışında,
başka varlıklara da vahyedildiği bilinen bir konudur. Bu gibi durumlarda vahiy
keümesi, esas anlamında değil de mecaz1 anlamında kullanılmaktadır.

varlıkla şuurlu ve

c. Vahyin Yasıtası
Vahyin vasırası konusunda Batı düşüncesinde Aydınlanma dönemine ka. dar olan geleneksel anlayışla Aydınlanma sonrası modern dönemin anlayışı
arasında farklılık vardır. Geleneksel anlayışa göre dinl kullanımda vahyin vası
tası, peygamberlerin sözleri veya Hıristiyanlık özeünde İsa'nın öğretileri yahut
Kilise'nin açıklamalarıdır. Buna göre vahyin vasıtası, ifadeler veya daha teknik
bir tabirle önermelerdir. Aydınlanma sonrası dönemde 'vahyedilen şey' konusunda meydana gelen anlayış değişikliğine paralel olarak vahyin vasıtasının,
söz, öğreti veya açıklamanın ifade edildiği 'önenneler' değil de 'olaylar' olduğu
kabul edilmiştir. 23

d. Vahyedilen Şey
Burada cevabı aranan soru, "ne tür şeylerin vahyedilebileceği" veya "vahyin muhtevasının ne tür şeyler olabileceği" sorusudur. Bu konuda ilk dönem
düşünürleri ile modern dönem düşünürleri arasında görüş ayrılığı vardır. İlk
dönem düşünürleri, önceükü olarak, Tanrı'nın bir dizi hakikat, önerme veya
doktrin vahyettiğini savunurlarkeo, modern dönemin düşünürleri Tanrı'nın
bizzat "kendisinı~' vahyettiğini savundular. Bu görüş ayrılığı, vahyin din! kullanımına yüklenen anlamda önemli bir farklılık meydana getirmiştir. 24 Modern
. 23

Bu konuda geniş bilgi için bkz. Penelhum, a.g.e., s. 73; D. A. Pailin, Groımdwork of
Philosophy ofReligion, s. 109 vd; J. Hick, Philosophy ofReligion, s. 61-70; J. Hick, "Revelation", s. 189- 190.
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dönemde İngilizce din felsefesi literatüründe, vahyeclilen şeyin mahiyeti konusunda: öne çıkmış olan iki anlayıştan geleneksel olanı, {doktrin' veya {önerme'
merkezli (doctrinallpropositional)25 olarak isimlendirilmiştir. İlk döneme ve
. or:taçağa hakim olan, bugün de Roma Katalik dünyasınca ve aynı zamanda
muhafazakar Protestanlarca temsil edilen önerme mer.kezli vahiy anlayışına göre
vahyin muhtevası, önermelerde açıklanmış olan ilaru hakikatlerdir. Vahiy, ilahi
olarak doğrulanmış hakikarlerin kişiye bildirilmesi işlemidir. Katalik Ansiklopedisinin ifadeleriyle, "vahiy; bazı hakikaderin, Tanrı tarafından, tabiatta bilinen normal iletişim vasıtalarının ötesindeki vasıtalarla, akıllı yaraaklara iletilmesidir."26 Bu vahiy anlayışını kabul eden muhafazalcir Hıristiyan düşünürler,
Tanrı'nın Kitab-ı Mukaddes yazariarına yazacakları kelimeleri bizzat bildirdiği
ni kabul ederlerken, liberal düşünürler ise, Tanrı'nın Kitab-ı Mukaddes yazarlarının sadece belirli hakikatleri kavrarnalarına i.mlcln sağladığını, sonradan bu
yazarların kavradıkları hakikatleri kendi seçtikleri kelimelerle açıkladıklarını
savunurlar. Bu anlayışta dini hakikarlerin bild.irilme şekli ve süreci konusunda
ihtilaf olsa da, 'vahyedilen şey'in hakikat olduğu noktasında muhafazalclr ve
liberaller arasında görüş birliği vardır.
Geleneksel anlayışt~ farklı olarak ortaya çı.kan yeni vahiy anlayışı, {kiji
merkezlilpersonal'27 diye isimlendirilebilir. Bu anlayışta vahyedilen şey, önerme formundaki bir dizi hakikat değil doğrudan doğruya Tanrı'nın 'zatı'dır.
Köklerinin Luther, Calvin ve takipçiteri gibi XVI. asır Reformcularının düşüncesine, hatta Yeni Ahit ve ilk Kiliseye kadar gerilere uzandığı iddia edilen
'kişi merkezli' görüşte vahyin muhtevası, .Tanrı hakkındaki hakikatler değil,

tarih içinde faaliyet göstermek suretiyle insanın tecrübe eksenine giren Tann'nın
bizzat kendisidir. John Hick, Batı düşüncesinde vahiy ile ilgili ortaya çıkan
bu anlayış farklılığını şu şekilde dile getirmiştir: "Klasik Batı düşüncesinde
önerme merkezli vahiy anlayışı, Yeni Ahir döneminin hemen ardından şekil
lenmeye başlamış, tam gelişmesine .orta skolastik düşüncede ulaşmış, XVI.
asırda ilk reformcular, özellikle de Martin · Luther tarafindan, büyük çapta
terkedilmiş; XVTI. ve XVIII. asırların Protestan Skolastisizmi içinde yeniden
düzenlenmiş ve XIX. asrın sonlarmda sorgulanmaya başlayarak .XX. asrın hatı
rı sayılır Protestan düşünürlerince tamamen bir tarafa bırakılm.ıştır. XX. asrın
25
26
27

Alsron, s. 392.
The Catholic Encyclopedia, c.)ffii, s. 1; Hick, Philsophy ofReligion, s. 6l'den naltiL
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Hıristiyan teologlarınca geniş

çapta kabul edilmiş olan yeni vahiy anlayışında
ise, 'önerme merkezli' görüşün temel öncülüne yer yoktur. Bu yeni anlayışta,
ileri sürülen ana fikir şudur: Vahiy; ilahi olarak garanti alona alınmış hakikarlerin bildiriminden ibaret değil, beşeri tarih içinde ilahi fiilierin kendiliğinden
açığa çıkması işinden ibarettir. Vahyin yeri, önermeler değil, olaylardır. Vahyin muhtevası, Tanrı hakkındaki hakikatler bütünü değil, Tanrı'nın fiilierinde
kendisini insana ifşa ermesidir."28 Bu bakış açısında reolojik önermeler, "vahiy
karakterli olayların önemini anlamak için gösterilen beşeri reşebbüsleri temsil
ederler."29 Buradaki esas vurgu, "kelimelere değil, Tanrı'nın zat olarak ortaya
çıkışı üzerinedir."30 Buna göre modern Batı düşüncesinde vahyin mahiyeti konusunda iki anlayış ortaya çıkmıştır: Bunların ilki, Tanrı'nın, belirli hakikatleri
önerme formunda bildirmesi şeklinde anlaşılan 'önerme merkezli' geleneksel
model; ikincisi de Tanrı'nın, Hz. İsa'ya hulUl ederek "kendisini' ifşa erme_si
şeklinde anlaşılan 'kişi merkezli' vahiy modelidir.
Günümüz din felsefecilerinden Richard Swioburne, vahyedilen şeyin tarifini, iki anlayışı da kapsayacak şekilde yapar: "İlahi vahiy, ya Tanrı'nın kendisini ifşa ermesi olabilir veya Tanrı tarafindan önermesel doğruların bildirilmesi
şeklinde olabilir. Hıristiyanlık, Hıristiyan vahyinin, her ikisini de kapsadığı
iddiasındadır. Tanrı bedenleşmiştir ve bir dereceye kadar yeryüzünde kendisini
göstermiş, ayrıca bederıleşmiş hayat vasıtasıyla muhtelif önermesel doğrular da
bildirmiştir."31 Swinburne'e göre I. asırdan XVIII. asra kadar Hıristiyarılığın
önerme merkezli vahye sahip olması genel kabul gören bir meseledir·.

Batı Düşüncesinde İki Vahiy Anlayışı :
Önermesel ve Kişisel
"Vahyedilen şey" konusundaki görüş ayrılığı, vahiy hakkındaki görüş ayrı
lığını da beraberinde getirmektedir. Geleneksel görüşe göre Kitab-ı Mukaddes
Tanrı'nın bildirdiği hakikarlerin kaydından ibaret olduğundan ve vahyin vası28
29
30
31

Hick, 1963: 76.
Hick, a.g.e., s. 70.
W. P. Alsron, "Revelation and Miracle", s. 393.
Swinbume, Revelation from Metaphor to Aııalogy, s. 2; ayr.bkz. R. Swinbume, "Revelation", s. llS; Swinbume'ün vahiy anlayışı Jıakkında geniş bilgi için ayrıca bkz. Wolters·rorff, a.g.e., s. 27 vd.
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tası

olarak düşünüldüğünden, vahiy bir kitap veya bir dizi doktrin olarak kabul

edilir. Kişi merkezli anlayışta ise vahiy, daima bir olaydır. Bu olay başlangıçta
Tanrı'nın İsa'da kendi zatını açığa vurma olayı; daha sonra Kitab-ı Mukaddes
meçinlerinde insanın Tanrı ile yüz yüze gelme olayıdır. "Böyle bir yüz yüze
gelme olayının gerçekleşmediği durumlarda insan Kita,b-ı Mukaddes'i okumuş
ve onu -hakikat olarak kabul etmiş olsa bile, ortada vahiy olmaz."32 Bu yeni
anlayışta Kitab-ı Mukaddes, özellikle de Yeni Ahir, "vahiy karakterli olayların

ve bu olayların öneminin imanla kavranışının bir kaydı olarak görülür. İlahi
iradeyi açığa vuran olay ise İsa'nın hayatıdır. "33
Vahyed.ilen şey konusundaki görüş ayrılığı, iman konusunda da benzer bir
görüş aynlığının ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Geleneksel anlayışta vahyin

kabulü demek olan iman, Tanrı'nın otoritesine dayanarak bir önermeyi tasdik
ermek demektir. G. Weiegel'in belirttiği gibi 34 iman, vahiy muhtevasının hakikat olduğunu zihnen kabul etmek; başka bir deyişle, Tanrı tarafından iletilen
zilull bir mesaja verilen olumlu cevaptır. Kişi merkezli vahiy anlayışında ise
iman etmek, kişinin Tanrı ile yüz yüze geldiğini fark etmesi ve ona göre davranması demektir. Bu ikinci anlayıştaki vurgu "bir önermeyi tasdik etmekten
ziyade, kişinin yüz yüze geldiği Tanrı ile ilişkisine dayanarak O'na güven duyması, boyun eğmesi ve dönüşüme uğraması demektir. "35
Burada yapılan ayırım, gerçekte önceliğin neye verildiğine bağlı olarak o~
taya çıkar. Çünkü geleneksel anlayışa bağlı olan düşünürler de imanda bireyin
bütün varoluşu ile Tanrıya güven duymasına önem verirler, fakat onlar önceliği 'tasdik'e verirler. Aynı şekilde bu düşünürler vahiy adına "Tanrı'nın zatını
açığa vurması" anlayışına da itiraz etmezler. Fakat onlar, Kitab-ı Mukaddes
vasıtasıyla .doktrinleri bildirerek, yani vahiyler vasıtasıyla da olsa, Tanrı'nın
dalaylı bir şekilde zatını açığa vurduğunu düşünmektedirler. Diğer taraftan
kişi merkezli vahiy anlayışını benimseyenler de, Tanrı'nın belirli hakikatleri
vahiyler aracılığıyla bildirdiğini inkar etmezler. Fakat onlar, insanın bu tür
hakikatleri, Tanrı ile yüz yüze gelme tecrübesinden elde ettiğini.ve bu hakikat-

ierin formüllerinin söz konusu tecrübeyi kaydetmeye yönelik beşeri faaliyetten ortaya çıktığınurtarla vurgular. Dolayısıyla onların önceliği, Tanrı ile yüz
32
33
34
35
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yüze gelme tecrübesidir. Kişi merkeıü vahiy anlayışında Kitab-ı Mukaddes,
Tanrı'nın vahyi olarak isimlendirilmemekte; sadece vahiysel olay (hulUl olayı)
ile ilgi kurulmak suretiyle kendisine bir değer verilmektedir. Bundan dolayı
Kitab-ı Mukaddes'in ifadelerine harasızlık atfetme eğilimi söz konusu değil
dir. Çünkü Kitab-ı Mukaddes, hatasız olduğuna inanılan bir önermelttr dizisi
olarak düşünülmemektedir.
Batı düşüncesinde

vahyin mahiyeti ile ilgili olarak ortaya çıkan bu farklı görüşleri sistematik hale getirmek üzere son dönemde oldukça fazla eser
yazılmıştır. Avery Dulles, Models of Revelation isimli eserinde vahiy hakkın
daki anlayışları "vahyin nerede ve nasıl meydana geldiğine bakarak beş ana
gruba"36ayırnuştır. Bunlar (1) Doktrin olarak vahiy, (2) Tarih olarak vahiy,
(3) Dihiü tecrübe olarak vahiy, (4) Tanrı ile yüz yüze gelme olarak vahiy, (5)
Yeni bir farkında oluş hali olarak vahiydir. George I. Mavrodes de Revelation
in Religious Belief1 isimli eserinde vahyin mahiyeti ile ilgili anlayışları (1) Doğuştan sahip olunan bilgi anlayışı, (2) Tezahür anlayışı, (3) Bildirim anlayışı
olmak üzere üçe ayırıp incelemiştir. Biz modern Batı düşüncesindeki vahiy
ile ilgili anlayışların mahiyet itibariyle temelde ikiye ayrıldığını düşünüyoruz.
Bunlardan birincisi geleneksel olarak savunulmakta olan 'önerme merkezli' va"
hiy anlayışı; ikincisi de Luther ve takipçilerinden alınan ilham ile öne çıkarılan
ve merkezinde önerme bulunmayan anlayıştır ki, buna Brunner'den istifade
ederek 'kiji merkezli' vahiy anlayışı demeyi tercih ediyoruz. Kendi içindeki görüş farklılıklarından hareketle kişi merkezli olan bu ikinci anlayışı da: {1) Tarihi
olay olarak vahiy, {2) Tanrı ile yüz yüze gelme tecrübesi olarak vahiy, (3) Yeni
bir farkında oluş haii olarak vahiy olmak üzere üç kısma ayırarak inceleyeceğiz.
Önerme merkezli vahiy anlayışının gelenekseL temsilcileri ve görüşleri
hakkında yeteri kadar zaten bilgi vermiş olmakla birlikte günümüzdeki durumu belirgin hale getirecek kadar kısaca ele alacağız. Kişi merkezli yaklaşımın
"tarih! olay olarak vahiy" anlayışını Temple ve Niebuhr'un görüşleri çerçevesinde; "Tanrı ile yüz yüze gelme tecrübesi olarak" vahiy anlayışını E. Brunner,
R. Bultınann ve K. Barth'ın görüşleri çerçevesinde; ''Yeni bir farkında oluş
hlli olarak" vahiy anlayışını ise Tillich'in görüşleri çerçevesinde açıklayacağız.

36
37

Dulles, a.g.e., s. 27.
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1. Önerme Merkezli Vahiy Anlayışı: Tann'nın, Hakikaderi

Önerme Formunda Bildirmesi
Batı düşüncesinde

önerme merkezli vahiy anlayışının tam olarak ne zaman ortaya çıktığı konusunda görüş birliği yoktur. Bu anlayışı ilk dönem kilise bapal~ına kadar geri götürenler bulunduğu gibi; böyle bir anlayışın kilise
babaları döneminde, hatta ortaçağlarda hakim olduğunu ileri sürmeyi "savunulamayacak bir iddia" olarak görenler de vardır. Önerme merkezli anlayışı, ilk
dönem kilise babalarına kadar geri götürmeyi reddedenlere göre önermeyi öne
çıkaran anlayış, ortaçağın sonlarında, klasik mantığın teolojiye aşırı bir şekilde
uygulanması sonucunda ortaya çıkmıştır. XVI. asırda hümanistlerin yönlendirmesi ile metin eleştirisine girişilmiş, xvn. ve xvm. asırlarda deistlerin
in.lclr etmeleri karşısında vahiy savunması yapılırken, tartışma konusu önerme
merkezli anlayış olmuştur. XIX. ve XX. asırlarda önerme merkezli olmayan vahiy teorileri yaygınlaşınca, önerme merkezli teoriyi savunanlar "muhafazalclr"38
olarak isimlendirilmiştir. Bu vahiy teorisini kilise babalarına kadar geri götürenlerden birisi John Baillie'dir. Ona göre39, Kilise tarihinin ilk devirlerinden
beri, ilahi vahy'i Tanrı'nın insana bildirmiş olduğu malılınar ile özdeşleştirme
eğilimi mevcuttur. Tanrı'nın insana bildirdiği bu malfımat kısmen Tanrı hakkındadır, ama aynı zamanda İsrail krallannın tahta çıkış tarihlerinden Hz.
Yusuf'un nesebine kadar birtakım tarihi hakikaderi de içermektedir. "Başl:ı.n
gıcıru Yeni Ahir'in en son kitabında bulmak mümki:inse de, gerçekte bu eğilim
Yeni Ahir'in oluşumunu takip eden dönemde açık bir şekilde ortaya çıkmış,
sonra da luzla yayılmıştır."40
Önerme merkezli anlayışın mannki sonucu, vahyi kutsal kitabın bütün muhtevasıyla özdeşleştirmek olmuştur. Çünkü bu anlayışta kutsal kitap,
Tanrı'nın önerme formunda bildirmiş olduğu hilika.clerden oluşmaktadır. Bu
görüş, Doğu'dan ziyade Batı'da daha çok yayılmıştır. Trent Konsili'nde Roma
Kilisesi, sadece kutsal metnin bütününü rleğil, yazılı olmayan geleneği de vahiy ·01arak kabul etmiştir. 1869-1870 tarihlerinde toplanmış olan I. Vatik.an
Konsili de, kutsal metinlerin "Kutsal Ruh'un emriyle dikte ettirildiği" görüşünü
kabul etmiş, 1893 yılında XIII. Leo, Katolik piskoposlara gönderdiği tamirnde
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"Kilise'nin kutsal ve kanonik olarak kabul eniği her kitabın taniarnının Kutsal
Ruh'un emriyle yazılmış"41 olduğunu açıklarruşnr. Vahyi kutsal metin ile aynlleştirme anlayışı, Reformasyon kiliselerince de benimsenmiştir. Dolayısıyla
önerme merkezli vahiy anlayışının hem katolik dünyada hem de protestan dünyada savunucuları vardır. Modern dönemde bu teori, Protestanlar arasında Presbiteryen teologlar ile onları takip eden muhafazakar Evangelikler, Katoükler
arasında ise yeni-skolastik akım (neo-scholasticism) tarafindan benimsemiştir.
a. Muhafazakar Evangelik Akım

XIX. ve XX. yüzyılda. bu vahiy teorisini savunan pek çok presbiteryenler arasında en öne çıkan teolog Benjamin B. Warfield'dir (1851-1921). Günümüzde bu teoriyi savunan G. H. Clark, J. I. Packer, J. Warwick Montgomery ve C. F. H. Henry gibi Evangelik teologlar, fikri desteklerini B. B.
Warfield'den almaktadırlar. Uluslararası Kutsal Kitabın Hatadan Münezzehliği
Kurulu (International Council on Biblical Inerrancy) gibi teşkilatlar da bunların görüşlerini yaymaya çalışmaktadır. Savunulan fikir ana hatlarıyla şu şe
kilde ifade edilebilir: Tanrı, kendisini prensip itibariyle tabiat vasıtasıyla bilinir
kılmıştır. Bu açıdan her yerde ve her zaman ulaşılabilir durumda olan tabii
veya genel vahiyden söz edilebilir. Fakat Tanrı'nın aşkınlığı ve asü günahın
yıkıcı tesirlerinden dolayı, insanlar, bu tabii vahiy veya tabii teoloji vasıtasıyla
Tanrı hakkında kesin ve kurtarıcı bilgiye ulaşmakta başarılı olamazlar. Bundan
dolayı kurtarıcı hakikatin bilgisine ulaşabilmek için tabiatüstü özel bir vahiy
zorunludur. Kitab-ı Mukaddes'in oluşum zamanında bildirilmiş olan bu tabiatüstü vahiy, daha sonraki dönemde doktrin formunu almıştır. Bundan dolayı
Kitab-ı Mukaddes, "vahyin tamamını içerir ve Tanrı'nın son vahyidir."42
Warfield'e göre "vahiy, hatasıı bir şekilde bildirUmediği takdirde eksik
vahiy olur; hatasız bir şekilde kaydedilmediği takdirde de eksik bildirilmiş
olur."43 Bir 9ütün olarak Kitab-ı Mukaddes, hatadan tamamıyla müneızeh
tir ve Tanrı'nın yazılı sözüdür. Kirab-ı Mukaddes dönemi so~ında yaşayan
insanlar için Kitab-ı Mukaddes, objektif hale getirilmiş vahiy demektir. Bu
konuda Warfield'den iki asır önce, J. Andreas Quenstedt daha kesin bir şe
kilde şöyle yazrruştı: "Eğer bir şey, Kitab-ı Mukaddes'te ilahi ilham ile değil
41
42
43
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de beşeri bir tarzda veya beşeri vasıtalarla yazılmış olsaydı, kutsal metinlerio
güvenilirlik ve kesinliği tehlikeye girerdi, kutsal metinlerio otoriteleri kaybolur ve imanı.rruz sarsılırdı."'" Benzer şekilde XVII. asırda Abraham Calov,
şayet Kitab-ı Mukaddes, bütünlüğü içinde hatadan münezzeh olmamış olsaydı, teolojinin kaynağı sadece "muhtemel" bir değere sahip olurdu, dolayı
sıyla her t;ürlü teolojik sonuç şüpheli hile gelmiş olurdu diye yazdı. Bu muhafazalclr Evanjeükler, Tanrı'nın hakikati vahyettiği ve vahyedilen hakikatin
başka insanlara bildirilmeye elverişli olduğu görüşünde ısrarcıdırlar. Mesela
Carl Henry, Tanrı'nın "vahyin tamamının muhteva ve anlamını, önermeler
formunda kursal metinlerde"45 bildirdiğini savundu. Francis Schaeffer, "Tanrı,
kendisi, insan, tarih ve evren ile ilgili hakikatleri linguistik önerme formunda
bildirmiştir"46 diyerek aynı görüşü dile getirmiştir. James I. Packerde "Hıris
tiyanlığın ilk günlerinden bu yana Kilise'nin Kitab-ı Mukaddes'i vahyedilmiş
hakikatler bütünü olarak kabul ettiği"47 görüşünde ısrar etmiştir.

h. Kato/ik Yeni-Sko/astik Akım
Muhafazalclr Evanjelik akımın vahiy anlayışıyla pek çok açıdan benzerük taşıyan bi.İ' anlayış, 1850-1950 yılları arasındaki Roma Katolik teolojisine,
neredeyse evrensel bir boyutta hakim oldu. Bu tür teolojiyi yazılanyla R. G.
Lagrange, C. Pesch ve H. Dieckmann temsil ettiler. Roma Katolik Kilisesi'nin, dönemin önde gelen teologlarınca müsveddesi hazırlanan dökümanları
ve Kilise meclisi, yeni skolastik akıma resınl destek verdi. Bu desteği I. Varikan Konsili'nin (1870) katolik imanı ile ilgili aldığı kararda, 1907-1910 yılları
arasında Roma'dan moderniscleri kınamak üzere hazırlanan dokümanlarda48 ve
1950 yılında Papa XII. Pius'un emriyle yayımlanan "Humani generii' isimli
resmi genelgede görmek mümkündür. 49 Daha sonra Il Vatikan Konsili (19621965), yeni skolastik akımın bazı görüşlerini desteklemekten vazgeçmiştir. 50
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Protestan Evanjelikler gibi Katalik yeni-skolastikler de 'tabii' ve 'tabiatüstü' olmak üzere iki vahiy türü arasında ayırım yapmaktadırlar. "Tabil vahiy
olaylarla, rabiatüstü vahiy de kellmelerle verilıniştir." 51 Bu düşünürler herhangi bir kayıtlama yapmaksızın "vahiy" kelimesini kullandıklarında, tabiatüstü
vahyi kastetmektedirler. Bunlara göre tabiatın düzeni üzerinde düşünen insan
için kendi aklıyla, Zat olarak tasavvur edilen yaratıcı bir Tanrı'nın varlığına
ulaşmak mümkün olmakla birlikte, vahiyden yardım görmemiş aklın, kavrama
düzeyinin düşüklüğü sebebiyle, Tanrı'ya dair hakikatiere ulaşması çok zordur.
Bu sebeple söz konusu hakikatler hakkında tabiarnstü vahiy pek çok insan
için pratik bir zorunluluktur. Daha da ötesi reslis ve hulul doktrinleri gibi
belirli sırları bilebilmek için böyle bir vahiy herkese mutlak anlamda zorunludur. "Sonuç itibariyle tabiatüstü vahiy, kurtuluş için zorunludur."52 Protestan
Evangelizm'de olduğu gibi yeni Katalik Skolastizm'in de üzerinde durduğu ana
fikir; tabiatüstü vahyin hakikati, kelimeler yoluyla bildirmesidir. "Kelimeler
vasıtasıyla konuşma, bir kişinin kendi düşüncelerini bir başkasına doğrudan
bildirme işidir... İlahi düşüncenin bu bildirimi, tabiatı gereği zihni ve kavramsaldır." Buradan hareketle Dieckmann şu sonuçlan çıkartır: Vahiy, insanın
doğuştan sahip olduğu dini duygudan kaynaklanan sırf bir tecrübe olamayacağı gibi anlaşılmaz bir takım seslerle de verilemez, çünkü bu tür işaretler
kavramsal veya zihinsel bilgiyi aktaramazlar. Bundan dolayı vahiy, "Tanrı'nın
insanlara olan sözüdür"5} şeklinde tanımlanabilir.
Kutsal me~ statüsü konusunda muhafazakar Evangeliklerle görüş biriçinde olan yeni Katalik skolastiklerin hareket noktası, I. Vatikan Konsili'nin Eski ve Yeni Ahir'in kitapları ile ilgili bildirisidir. I. Vatikan Konsili'nin
adı geçen bildirisinde şu hüküm vardır: "Eski ve Yeni Ahir kitapları, bütün
kısımları ile birlikte kutsal ve kanonik kabul edilmiştir. Bunlar Kutsal Ruh'un
illiarnı ile yazılmış oldukları için yazarları Tanrı'dır ve bu hüviyetiyle Kilise'ye
emanet edil~işlerdir." Bu sebeple onlar "Kitab-ı Mukaddes'in biitün cümleleri
hatadan miinezzehtir'54 tezini bütün Katalikterin kabul etmeleri gereken bir
tez olarak görürler. Onlara göre bir Kitab-ı Mukaddes yazarı, vahiy eseri olmaksızın daha önceden· tabii vasıtalarla öğrenmiş olduğu bir şeyi bile yazsa, bu
liği
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yazılı metin illiamın manevi kuvvetinden dolayı Tann'nın yazılmış sözü olur
ve onu·okuyanlar için vahiy olur. Kirab-ı Mukaddes'in tamamlanmış ve kendi
başına yeterli olduğu şeklindeki Protestan göMü reddeden yeni skolastikler,
vahyin Kirab-ı Mukaddes ve Gelenek (apostolic tradition) olmak üzere iki
v~ıtası olduğunu savunurlar. Onlara göre gelenek, "lqıtsal metne ilave olarak,
Kilise'nin havariler vasıtasıyla almış olduğu vahyedilmiş hakikatler koleksiyonudur."55 Görüldüğü gibi önerme merkezli vahiy anlayışının temel t~zi, tabiatüstü vahyin önerme formunda verilmesinin kurtuluş için zorunlu olduğudur.
Bu bağlamda Protestan Evangelikler ile Karolik yeni-skolasti.kler Kitab-ı Mukaddes'i vahiy ile özdeşleştirme konusunda görüş birliği içindedirler.

Genel olarak değerlendirildiğinde bu anlayışın Kitab-ı Mukaddes ile temellendirildiği görülmektedir. Çünkü Kitab-ı Mukaddes'in pek çok paragrafındaki ifadeler, Tanrı'nın sözleri olarak takdim edilmektedir.56 Bu yaklaşımda
Kitab-ı Mukaddes, her biri ilahl vahiyle gönderilmiş olan bir önermeler koleksiyonu olarak kabul edilir. Oysa "Kitab-ı Mukaddes'in kendisinin, 'hatadan münezzeh önermelerden meydana geldiği' şeklinde bir iddiada bulunup
bulunmadığı açık değildir. İlk dönem Kilise babaları ve takipçileri ile ilk ve
orta çağ Kirab-ı Mukaddes yorumcularının, XX. asır muhafazalcirlarının literal
anlamdaki 'hatadan münezzehlik' anlayışını benimseyip benimsemed.ikleri tartışmalıdır."57 Modern dönemde Kirab-ı Mukaddes eleştiricileri, kursal metnin
edebi türlerincieki ç:eşirliliğe dikkat çekmişler; Kirab-ı Mukaddes'in pek çok
tarihl kitabını, drama, tarihi kurgu gibi başlıklar altında yeniden gruplandır
mış ve ilk Kilise vaazı ile İnciller arasındaki yakın ilişkiye işaret etmişlerdir.
Eleştirel yöntem, tarihi olduğunu itiraf eden pasajların bile şiirsel, efsanevi
ve mitik unsurlar taşıdığını, Kitab-ı Mukaddes yazarlarının da farklı dini görüşlere sahip olduklarını ortaya koymuştur. Bilim ve tarih çalışmalarındaki
modern gelişmeler Kitab-ı Mukaddes'in, eleştirel düşünce döneminden önce
olduğu gibi artık bilimsel ve tarihl malfunat için güvenilir bir kaynak ola-
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rak kullanılmasının hemen hemen imlci.nsıı olduğunu ortaya koymuştur. 58 K.

Mukaddes'in hatadan münezzehliği tezi bağlamında, yeni Katalik skolastilderin geleneği ve magisterium'u da hatadan münezzeh kabul etmeleri, problemi daha da derinleştirmiştir. Çünkü "tarih araştJrmalarırun ışığında papa ve
konsillerin, kendi dönemlerinin sınırlı ufuklarından kurtulabildiklerini iddia
etmek mümkün görünmemektedir."59
Önerme merkezli vahiy anlayışı, tecrübeye gereken önemi vermemekle
sıkça eleştirilmiştir. Buna göre yüksek seviyede otoriter bir yapıya sahip olan
bu anlayış, yaşayan hıristiyanlarınkinden tamamen farklı şartlarda ortaya çık
mış olan ifade ve kavrarnlara tam teslimiyeri istemektedir. Esasen Hıristiyan
teolojisinde, bu vahiy modeliyle tam olarak örtüşen bir kutsal kitap bulunmamaktadtr. Çünkü bu modele göre vahiy taşıyıcısı olan önermelerden oluşan
kutsal kitabın, her şeyden önce bu önermelere muhatap olanların dilinde olması gerekir. Oysa Yeni Ahit'i meydana getiren kitapların orijinal dili Yunancadır. Fakat Filistin'de yaşamış olan Hz. İsa ve havarileri, Ararnice konuşmak
taydılar.60 Dolayısıyla Yeni Ahir, bu vahiy modeline uygun bir 'kutsal kitap'
olabilmenin asgari şartını taşımamaktadtr. Önerme merkezli vahiy anlayışı,
farklı Kiliseler ve dinler arasında iyi ilişkiler kurmayı engellemekle de eleşti
rilmiştir. Çünkü bu anlayışta, saf ve mükemmel vahye sahip olmanm verdiği
güvenle, diğer grupların mensupları kolayca dinsiziilde suçlanabilmektedir.

2.

Kişi Merkezli Vahiy Anlayışı: Tanrı'nın Zatını Tezahür

Ettirmesi Olayı
Batı düşüncesinde önerme merkezli anlayışın yerine kişi merkezli vahiy
anlayışını kabul etmeye sevk eden etkenler üzerinde dururken cevabı aranan

temel soru, "niçin önerme merkezli model değil de kişi merkezli vahiy modeli?" sonı:sudur. Bu sorunun cevabı büyük çapta önerrne merkezli modelin
ortaya çıkardığı dini ve felsefi problemlerde gizlidir. Önerme merkezli modelin ortaya çıkardığı problemler arasında eo öne çıkanı, bu anlayışın Tanrı'nın
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insanlarla olan ilişkisini çok donuk ve statik bir ilişkiye indirgemesidir. Buna
göre Tanrı, "kendisini öylesine geri çekmiştir ki insanları 'sadece bir metin ve
bir zihin ile' baş başa bırakmıştır."61 Bu eleştiriyi getirenlerden birisi olan Niebuhr'a göre statik bir şey olmak zorunda olan bu vahyin, aktif olması mümkün
olinadığı gibi, diri bir Tanrı'nın vahyi olması da mümkün değildir. Çünkü bu
şekilde s$ip olunan bir vahim Tanrısı, geçmişin Tanrısı olmak zorundadır.
"Bu Tanrı, kendi doğrularını önceki bir zamanda insanlara iletmiş fakat şimdi
ki zamanda her açıdan dünyadan emekliye ayrılmış, kendi ilgilendiği şeylerin
yönetimini -Kilise, papazlık kurumu veya bir teoloji okulu gibi- bir takım
vahiy muhafizlarına terk etmiş olan cansız bir Tanrıdır."62 Trent Konsili'nin
hazırlattığı Catechism'in bir bölümünün başlığı, Niebuhr'u destekler niteliktedir. "Tanrı görülebilir varlığını bizden geri çektiği için onun sözlerini papazlar
kutsal metinden ve gelenekten çıkarırlar."63 Görüldüğü gibi uhlhiyet anlayı
şında meydana getirdiği donukluktan dolayı Tanrı'nın insanlara "önerme formunda malfunat bildirmesi" şeklindeki vahiy anlayışı eksik bulunmuş, bunun
yerine "kendi zatını sunması" şeklindeki vahiy anlayışı benimsenmiştir.
Bu yeni anlayışta önemli olan iki nokta vardır: Birincisi, vahyedilen şeyin,
bizatihi kendisininhatının olması; ikincisi ise Tanrı'nın kendisinil
zatıru, tecrübe edilen bir olay içinde açiğa vurmasıdır. Buna göre Kitab-ı Mukaddes, Tanrı'nın kendisini doğrudan açığa vurduğu olayların rivayerinden ibarettir. "Diğer kutsal kitaplar, esas itibariyle varlık hakkındaki zamansız hakikaderden, ibadet ve hayat tarzı hakkındaki zamansız buyruklardan oluşurken,
Kitab-ı Mukaddes, Tanrı'nın gerçekleştirmiş olduğu faaliyetin bir kaydıdır."64
Tanrı'nın insana vahyettiği şeyin biıatihi "kendisi" olduğu görüşünün · İngi
lizce konuşan dünyada geniş kabul görmesi, başpiskopos William Temple'a
(1881- 1944) çok şey borçludur. Bununla berabe.r bu görüşü 1887'de Wilhelm
Herrmann, Der Beggriff der Ojfenbanmg isimli eserinde, çok açık bir şekilde
şu ifadelerle dile getirı:niştir: "Vahyin muhtevası kutsal metindeki doktrinler
değilse nedir? Bu sorunun cevabında hıristiyanlar arasında herhangi bir şüphe
yoktur. Hıristiyan için vahyin muhtevası Tanrı'dır. Vahyin bütünü, Tanrı'nın
Tanrı'nın
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kendisini ifşa etmesidir."65 Buna göre eğer Tanrı ilk önce kendisini- tabiatını,
muradım, iradesini ve maksadını- ifşa etmemiş olsaydı Hıristiyanlar, inandık
ları hakikatlere, kiliselerinin öğrettiği dogma ve dokrrinlere sahip olamazlardı. Kitab-ı Mukaddes'in ihtiva ettiği önermeler, kilisenin itikat sistemindeki
önermeler ve dogmatik tarifler ile teolojik sistemlerin tamamı, değişik seviyelerde bu vahyi yaşayan insanların yaşadıklarını açıklama teşebbüsleridir.
Bu açıklama teşebbüsleri 'yardım görmemiş' teşebbüsler değildir. Bu anlayışa
göre yazdıkları esnada Kutsal Ruh eğer kendileriyle birlikte ve kendi içlerinde
var olmamış olsaydı, Kitab-ı Mukaddes yazarları yazdıklarım yazamazlardı. Bu
anlayışın alt türleri mevcuttur. Şimdi bunlar üzerinde durmaya, "tarihi olay
olarak vahiy modeli" ile başlayabiliriz.

a. Tariht Olay Olarak Vahiy An/ayıp: Sözün Bedenle;mesi/Huliil Olayı
Önerme merkezli vahiy modelini çok otoriter ve soyut bulan XIX. asrın
bazı tealogları ile XX. asırdaki takipçileri vahyin, kelimelerden ziyade olaylar vasıtasıyla meydana geldiğini ileri sürdüler. 1975'de David Kelsey, The
Uses of Scripture in Recent Theology isimli eserinde, son 40 yılın Protestan
teolojisinde vahyin, "ilahi olarak bildirilmiş Tanrı hakkındaki malumat değil de, Tanrı'nın tarihi olaylarda kendisini tezahür ettirmesi olduğuna"66 dair
oluşmuş bir uylaşımdan bahsetti. 1963'de James Barr da, Revelation Through
History in the Old Testament and in Modern Theology67 isimli eserinde, gelecek
çağın teoloji tarihçilerinin XX. asrın ortalarını, tarihi olay olarak anlaşılmış
vahiy dönemi diye isimlendirecekleri öngörüsünde bulundu. Bu yaklaşımı en
inandırıcı şekilde ortaya koyanın W. Temple olduğu fikrinde neredeyse bir
görüş birliği vardır.

Temple'a göre zat olan Tanrı'ya ait vahyin en uygun şekli, ancak kişiler
aracılığı ile yani beşeri tarih sahnesindeki aktörler vasıtasıyla olur. Zihnin çı
karsayabileceği her türlü hakikatin kaynağı tarihi kişiler ve olaylardır. İnançlar
ve doktrinler, önceki vahiy olayiarına dayanırlar. Olaylar, onlar hakkında söylenebilen şeylerden, her zaman daha canlıdırlar. Bir olay, uygun bir önerme ile
temsil edilmese bile, vahiy olabilir. Daha açık bir ifadeyle Temple'a göre vahyedilmiş hakikatler yoktur. Doktrin ve inançla ilgili formülasyonlar, sadece vah65
66
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yin nerede bulunacağtna işaret eden dellllerdir. Ayru şey, Kitab-ı Mukaddes'in
kendisi.için de söylenebilir. "Kitab-ı Mukaddes vahiy değil de, daha çok vahyin
rivayeri olarak anlaşılmalıdır; bundan dolayı ha~adan müneızeh bir kitap olarak
kabul edilmemeüdir."68 Vahyin esas itibariyle tarihi olaylarda ortaya çıktığında
ısr~ etse de Temple, vahyin kaba bir şekilde, objektif tarihe indirgenmesinden
de kaçırur..Çünkü ona göre bir olayın vahiy olabilmesi için, her şeyden önce
o olayda Tanrı'nın kendisini açığa vurduğunun kabul edilmesi gerekir. İkinci
olarak da vahiy, olayda tezahür etmiş olan şeyi kavramak için peygamberlerin
zihinlerinin aydınlanması işidir. Temple'ın kelimeleriyle, "vahyin özsel şartı,
ilahl olarak kontrol edilen olay ile o olayı doğru aniayabilmesi için ilahi olarak aydınlanmış zihinlerin örtüşmesidir."69 Vahiyde asıl olan, peygamberlerin
sübjektif idrakleri değildir. Asıl olan, onların idrak ettikleri 'İsrailoğullarının
Mısır'dan çıkışı', 'Hz. Süleyman'dan sonra İsrail krallığının ikiye bölünmesi',
'Yahudi devletlerinin yıkılışında Asur ve Babil imparatorluklarının rolleri', 'Babil sürgünü', 'esaret sürgününün sona ermesi' ve 'mabed'in yeniden inşası' gibi
olaylardu-. "İşte bu büyük olaylarda Tanrı, kendisini a-çığa vurmuştur ve peygamberin bunu kavraması, her şeyden önce bu olguların Tanrı'nın yüce faaliyederi olarak idrak edilmesidir."70 Acaba bu tarihi olayları tecrübe eden herkes,
bunlarda Tanrı'nın vahyini bulabiür mi? Bu tür olayları tecrübe eden herkesin
bunlarda Tanrı'nın vahyini bulacağını iddia etmeyen Temple, vahyi, sadece olayın kendisinden ibaret görmez, aksine "zihin ve olayın karşılıklı ilişkisi" veya
"zihin ve yorumun örtüşmesi"71 diye isimlendirdiği şey olarak anlar. "Tanrı ile
insan arasındaki karşılıklı ilişki, hullılün gerçek anlamıdır ve vahiy mükemmel
olarak sadece bu hullılda gerçekleşebilir."72 Ona göre vahiy, ram anlamıyla ancak İsa Mesih'de gerçekleşir; İsa Mesih diğer bütün vahiylerin muhassalasıdu
ve diğer bütün vahiyler ancak onda anlaşılır hile geür.73
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St. Paul bu konuda şöyle der: "Uiuhiyetin bütün doluluğu Mesih'de bedenen mukiınclir
ve kendisinde siz tamamlanmışsınııdır." (Koloselilere, II, 9-10) Yeni Ahic'in kendisinden
bahsettiği olay, kendisi bizzat Tanrı'nın kelimesi olan bir kişinin teıahürü şeklindedir "ve
Kelam beden olup araınııda sakin oldu." (Yuhanna I, 14); Kelimenin ete kemiğe bürünmesi olayı için bkı. Baillie, a.g.e., s. 81 vd.
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Vahiyden, Tanrı'nın insana beşeri tarih vasıtasıyla "kendisini ifşa etmesini"74 anlayan Helmut Richard Niebuhr, bu fikrini Herman'ın Der Beggriff

der Offinbarung isimli eserinde dile

getirdiği görüşlerle

destekler. Herman'a
göre vahiy, "Tanrı'nın kendisini açığa vurmasıdır. O halde biz içinde Tanrıyı
bulduğumuz her türlü iletişimi vahiy diye isimlendirebiliriz. Fakat Tanrıyı,
ancak kendimizi bütünüyle ona teslim edip, bize dokunup bizi kavradığı zaman bulabiliriz. Kendisine bütünüyle güvenmemizi sağlamak için Tanrı bize
kendisini vahyeder."75 Dolayısıyla vahiy, bilginin tabiatüstü bir yolla bildirilmesi olmadığı gibi, esrarlı duyguların uyandırılması da değildir. Vahiy,
"Tanrı'nın özel bir faaliyetidir; sırrın açılması, communion'da kendisini açığa
vurmasıdır."76 Görüldüğü gibi Niebuhr da, Temple gibi, vahiy ile tarihteki bir
anlar. Tarihte meydana gelmiş olan bu an, ezeli-ebedi olanın kendisini
açması manasma gelir. "Sonsuz olan ıatın kendini açması anlamında vahiy,
şahst bir taahhüt, güven ve itimat işi olan iman vasıtasıyla, bizde ancak ger'an'ı

çekleşebilir."n Dolayısıyla

soyut bir

takım

Niebuhr'a göre vahiy, ilib..l olarak bildirUmiş olan
hakikarler değil, insanlık tarihinde meydana gelmiş olan ta-

rihi bir olaydır. Tarihin bütün olaylarını anlamlı hile getiren bu makul olay78,
İsa Mesih'tir. Hz. İsa'nın insanlar üzerinde bıraketğı tesir, onun öğretisinin
tesirinden daha büyüktür. Bu anlamda "Hıristiyan hayatı, inanç sistemini
ve kanunları kabul etmekten ziyade, onunla birlik olmak suretiyle bir kişi
olmaktan ibarettir."79 Bununla birlikte Hı. İsa'nın tarihl kişiliği bağlamında
meydana gelen tartışmalardan dolayı80 vahyi, İsa'nın şahsı çerçe~esirıde tarif
ermeyi yetersiz bulan Niebuhr'a göre vahiy, son tahlilde, "Tanrı manasma gelir." Tanrı, tarih vasıtasıyla bize kendisini açar; 81 vahiy bu açılırnın adıdır. Bununla birlikte bu anlayış Tanrı hakkında vahyi öneeleyen bir bilginiri varlığını
gerekli kılar. Çünkü Tanrı hakkında bir takım ön bilgilere sahip olmaksızın
söz konusu olayda kendisini ifşa edeniri Tanrı olduğuna hükmetmek mümkün
74
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Nicbuhr, a.g.e., s. lll.
Herman, Der Beggriffder Offenbanmg, 1887, s. ll.
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Niebuhr, a.g.e., s. 108.
Niebuhr, a.g.e., s. 108 vd.
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olamayacaktır. Ona göre "Vahiyden önce Tanrı hakkında bilgi sahibi miyiz?"

sorusun!lll açık bir cevabı yoktur; bu soru Hıristiyanlar için bir "muamma" 82
olarak kalacaktır.
Temple Kitab-ı Mukaddes yazarları, yazdıklarım Kutsal Ruh'un illıamı ile
yazdıkları görüşündedir. Böyle bir illıamın "mutlak" olup olmadığı,

yani Kut-

sal Ruh'un Kitab-ı Mukaddes yaıarlarıru, hatadan münezzeh bir şekilde ilahi
hakikati bildirmenin sözeilleti yapıp yapmadığı konusu, hıristiyanlar ·arasında
her zaman tartışma konusu olmuştur. "Hem Katoükliğin hem de Protestanlı
ğın geleneksel öğretisi, Kitab-ı Mukaddes'in her cüzünün eşit seviyede hatadan
münezzeh olduğu şeklindedir. Fakat son zamanlarda Kitab-ı Mukaddes'in ancak bazı cüılerinin hatasız olabileceği savunulmaya başlanmıştır" 83 Bu konuda
Temple, mutlak anlamda hatadan münezzehliği savunmaz. Ona göre "bu vahiy
ile ilgili en önemli nokta, onun bir kişiye, yani İsa'ya verilmiş olmasıdır. Aynı
derecede önemli olan bir başka nokta da İsa'nın bir kitap yazmamış olmasıdır.
Vahiy ile ilgili bundan da önemli olan şey, onun söylediğinden veya yaptığın
dan kesin olarak emin olabileceğimiz tek bir iş veya özün bulunmamasıdır."84
Çünkü "mesajda, ilahi olan ile beşeri olan öylesine girift bir şekilde birbirine
girmiştir ki, bütünüyle kutsal olan Tanrı'nın hakiki bir ifadesinin otoricesine
sahip olarak tek bir cümlenin alıntılanmasına imkin yoktur."85

Vahyin anlaşılmasında tarihi ön plana çıkartan Niebuhr, Whitehead'in
"dinler ilhamlarını kendi dogmalarında buldukları vakit cinayet işlerler. Dinin
illıamı, o dinin tarihinde yatar" hükmünü esas alır. Bu hükmün Hıristiyanlık
dışındaki imanlar için doğru olup olmadığından emin değildir, fakat hıristiyan
imanı için çok doğru olduğunu savunur. "Balığm suda olduğu gibi tarihin

içindeyiz ve Tanrı'nın vahyi ile kast ettiğimiz şeye, ancak içinde yaşadığımız
vasıta aracılığı ile baktığırnız takdirde işaret edilebilir."86 Kutsal metinlerin,
onları yazan insanların kültür durumundan başka bir şeyi ortaya koymadığını

82
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"Tanrı'nın kendisini İsa Mesih'de vahyermesinin bizim gerçekten ilk prensibimiz, düşünft
cemiz ve ibadetlerimizdeki başlangıç noktası olup olmadığını, veya vahiyden önce gelen
Tanrı hakkında rabiJ bir bilginin olup olmadığını sormalıyız. Bu Hıristiyanlar için eski
bir muarnmadır." Niebuhr, a.g.e., s. 128.
BaiUie, a.g.e., s. 113.
Baillie, a.g.e., s. 114.
Baillie, a.g.e., s. 114- 115.
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savunan Niebuhr'a göre kilise, vahiy hakkında konuştuğunda "Kilise tarihi
çerçevesinde ve tarih nokta-i nazarından okunan kutsal metinleri kasteder.
Kutsal metinler Tanrıya işaret eder ve Tanrı, kutsal metinlerio kaydettiği ortak
hayata iştirak edenlerce okundukları zaman, kutsal metinler vasıtasıyla insanlara işaret eder."87 Saf akıl ile bilinen tarih ile pratik akıl ile kavranan tarih arasınclaki fark, "vahiy kelimesinin hem tarihe hem de Tanrı'ya işaret etmesinin
nasıl mümkün olduğunu anlamamıza yardım eder."88 Buna göre tarih, sırfbir
olaylar zinciri olarak anlaşılırsa, vahiy Tanrı'ya işaret edemez. Çünkü insanlardan soyucianan bir tarih, olayları Tanrı'dan da soyuclayacaktır.
Niebuhr, içinde vahyin yer aldığı tarihin kendisinde vahyin yer almadığı
tarihten ayırt edilmesi gerektiğini savunur; birincisine dahili, ikincisine ise
harici tarih adını verir. Dahili ile harici tarih arasındaki ikilemden kaçma
imkanı yokrur; dahili tarih, harici tarih içinde eritilemez. Çünkü dışarıdaki
gözlemcinin bilgisinden başlayarak, olayların içinde yer almış olan insanın
kavrayışına ulaşma imkaru yokrur. "İsa'nın hayatı ile ilgili objektif bir araş
tırmadan Rab olarak İsa'nın bilgisine zorunlu bir geçiş yoktur. Ancak kişinin
bir kararı, bir iman sıçrayışı, zihnin bir devrimi harici gözlemden paylaşıma ·
ve gözlenenden hareketle yazılan tarihe ulaşabilir." 89 Vahiy ve tarih arasında
çok yakın bir ilişki kurmasına rağmen Niebuhr, vahyi sadece 'dahili tarih'
olarak değil dahili tarihin bir cüzü olarak görür. Bazen bir kitabı okurken
öyle aydınlarıcı bir cümle ile karşılaşırız ki, onunla, o cümlenin hem öncesini
hem sonrasını anladığıımız gibi kitabın bütünü halekında da bir anlayışa ulaşırız. Hıristiyan kilisesinde müracaat edilen özel aydırılatıcı durum, İsa Mesih olarak isimlendirilir. Bu özel durumdan, tarihteki bütün olayların izahını
mümkün kılan kavramlar çıkartılır. İşte vahiy, "diğer bütün olayları makul
hale getiren bu makul olaydır." 90
Vahiy anı, her şeyden önce geçmişi makul yapan bir şeydir. Onun vasıtasıyla ha,tırlanan şey, anlaşılır hale gelir. Dolayısıyla vahiy, akıl yürütme
işine son vermez, f.ıkat aklı, hatırladığını anlamasına yardımcı olacak bir aletle
zenginleştirir. Hıristiyan Kilisesi'nde, İsa Mesih ile ilgili vahyin fonksiyonu da
aynıdır. "Onun vasıtasryla ilk havariler, sadece Musevilerin değil aynı zamanda
87
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90
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Musevi olmayan hıristiyanların hatı.ra.larıru da aniayıp yorumladılar. Vahyin
bütün bir maziyi anlamsızlıktan kurtarma gücü, onun vahiysel karakterinin
işaretlerinden birisidir."91 Kalp, vahiy temeli üz~inde akıl yiliiitmek suretiyle,
sadece hatırladıklarını anlamakla kalmaz, aynı zamanda, unutmuş olduklarını
hatırlamaya da muktedir olur. ''Kişisel hayatta vahiy, kalpten kişinin günahlarını ha~ırl~asını ve hatırladıklarını tam olarak itiraf etmesini ister ve her
sosyal tarih, bir günah itirafı haline gelir. Bu alanda vahyin işi henüz tamamlanmamıştır ve gerçekte de bazı alanlarda henüz başlamarruştır."92 Geçmişle
alakalı olarak vahyin bir başka fonksiyonu, kişinin, geçmişi kendine mil etmesi olarak isimlendirilebilir. İnsanlar yeni bir topluma girdiklerinde, onların
sadece bugünkü hayatianna ortak olmakla kalmazlar aynı zamanda onların
geçmiş tarihlerini de benimserler. "İsa Mesih vasıtasıyia her ırktan hıristiyan,
Musevileri kendi ataları olarak kabul eder; İngilizler, Amerikalılar, İtalyanlar
veya Almanlar gibi onlar da İbrahim'in sadakatini, Musa'nın liderliğini kendi
hayatlarında örnek alırlar. Bütün bu Tanrı elçilerinin hayatlarında olup bitmiş
şeyler, onların da geçmişlerinin bir parçası hiline gelir."93 Vahiy anı, Niebuhr'a
göre, insanın, ahiili veya kişisel alandaki şimdiki faaliyetini açıklamasını
mümkün kılan büyük genel kavramları, keşfetmesine irnlcin sağlar.
Niebuhr'a göre vahiy sonsuz bir süreçtir. Akıl, vahiyden hareketle günümüzdeki tecrübeye; sonra tekrar tecrübeden vahye geri gelir. Bu süreçte vahyin
anlamı, zenginliği ve gücü, daha açık bir şekilde gelişerek büyür. Vahyin bu ge-.
lişmeye açık olarak anlaşılması, aynı zamanda sonsuz bir süreç olması manasma
gelir. İnsanlık tarihinin hiçbir zaman ve mekinında, kilise tarihinin hiçbir inın
da, hiçbir doktrin, felsefe ve teolojide "işte bu vahiy vasıtasıyla mümkün olan
bilgidir ve vahyin bilgisi bütünüyle ortaya konulmuştur diyemeyiz."94 Kısaca ifade etmek gerekirse, bu vahiy modelinde vahyin muhtevası, tarihte Tanrı'nın fiilleridir. Bu fiiller, Tanrı'yı tarihin efendisi ve gayesi olarak tezahür ettirmektedir.
Vahyin formu, söz konusu fiil ve bu fiilin içinde gerçekleştiği olaylardır. Vahye
uygun cevap, yani iman, Tanrı'ya olan sarstlmaı güven ve ümittir.
Bu vahiy anlayışının değerlendirilmesi bağlamında kısaca şunları söyleyebiliriz: Bu anlayışta, bir olayın vahiy karakterli olup olmadığının belirlenmesi
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önemli bir sorundur. Çünkü herhangi bir olayın, Tanrı'nın kendisini ifşa ettiği
bir olay olduğunu anlamanın objektif ölçütleri yoktur; bu tamamen, kişisel bir
yorum meselesidir. Bu yaklaşım Kitab-ı Mukaddes'te vahyin, olay anlamına
geldiğini ve ancak tali anlamda 'kelime' manasında anlaşılabileceğini kabul etmektedir. Bu durumda, Kitab-ı Mukaddes'teki peygamber! kelimelerin vahiy
mi .oldukları, yoksa sadece olay olarak vahye mi işaret ettikleri sorusu gündeme
gelmektedir. Bu bağlamda, Kitab-ı Mukaddes'in Tannyı, kendi hürriyeti içinde insanlara bildiride bulunan ve bu şekilde onlara kendi hakkında bilgi veren
olarak takdim ettiği95 unutulmamalıdır. Ayrıca Kitab-ı Mukaddes'in Tanrı'nın
faaliyetleri ile ilgili pek çok materyali, ancak çok genişletilmiş bir anlamda,
tarihi olay olarak isimlendirilebilir. Çünkü Yaratılış, Tufan ve İsrailoğulları
nın Mısır'dan çıkışı gibi kıssalar, günümüzde genel olarak anlaşıldığı anlamda, bütünüyle tarih başlığı altında değerlendirilmemektedir. Bundan dolayı,
bu modelin Hıristiyan teoloji geleneğinde oldukça zayıf bir temelinin olduğu
savunulmuştur. 96 Vahyin tarihi olaylarla özdeşleştirilmesinin makul ve tutarlı
olup olmadığı da sorgulanmaktadır. Longdon Gilkey, Cosmology, Ontology
and the Travail of Biblical Language isimli yazısında97 bu teoriyi savunanları,.
teorilerinde çok önemli bir yere sahip olan "Tanrı'nın faaliyeti" terimini, açık
seçik hale getiremedikleri için tenkit etmiştir. Temple ve onun gibi düşünen
teologlar, vahiyde asıl olanın olaylar olduğunda ısrar etseler de, olayların kendi
kendilerini yorumlayamayacaklarını, dolayısıyla özel ilahi bir aydınlanmanın
sonucunda ortaya çıkan peygamberi bir kelime ile yorumlanması gerektiğini
kabul etmektedirler. Bu durumda, vahiyde önceliğin niçin olaya verilmesi gerektiğinin, açık bir cevabı bulunmamaktadır.
b. Tanrı İle Yüz yüze Gelme Tecrübesi Olarak Vahiy Anlayljı:

Diyalektik Model
Son dönem Batı düşüncesinde adından sıkça söz edilen "bunalım teolojisi"
veya "diy~ektik teoloji"nin98 önemli üç temsilcisi Karl Barth, Emile Brunner
95
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Mesela Tanrı'nın, Musa'nın kardeşleri Harun ve Miryam'a şöyle söylediği rivayer edilir: "Şimdi sözlerimi dinleyin, eğer aranızda bir peygamber varsa ben, Rab, :ii'yette ona
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ve RudolfBultmann'dır. Aralarında bazı görüş ayrılıklan olmasına rağmen bu
üç düşünür "Tanrı ile kurtarıcı, gizemli bir yüz yüze gelme şeklinde anlaşılan
vahiy modelini beniroseme"99 noktasında gö~ş birliği içindedirler. "Yüz yüze
gelme" olarak ifade edilen bu vahiy modeli, liberal teolojinin vahiy anlayışına
bir tepki olmak üzere geliştirilmiştir. Vahyi "dahili bir tecrübe" olarak kabul
etme eğiliminde olan liberal teoloji, XIX. asrın sonları ile I. Dünya Savaşı
arasındaki yıllarda doruk noktasına ulaşmış, fakat 1914'den sonra yetersiz bu-

lunmaya başlanmıştır. Liberal teolojinin yetersizliği, İsa Mesih'in tarihi şahsi
yerinin belirlenmesinde karşılaşılan problemler ve I. Dünya Savaşı'nda yaşanan
sosyal bunalımlarlayakından ilgilidir. Söz konusu düşünürler, sadece liberal
teolojinin vahiy anlayışını değil, doktrin merkezli ve tarihi olay merkezli vahiy
modellerini de yetersiz bulmuşlardır. Onlar, "liberalizmin yavanlığına düşmek
sizin"100 Kitab-ı Mukaddes eleştiriciliğinin ulaştığı sonuçları samimi olarak
kabul edebilecek bir vahiy anlayışı geliştirmeye çalıştılar. Tanrı'nın aşkınlığı
ve insanın günahkir tabiau üzerinde ısrarla duran bu düşünürler, Tanrı'nın
faaliyetinin, rarihl olgu, doktrinal ifade veya dini tecrübe alanlarında keşfe
dilebileceğini inkar ettiler. Bununla beraber tarih, dil ve tecrübede Tanrı'nın
aktif olduğıına iman ettiler. Tanrı'nın sır oluşuyla ilgili olarak varlığının ve
"paradoksal gerçekliğini" açıklamak için tasdik ve inkarın art arda
gelişine başvurdular. Onlara göre sadece eş zamanlı bir evet ve hayır, Tanrı'nın

yokluğunun

sır oluşuna uygun olabilir. Bu sebeple diyalektik, çözülemez bir 'diastasis'dlı:;

Hegel'inkinden farkı, onun asla bir senteze ulaşarnamasıdır.
Bu üç düşünürün mutabık oldukları husus, mııclak anlamda sır olarak
kabul ettikleri Tanrı'nın "kendisini bildirmesi" ile ilgili olduğıı için, vahyin
yüksek seviyede "sır"lı bir konu olmasıdır. Özellikle Barth, Schleiermacher'in
reolojik yeniliğini tersine çevirmeye ve Hıristiyan)ık'la modern kültürün liberal Protestan sentezinin bütününü baltalamaya teşebbüs ermiş; kendi teolojik
yaklaşımını Schleiermacher'inkinin antitezi ve panzehiri olarak görmüştür.
Bu sebeple Barth'ın, dolayısıyla diyalektik vahiy anlayışının daha iyi anlaşı
labilmesi için Schleiermacher'in vahiy ile ilgili görüşlerini kısaca belirrme-
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miz gerekir. Schleiermacher'e göre Tann, bireysel d.in1 tecrübede sezgisel yolla
doğrudan doğruya bilinir; Speech isimli eserinde her seıgi ve her orijinal duygunun vahiyden neşet ettiğini 101 söylerken Christian Faith'de vahyin önermesel
değil tecrübi olduğunu, doktrinlerin yaşanan tecrübeden çıkarıldığını savunur102. Schleiermacher'in vahyi üzerine bina ettiği "mutlak bağımlılık duygusu" ·gibi evrensel bir dilli tecrübenin varlığını inkar eden Barth'a göre böyle
bir anlayış, tabit teolojinin bir kabulüdür. Tabii teolojiyi lanetleyen Barth'ın
itiraıı, insan sübjektivitesinin reolojik bir sistem için sağlam bir temel sağla
yamayacağı kabulüne dayanır. Barth açısından teoloji için sağlam temel ancak,
insana verilmiş, objektif ve tutarlı olan Tanrı'nın kelimesi olmalıdır.
Barı:h'ın

temel vurgusu, insanın kendi gayretleriyle Tanrıyı bilemeyeceği;
Tanrı'nın ancak Tanrı tarafından bilinir kılınacağıdır. Tanrı, kendini bilinir kıl
ma işini vahiyle gerçekleştirir. Böylece Barth vahyi, teolojinin temel meselesi
haline getirmiştir. 1919'da The Epistle to Romans'ın ilk yorumunda "diyalektik
bir vahiy anlayışı" 103 g<!liştirmiş olan Barth'ın görüşünün temel özelliklerini
Paul Avis 1G4 şu şekilde sıralar: Vahiy, teslis karakterli Tanrı'nın en yüce faaliye- .
tidir. Tanrı'nın vahyi, insan düşüncelerine veya kelimelerine asla mal edilemez;
vahiy insan felsefesinin herhangi bir sentezi olamaz. Vahiy, sadece

dolayısıyla

bir olayda vuku bulur. İlalll vahiy ile insan! içgörü arasında her zaman sonsuz
bir mahiyet farkı vardır. Vahiy, kendi vasırasını insan konuşmasında yaratır,
fakat normal dil, vahyi taşımakta yetersizdir. Vahiy özünde diyalektiktir; aynı
zamanda hem açıklayan hem gizleyendir. Church Dogmatics'de, vahyin "hem
gizleyen tabiatı içinde Tanrıyı açığa çıkardığını, hem de açığa çıkaran tabiatı içinde Tanrıyı gizlediğini" iddia eder. Tanrı'nın vahyi ile ilgili olarak tek
anhmlı özel hiçbir ifade söylenemez. Çünkü o, hem vahiydir hem de değil
dir. Vahiy, Tanrı'nın kendisini i fşa etmesi demek olduğundan, vahiyde verilmiş olan şey, önerme formundaki doktrinal hakikatler dizisi değildir. Vahyin
muhtevası, .tarihte Tanrı'nın uzaktan kontrol etmek suretiyle meydana getirmiş
olduğu faaliyet dizileri de değildir, çünkü bu Tanrı'nın kişisel olarak kendini

bildirmesinden daha az bir şeydir. Vahyin muhtevası, Tanrı'nın varlığını ve
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tabiatını kişisel olarak açmasıdır. "Kitab-ı Mukaddes'te vahiy, mahiyeti gereği

insan için açığa çıkmayan bir özelliğe sahip olan Tanrı'run, kendi örtüsünü
kaldırrnası, insanlara kendini açması anlamına gelir."105
. Vahiy, sadece İsa Mesih'te verilmiştir. Tanrı'nın insanlığa tam ve son
kel~ olan İsa Mesih, Barth'lı: göre, tarihi bir şahsiyet olan Nasıra'lı İsa'ya
indirgenemez veya kutsal metin ifadelerinde tarif edilen tarihi şahsiyet olan
İsa'run söz ve işleriyle özdeşleştirilemez. Bundan dolayı vahiy, İsa Mesih ile
sırurlandınlamaz; fakat ancak İsa Mesih vasıtasıyla bilinebilir. Barth, genel veya
tabii bir vahyi kabul eder, fakat bu vahyin İsa Mesih'te verilmiş olan özel va-

hiy olmaksızın bilinemeyeceğini savunur. Bu sebepten tabii vahiy, İsa Mesih'e
referans verrneksizin inşa edilmiş olan tabii teolojinin konusu olamaz. Vahyin
ilalll muhtevası, "bu dünyaya ait" dünyev! bir forma ihtiiyaç duyar. Buna Barth,
Tanrı'nın "ikincil objektiviresi" adını verir. Church Dogmatics'deki ifadesi şöyle
dir: "İlalll rnuhreva olmaksızın dünyevi form Tanrı'nın kelimesi olmaz, dünyev!
form olmadan ilalll rnuhteva da Tanrı'nın kelimesi olamaz." Kitab-ı Mukaddes,
Tanrı'run kelanu ile özdeş olmamakla birlikte ona tanıklık eder. Tanrı kelamı,

kursal metinlere göre aşkındır, ancak kursal metin olmaksızın işitilemez. 106
Barth gibi Bultınann için de Tanrı bütünüyle "sır ve gayb"tır. Vahyedilen
şey, önerme formundaki hakikat değil bizzat Tanrı'dır. Vahiy ile ortaya çıkan
bilgi, Bultmann'a göre, "vahyedid hakkındaki rivayeder vasıtasıyla doğrudan
iletilemez, fakat hem vahyeden, hem de gizleyen vahyedicinin kelimesi ile yüz
yüze gelebilen insan tarafindan ulaşılabilir." 107 Brunner de, Revelation and Reason isimli eserinde 108 vahyin mutlak öznesi olarak Tanrı'nın kendisini "mutlak
sır olarak, bu sebepten de objektif hale geririlemeyen bir şekilde bilinir kıldı
ğıru" ileri sürer. Vahyin hakikati ona göre "ne subjektif ne de objektiftir, fakat
ayru zamanda her ikisidir. Bir başka ifadeyle vahzy, "Ben" olarak insanın, İsa
Mesih'teki "Sen" olan Tanrı ile yüz yüze gelmesi olarak tarumlanabilecek bir
hakikattir." 109 İsa Mesih'i vahiy olarak kabul eden Brunner ve Bultmann, İsa
Mesih'in kişiliğinde Tanrı'run zatının gerçek haline geldiğini iddia ederler. 110
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Bu düşünürlerin İsa üzerinde yoğunlaşmalarının sebebi, tabiat;dinl tecrübe ve
Hıristiyanlık dışındaki
ğını

d.in1 geleneklerin vahiy kapasitesine sahip olamayaca-

vurgulamakur.
Bu modeli savunan düşünürlere göre Kitab-ı Mukaddes ve Kiüse'nin öğ

retisi, i13.hl vahyin şahideridir, fakat vahyin kendisi değildirler. Yazılı ve sözlü
kelime vahiy aracı olmakla birlikte vahyin muhtevası, dilin kavramsal anlamından başka bir şeydir. Barth'a göre Peygamberler ve Havariler dahil Kitab-ı
Mukaddes yazarları, gerçek tarih1 şahsiyerler oldukları için, hatadan münezzeh
olmalarına im.lci.n yokrur. "Bunlar, Tanrı'nın inayetinden dolayı, yanılabilir ve
hata edebilir karakterli insan kelimeleriyle, hala Tanrı'nın sözünü söylemektedirler." Brunner de Tanrı'nın, "kendi kelimesini insanlara yanlış doktrinler
vasıtasıyla da söyleyebileceğini" 111 savunur. Ona göre vahiy, ne kitap ne de

doktrindir, fakat Tanrı'nın kendisini açması olayıdır." 112 Bu konularda Bultmarın da farklı düşünmez. Ona göre Kitab-ı Mukaddes, hatadan. münezzeh bir
kitap değildir. Bu sebeple "ancak kerygma olduğu zaman veya 'İsa'yı öğrettiği'
sürece vahiydir."113 Bu düşünürlere göre vahiy, Tanrı'nın kelimesinin iman üe
kabul edilmesi arunda vu.ku bulur ve iman olmaksızın vahiy asla gerçekleşmez.
Kutsal metinler, insan onları ancak "kendisine hitap eden bir kelime olarak
işittiği zaman" Tanrı'nın kelimesi olur. Bu sebeple insanın vahiyle kelimede

yüz yüze geldiğini düşünen Bultmann'a göre vahiy,

geçmişte değil şimdi vuku

bulur. Dolayısıyla her nesil, vahiy ile aynı orij inal ilişkiye sahiptir. Bu düşü
nürler imanın, vahyin tamamlayıcı bir cüzü olduğunda itt-..ifak ederler. Tıpkı
gören göz olmaksızın aydınlığın olmaması gibi, iman olmaksızın bir olay vahiy
olamaz. Çünkü imanın dışında, vahiy görülür hale gelmez. İmanın objesi,
ancak iman içinde görünür hale geür, bu sebeple imanın kendisi de vahye
dihildir. 114 Vahiy, her türlü rasyonel delilin ötesinde olan bir şey olduğundan,
iman olmaksızın doğruluğu gösterüemez.
Batı düşüncesinde her türlü hakikati, sadece insanın gözlemleriyle sı
nırlayan pozitivist ve liberalterin vahiy fikrine hücum ettikleri bir dönemde

diyalektik teoloji, vahyeden bir Tanrı hakkında konuşmayı mümkün hile getirmiştir. Bununla birlikte diyalektik vahiy modeli, evrensel anlamda kabul
lll
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görmemiştir.

Bu modele yapılan tenkitlerio en önemlisi, bu teolojinin dahili
tutarWıktan yoksun olduğu yönündedir. Bunlar, vahiy ile İsa Mesih'i özdeş
leştirmişler; fakat imanın İsa'sı ile tarihin İsa'sı.arasındaki ilişkinin nasıl kurulacağı konusunda açık bir anlayışa ulaşamarnışla:r; 1950'lerin sonlarında Barth
ve Bultmann'ı takip eden teologlar, İsa'nın sadece bir sembol olduğu tezini
ileri sürmüşlerdir. ııs Bir taraftan Tanrı kelimesinin, her türlü insan kelimesi
üzerinde bir norm olduğunda ısrar etmişler, öbür taraftan Tanrı kelimesine,
hatalı insan kelimelerinin dışında bir yolla ulaşılamayacağıru ilave etmişlerdir.
İmanın, tarih ilminin yöntemlerini kullanan profone tarihçinin elde ederneyeceği bir şey olduğunda ısrar etmişler, fakat sadece kendi üzerine temellendirilmesi durumunda, imanın keyfi bir fanatizmden nasıl ayırt edileceği üzerinde
durmarnışlardır. Diyalektik model, ısrarla din dili problemini ortaya çıkarmış;
önermesel bildirim alanının ötesinde kalanı, mecaz ve paradoksla bildirmeyi
hedeflemiş, böylece önermesel olmayan kavrama yöntemlerinin olduğunu benimsemiştir. Tanrı hakkında, ancak diyalektik bir dil vasıtasıyla konuşabile
ceğini savunan bu tealogların büyüleyici retorikleri XX. yüzyıl teolojisinin en
ilginç kazanımı olmakla birlikte söz konusu ettikleri zıtlıkların bir araya gelmesi, vahiy teolojisi için yeterli görülmemiştir. Çünkü 'eş anlamlı bir evet ve
hayır'ı, Tanrı hakkında nihai cevap olarak kabul etmek zordur. Bundan dolayı
Brunner'in personalizminde, Bultmann'ın varoluşçuluğunda ve Barth'ın uzlaştırmacı teolojisinde insanın Tanrı hakkında hiçbir tasdikte bulunamayacağı
yönünde kuvvetli negatifbir vurgu hakimdir.

c. Yeni Bir Farkında Olu; Hfili Olarak Vahiy Aniayıp
Bu zamana kadar ele aldığımız modellerde vahyin alıcısı, pasif durumda;
tecrübesinin ötesinde idi. Oysa XIX. asrın sübjektif idealizminde köklerini bulan yeni bir yaklaşım, vahyi, "insan ruhunun dib.iü sevkinin
aşkın bir şekilde gerçeldeşmesi" olarak tarif etti. Bu anlayışa göre tecrübenin
ötesinde olmaktan ziyade ilah.! hayata bir katılım tecrübesi olan vahiy, kişiye
yeni bir bakış açısı vermektedir. Vahyin alıcısının yaşayacağı tecrübenin objeleri, ilaru olan ile ilişkiyi sağlayan sembollerdir. Bu vahiy teolojisini Gregory
Baum, Leslie Dewart, Gabriel Moran, Ray L.Han ve William M. Thompson
gibi tealoglar geliştirmiş olmakla beraber bu anlayışın unsurları, Paul Tillimuhtevası, ·ınsan
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ch ve Karl Rahner gibi meşhur teologlarda da mevcuttur. Bu 'modelin felsefi
kökleri, Kadın rranscendental idealizmi ile Fichte'nin sübjektif idealizminde
bulunur, Katolik teolojiye kısmen Maurice Blondel'in resiriyle girmiştir; bazı
açılardan Blondel'i Teilhard de Chardin izlemiştir. 116 Bu anlayış Tanrı'yı, dilli
tecrübenin objesi olarak değil, ufku olarak görür; vahyi, inzivaya çekilmede değil, dünyaya müdahil olmada bulur; modern mistisizmin bireyciliğini ve
duyguculuğunu reddeder; vahyin inşa edicisi olarak seküler ve tarihl çerçevede
ısrar eder. Bu bağlamda Paul Tillich, varoluşsal bir vahiy anlayışını savunmuşrur. Ona göre va.hiy, tecrübeden kaynaklanmax ama tecrübe olmaksızın
da vukU bulmaz; çünkü vahiy kursalın bir tezahürüdür bu sebeple tecrübeyi
gerekli kılar. İnsanı "nihai olarak ilgilendiren şeyin kendini açması" 117 olarak
tanımlanabilecek olan vahiy, insanın sorularına göre konuşur.
Tillich'e göre vahiy kelimesinin geleneksel anlamı, normal bilgi elde etme
olan "gizli bir şeyin kendisini açığa vurması"dır. Fakat gündelik dilde kelime daha geniş bir kullanım alanına sahiptir. Bunlardan
birkaçı şöyledir: "Birisi arkadaşına gizli bir düşünceyi vahyettilaçıkladı."; "Bir
şahit cinayetin hangi koşullarda işlendiğini vahyettil anlattı.", "Bir bilim adamı uzun zamandır üzerinde çalışrığı yeni bir metodu vahyetti/ tanıttı." Bütün
bu örneklerde "vahyetmek" veya "vahiy" kelimelerinin gücü, hakiki anlamlarından gelir. Vahyin hakiki anlamı, "sır olan bir şeyin özel ve olağandışı bir
yolla örtüsünü kaldırıp teıahür etmesidir."ııs Özünde sırlı olan şey, vahyedildiği zaman bile sır olma özelliğini kaybetmez; aksi halde özünde sırlı olan
değil sadece sırmış gibi gözüken bir şey vahyedilrniş olur. Fakat "sır olan" şeyin,
vahyedilme durumunda bile hala sır olma özelliğini koruduğunu kabul ermek,
kendi içinde bir çelişkiyi de barındırır. Çünkü "Tann kendisini vahyetti" önermesi ile "Tann, kendisini vahyettiği kimseler için sonsuz bir sırdır' önermesinin
aynı anda ileri sürüldüğü yerde bir tutarsızlık ortaya çıkar. Tanrı vahiy ile birlikte hata SU' olarak kalıyorsa kendisini vahyermesinin anlamı nedir? Bu tutarsızlığın farkında olan Tillich, bunun sadece görünüşte bir tutarsızlık olduğunu
düşünür. "Özsel ve zorunlu olarak sırlı olanın vahyi, tecrübenin normal çerçevesini aşan bir şekilde açılımı demektir. Vahiyde, açılıma kavuştuktan sonra
sır hakkında daha çok şey bilinir; sırrın gerçekliği ve insanın onunla ilişkisi,
yollarıyla ulaşılamayacak
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bir tecrübe meselesi haline gelir. Bunların ikisi de bilgi ile ilgili unsurlardır,
fakat vahiy, sırrı bilgi içinde eritmez."119 Tillich'e göre vahyedildihen sonra
sır olma özelliğini kaybeden bir şeye, sır den~mez, çünkü metodik anlamda
l?il~sel bir yaklaşımla keşfedilen hiçbir şey, sır olarak isimlendirilmez. Bugün
bilinmeyen, fakat muhtemelen yarın bilinebilecek ol~ şey, aslında sadece sır
gibi gözüken bir şeydir.
Tillich düşüncesinde, neyin vahiy olduğunu anlamak için, iki ölçüt vardır:
Bunlardan birisi, vahyin insanı nihai anlamda ilgilendiren şey ile ilgili olması;
ikincisi de vahiyde açığa ç:ıkanın, özünde sır olan, dolayısıyla sır olarak kalmaya devam eden varlık olmasıdır. Bundan dolayı tabiat, tarih, gizli olan olaylar
hakkındaki bilgiler, bir vahiy meselesi değil, gözlem, sezgi ve bunlara dayanarak sonuç: çıkarma meselesidir. Eğer bu tür bir bilgi, vahiyden gelmiş gibi
bir iddiada bulunursa, bilimsel metotların doğrulama testlerine konu edilmeli
ve bu testlere dayanılarak kabul veya reddedilmelidir. Bu tür bilgilerin vahyin
dışında kalmasının sebebi, insanın, ne nihai ilgisi ile ne de özünde sır olan ile
ilgili olmalarından dolayıdır. Tillich, genel vahyi kabul etmez. Ona göre vahiy,
bir bireyi veya bir grubu kavrar; genellikle bir birey vasıtasıyla bir grubu kavrar. Vahyin gücü, ancak bir ilişki içinde ortaya çıkar. Vahiy, bir ilişki içinde
kavrandığından hem sübjektif, hem de objektif bir olaydır. Vahyin sübjektif
yanı, insanın, sırrın açılımı vasıtasıyla kuşatıl.masıdır. Sırrın insanı kuşatması

sonucunda meydana gelen şey de vahyin objektif yanıdır. Eğer objektif olarak hiçbir şey meydana gelmemişse, hiçbir şey vahyed.Umemiş demektir. Eğer
meydana gelen şeyi, sübjektif olarak hiç kimse alamazsa, olay herhangi bir şeyi
vahyetmeyi başaramamış olur. Objektif olarak meydana geliş ve bunun sübjektif alınışı, vahiy olayını bütünlüğüne kavuşturur. Çünkü alan taraf olmaması
hlliiıde, vahiy gerçekleşmediği gibi veren taraf otmadığında da vahiy gerçekleşmez. Sırrın ortaya çıkışı, 'mucize' vasıtasıyla objektif olarak gerçekleşirken,
'vecd' (ecstasy) vasıtasıyla da sübjektif olarak gerçekleşir.
Vecd, "aklın ink.arı değildir; aklın, içinde kendisinin ötesine geçtiği, yani
süje-obje yapısını aştığı bir zihin durumudur."120 Vecd, zihin sır tarafindan, yani
varlık ve anlamın temeli tarafindan, kuşatıldığında ortaya çıktığı için vecdsiz vahiy olmaz. Olsa olsa bilimsel bir şekilde test edilebilen malfunatt olur. Vee-
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din psikolojik yönü olsa bile psikolojik seviyeyi aşan bir niteliği ·vardır; öyle bir
formdur ki onun içinde, insanı nihai olarak ilgilendiren şey, kendisini insanın
psikolojik bütünlüğü içinde ifşa eder. Dolayısıyla vecd, insanın psikolojik şartları
vasıtasıyla açığa çıkar, fakat bu psikolojik şartlardan çıkarılacak bir şey değildir.

İçinde vahyin meydana geldiği vecd anı, zihnin rasyonel yapısını tahrip etmez.
Şeytani tecrübe, zihnin rasyonel yapısını tahrip ederken ilaru vecd tecrübesi, zihnin rasyonel yapısını aşsa bile onu korur. Şeytani olan körleştirir, vahyecmez.
Bununla beraber ilaru vecd hali ile şeyraru tecrübe arasında ortak bir nokta da
vardır: Her iki durumda da zihnin olağan süje - obje yapısı devre dışıdır. 121

Vecd hali, zihnin rasyonel yapısını tahrip etmediği gibi vahyin sırrını açı
ğa vuran mucize de içinde ortaya çıktığı gerçekliğin rasyonel yapısını tahrip

etmez. Bu ölçüt anlamlı bir mucize doktrini ortaya koymak için yeterlidir.
Tillich, gerçek bir mucizede üç özelliğin bulunması gerektiğini savunur. İlk
olarak mucize, gerçekliğin rasyonel yapısıyla tezat teşkil etmeksizin şaşırtan,
olağandışı, sarsıcı bir olaydır. İkinci olarak irısan ile olan ilişkisini kesin bir
yolla açıklamak suretiyle, varlığın sırrına işaret eden bir olaydır. Üçüncü olarak
da mucize, vecdl bir tecrübe içinde işaret edici olay olarak gerçekleşir. Ancak bu üç şart tamamlandığında, gerçek bir mucizeden bahsedilebilir. Şaşırtıcı
karakteriyle, bir insanı sarsınayan şeyin vahiysel gücü olmaz. Varlığın sırrına
işaret etmeksizin bir insanı sarsan şey, mucize değil sihirbazl.ıktır. Vecd halinde
gerçekleşmeyen bir olay, mucizeye olan inanç hakkındaki bir rapor olabilir,

fakat gerçek bir mucize olamaz. Vecd ve mucize kavramsal (cognltive) aklın
tahrip etmediği için, tarihi araştırmaya olduğu kadar, psikolojik ve
fizikl tahille de konu olabilir. Vahiy, aklın derinliğinin ve varlığın zemininin
açılınııdır; varoluşun sırrına ve insanın nihai ilgisine işaret eder. Bundan dola-

yapısını

yı ortaya çıktığı şartlar hakkında bilim ve tarihin söylediklerinden bağımsızdır.
"Akıl vahyi, vecd ve mucizeler içinde alır. Akıl, vahiy tarafından tahrip edilmediği gibi val:üy de akıl tarafindan boşaltılmaz." 122

Tillich örneği ile açıklamaya çalıştığımız bu vahiy modelini benimseyenlerin neredeyse tamamına göre, İsa'da bir kez verilmiş olan vahiy, verilmeye
hala devam etmektedir. Kanada'lı Katalik din felsefecisi Leslie Dewart'a göre
vahiy, Havarilerle tamamlandı, onlarla "yeni ve ebedi bir ahit" devri başladı.
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Fakat tamamlanmasına ve yeni bir ahdi teşkil etmesine rağmen "vahiy, bitmedi. Tanrı insanla kişisel olarak ilgilenmeye devam ettiği sürece de bitmeyecektir."123 VahyedUmiş şeyin önermelerle bildlı:Umiş hakikat olmadığını kabul
eden ve bu modeli benimseyen düşün~ler, vahyin tecrübemizi aydıntanığım
ve bu sayede tecrübemizde yeni bir anlam bulmaya bizi muktedir kıldığını da
ittifakla savunurlar. Sonuç olarak bu modelde vahyin formu, A. Dulles'in ifade
ettiği gibi 12\ insan bilincinin daha ileri bir aşamaya olan atılımdır; devam eden

bir süreç olarak vahyin sabit bir muhtevası yoktur. Geçmiş olay ve doktrinler,
bugünü aydınlaocı güce sahip olduklan sürece, vahiy olmaları itibariyle, bugünün perspektifinden devamlı olarak yeniden yorumlanmak durumundadırlar.
Önerme merkezli modelin aksine bu model, donukluk ve otoriteelikten
uzaktır; kutsal metni ve geleneği yeniden yorumlamada geniş bir esneklik sağ
lamaktadır. Teilhard de Chardin'den Gregory Baum'a kadar bu modelin pek

çok taraftarı, zihin dünyalarının kabul edebileceği formda günümüz insanına
bir vahiy fikrini sunmaya gayret etmişlerdir. Ayrıca bu model, evrimci ve dönüşümcü tarih anlayışı ile uyum içindedir. Vahyi, belirli ifadeler ve doktrinal

formülasyonlardan ayırmak suretiyle iman Ue tarih ve bUim arasında onaya çı
kan çatışmalardan kurtulmak istemişlerdir. Bu anlayışa yapılan en sen eleştiri,
modelin kutsal metin ve gelenekle olan ilişkisiyle ilgilidir. Bu anlayış, Kitab-ı
Mukaddes'in vahiyle ilgili merkezi temasını reddetmekle suçlanmışur. Çünkü
Peygamberler ve Havariler, ilaru vahiy ile kendi bilinçlerinin ifadelerini birbirinden ayırmaktadırlar. Bu modelde ise bunları birbirinden ayırt ermek imlclnsız gibidir. Kitab-ı Mukaddes ve Gelenek karşısındaki rurumlan, modern
tarih filozoflarınca benimsenen görüşlerin etkisi altındadır. Böyle bir vahiy
anlayışının olduğu yerde, evrensellik taşıyan, herkes için geçerli kuralları olan
bir dinden bahsetmek mümkün değildir. Dolayışıyla bu anlayışta din alanına
aşırı bir relativizm hakim olmaktadır.

3. Vabiy Anlayışlannın K.arşılaşurılması
Önerme merkezli modelde vahiy muhtevası, Tanrı'nın tabiao, iradesi ve
insanın kurtuluşu Ue ilgili akıl üstü hakikaderden ibaret iken taribt olayı öne
çıkaran modelde vahyin muhtevası, Tanrı'nın tarihteki fiilieri olarale görülür; bu
123
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fiiller Tanrı'nın seven, merhamet eden, her şeye güç yeriren vb'. sıfaclarmı dolaylı olarak açığa vurur. Tann ile karşılaşma/yüz yüze gelme modelinde Tanrı'nın
bizzat kendisi, vahyin muhtevası iken yeni bir farkındalık hali modelinde vahiy
için özel bir muhteva tayin edilmez.

Önerme merkezli modelde iman, yazılı veya şifahen nakledilmiş Tanrı kclamındaki hakikaderin tasdikidir; imana sevk eden temel etken, ne yanılan, ne
de yanıltan Tanrı otoritesidir. Tariht olay modelinde iman, tarihin efendisi olan
Tanrıya duyulan güven iken; Tannyla karjtlfljma modelinde iman, insanın İsa
Mesih'te ortaya çıkmış olan Tanrı'nın rahmeti sayesinde bağışlanmış bir günahkar statüsünde olduğunun kabulü manasma gelir. Son modelde iman, ilahi
ruhun yaratıcı hareketine bir katılım demektir. 125 Önerme merkezli model ile
tarihi olay modelinde vahyin imana önceliği vardır. Tanrı ile karşılaşma modelinde, vahyin önceliğine yapılan vurgu devam etmekle beraber vahiy, iman
cevabını da içerir mahiyettedir. Son modelde inanan öznenin aktif rolüne o
kadar çok vurgu yapılmıştır ki, vahiy imanın bir alt cüzü haline gelmiştir.

Vahyin kendisinden bağımsız olarak bilinebilecek alan hakkında bilgi verip
vermemesi konusunda önermesel model ile tarihi olay modeli, vahyin bu konularda bilgi kaynağı olduğunu kabul ederken diğer modeller, vahyin herhangi
bir olgusal malfunat vermediğini ileri sürerler. Onlara göre vahiy ve sekiller
bilgi farklı alanlarda bulunduklarından ne çatışırlar ne de uyum içinde olurlar.
"Vahiy hatadan münezzeh olan, yanlışlanamayan bir kesirılik sağlar mı?" sorusuna önermesel modelin cevabı olumludur. Diğer modeller yarılıŞlanamayan
ifadeler fikrine olumlu bakmazlar, fakat kendi tarzlarında vahyin kesinliğini
savunurlar. "Vahyin hakikati akıl ile ispat edilebilir mi?" sorusuna önermesel model, mucize ve nübüvet vasıtasıyla olumlu cevap verirken, tarihi olay modelinin
iki farklı cevabı vardır: Pannenberg ve çevresindekiler, vahyin akıl ile doğ
rulanabileceğini savunurlarken, "kurtuluş tarihi" formunu savunanlar ·imanın
safihsaruna- dayanırlar. Tarırıyla karşılaşma modelinde vahiy, mutlak anlamda
paradoks olup akla aykırı görülürken son modelin taraftarları vahyin Tanrı'nın
hükümranlığını kabul edenltheonomous akıl ile kavranabileceğini savunurlar. 126

Vahyin

tamamlanıp tamamlanmaması açısından önerme ve tarihi olay

merkezli modeller, vahyin İsa ve Havarilerle en son noktasına ulaştığını, yo-
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rum veya açıklama hariç, vahye hiçbir şeyin ilave edilemeyeceğini savunmakla
birl.ikt:e önerme merkezli modeli savunan Katolik teologlar, kiliseye kutsal ruh
vasıtasıyla gelen illiama verdikleri önemden dolayı, vahyin devam ettiğini bir
anl~da kabul etmiş olmaktadırlar. Tanrıyla yüz yüze gelme modeli, vahiy
olayının gözümüzün önünde vukıl bulduğunu, fakat Kitab-ı Mukaddes mesajının değişmez olduğunu savunurken yeni bir forkındalık hali modeline göre ise
vahiy devam etmekte ve zaman ilerledikçe de artmaktadır.
Vahyin bir dinle sınırlı olup olmaması açısından, "Hıristiyanlığın dışın
da vahiy verilmiş midir?" sorusuna önermesel ve tarihsel modeller genellikle olumsuz cevap verirler, fakat bazı temsilcileri diğer dinlerde Eski ve Yeni
Ahir'in özel vahyine hazırlık mahiyetinde olmak üzere tabit vahiy bulunabileceğinden söz ederler. Tanrı'yla karşılaşma modeli, sadece İsa'nın Tanrı'nın
kelfunı olduğu noktasında ısrar ederek diğer dinlerde bulunabilecek genel veya
tabii vahiy fikrini reddeder. Son model bütün insanlığın vahiyden etkilendiğini, çünkü Tanrı'nın yaratış tarihinin farklı aşamalarında her yerde faaliyet
halinde olduğunu savunur.
Farklı vahiy modellerini cemsil eden pek çok teolog, vahyin İsa'da verildiği

konusunda anlaşmakla beraber bunun nasıl anlaşılması gerektiği fikrinde görüş ayrılığına düşerler. Doktrinal modelde İsa, ilahl otorite kılınmış öğretmen
olarak gözükür. Tarilli olay modelinde Mesih-olayı, tarihte Tanrı'nın tamamlayıcı faaliyeti olarak gözükürken, diyalektik modelde Tanrı'nın kelimı olarak
tanımlanır. Yeni bir farkında oluş modelinde ise, Tanrı'nın yaratıcı aşkınlığına
insan muhayyilesini açmak üzere "yeniden inşa eden örnek"127 olarak gözükür.
Modern teolojide sembol ile vahiy arasında yakın bir ilişki kuran Paul Tillich
ve H.R.Niebuhr gibi düşünürler İsa'yı bir sembol olarak kabul etmişlerdir.
Tillich'e göre Kitab-ı Mukaddes'deki İsa Mesih pomesi, vahyin vasıtasıdırY8
H.R.Niebuhr'a göre de İsa Mesih, sembolik bir formdur, bu form sayesinde
insanlar birbirlerine hayatın ve ölümün, Tanrı ve insanın ne olduğunu anlatır
lar. Bu çerçevede Niebuhr İsa Mesih'den "temel bir mecaz" olarak söz eder. 129
Batı düşüncesinde

ortaya çıkmış olan 'önerme' ve 'kişi' merkezli vahiy anlayışlarındaki bu farklılıklara rağmen, iki anlayış arasındaki sınırlar her zaman
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açık seçik çizilecek kadar net değildir. Aradaki farklılık, önceliğin neye verildiğine bağlıdır. Önerme merkezli klasik anlayışı benimseyenler, iman konu-

sunda, diğerleri gibi, kişinin bütün varoluşu ile katıldığı güven duygusuna
önem verirler, ama bunu belirli önermelerin ıihnen tasdik edilmesi cemeli
üzerine bina ederler, dolayısıyla öncelikleri 'zihn! tasdik'tir. Bunlar, Tanrı'nın
aynı· zamanda 'kendisini' vahyettiğini de kabul ederler, fakat onlar, Tanrı'nın
'kendisini' önermeler vasıtasıyla dolaylı olarak vahyectiğini savunurlar. Ayrıca
kutsal kitabın, tarih! olay olmayan Tanrı, ruh ve ölümsüzlük ile ilgili pek çok
eıeii-ebedi hakikati bildirdiğini kabul ederler. Kişi merkezli vahiy anlayışı
nı benimseyenler de, Tanrı'nın birtakım önermelen bildirdiğini/vahyettiğini
inlclr etmezler, fakat onlar, insanın bu tür önermelen belirli olaylarda Tanrı
ile karşılaşma tecrübesinden elde ettiğini; önernıelerin formüllerinin bu karşı
laşma tecrübesini kaydetmeye yönelik beşeri faaliyetiı-ı sonucunda oluştuğunu
savunurlar. Dolayısıyla burada öncelik, belirli nitelikteki bir olayda yaşanan
tecrübeye verilmektedir.

4. Vahiy Anlayışları ve Kutsal Kitap
Batı düşüncesinde,

klasik anlayıştan farklı olarak yeni bir vahiy arayışının
sebepleri arasında en fuzla dikkat çekileni, klasik vahiy anlayışındaki önerınelerin statik ve donuk tabiatıdır. Önermelerin bu yapısının; Tanrı'nın insanlarla olan ilişkisini donuklaştırdığı, Tanrı'yı geri plana çektiği ye insanları
"bir metin ve bir zihin" 130 ile baş başa bıraktığı iddia edilmiştir. Statik ve
donuk olan önermelerin, her an değişmeye hazır sosyal hayatın ihtiyaçları
na cevap veremediği düşüncesinden hareketle, bu ihtiyacı karşılayacak yeni
bir vahiy arayışına gidildiği belirtilmektedir. Şüphesiz, önermelerin yapısının
beraberinde getirdiği teolojik, linguistik ve hermenötik sorunlar vardır. Fakat "kişi merkezli" anlayış kabul edildiğinde bu sorunların üstesinden gelindiği şüphelidir. Bize göre yeni bir vahiy arayışını ihtiyaç haline getiren esas
sebep, Rudolf Bultmann'ın ]esus and the Word isimli kitabının Giriş'indeki
şu cümlesinde saklıdır: "İnciller, Heleniscik Hıristiyan toplumunda Yunanca yazılmışlardır, oysa İsa ve en eski Hıristiyan grup Filistin'de yaşamışlar ve
Ararnice konuşmuşlardır." 131 Bu tespitiyle Bultmarın, vahiy anlayışı ile kutsal
130
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kitap arasındaki ilişkiye dair önemli bir meseleye işaret etmektedir. Önerme
merkezli klasik vahiy anlayışında bu önermelerin kaydedildiği metinler yani
kutsal kitap, "Tanrı Kelanu" statüsü kazanırlar. Kitabıiı "Tanrı Kelanu" statüsü
.kaz.anmasırun gerekli asgari şartı, metnin, önennelerin muhatabı olan insarun
dilinde olmasıdır. Oysa mevcut İncil metinleri, 'Tap.rı ~.elanu' olmanın bu
asgari şartını yerine getirmekten uzaktır. Çünkü önermelerin muhatabı olan
Hz. İsa veya Havarileri, Bultmann'ın da belirttiği üzere, Ararnice ko'nuşmakta
oldukları halde, İncil metinlerinin orijinal dili Yunancadır. Bu konuda Thomas Michel de, Bultmann'ın görüşlerini paylaşmakta®: "Yeni Arttiaşmanın
tüm kitapları Grekçe yazılmıştır. Matta İncilinin başlangıçta, İsa'nın ve havarilerinin konuştuğu dil olan Ararnice yazılmış olabileceği bir ara ileri sürüldü ise
de bu savı dağrolayan pek fazla tarihi ve dilbilimsel dayanak mevcut değildir."132
Vahiy anlayışı ile ona tekabül eden kutsal kitap anlayışı arasında daldurulması
mümkün olmayan bu kopukluk, bize göre Hıristiyan düşüncesinde yeni bir
vahiy arayışının en temel sebebi olmuştur. Önerme merkezli anlayışta kutsal
kitap, "Tanrı tarafindan otuz sekretere dikte ettirilmiş" bir metin olarak kabul
edildiğinden, .hatadan münezzeh olmaları gerekir. Hıristiyan kutsal metinlerinde doğrulanmış bilimsel bilgiler ile uyuşmayan bazı malfunatın bulunması
da, yeni bir vahiy arayışının sebepleri arasında gösterilebilir.
Kişi

merkezli anlayış kabul edildiğinde, mevcut metinler yine kutsallık

taşır, fakat burada kutsallığa, klasik anlayışın yüklediği anlamdan farklı bir
anlam verilir. Burada metinlerio kutsallığı, Tanrı kelanu olmalarından kaynaklanmaz. Metinler, ya Tanrı'nın kendisini açığa vurduğu vahiy karakterli
olayların beşeri kayıtları, ya da bireylerin teker teker bu olaylardan ulaştıkları
sonuçları ifade eder, dolayısıyla her durumda beşeridirler. Beşeri karakterlerin-

den dolayı hatadan münezzeh olmaları söz konusu değildir ve kutsallıkları da,
rivayet ettikleri olayın kutsallığından kaynaklanır. Bu durumu Thomas Michel şu şekilde dile getirmiştir: "Tanrı bu kitapları bir insan yazar aracılığı ile
meydana getirir. Belirli bir zaman dilimi, kültür ve çevre içinde yaşamış olan
bu insan yazarın, bilgi ve ifade olanakları ise, diğer insanlarınki gibi sınırlıdır.
Hıristiyanlar genelde, Tanrı'nın, . insan olan yaıara, kutsal kitabı kelimesi keli-

mesine yazdırdiğını savunmazlar. Tanrısal mesajı kendisine has şekilde, kendi
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edebi kalıpları ve üslubu ile dile getirmekte onu serbest bıraktığuia inarurlar." 133
Kitabı Mukaddes'in kişi merkezli anlayışta kazandığı kutsallığın niteliğini anlatmak üzere David Pailin, Kur'an-ı Kerlın ile Kitab-ı Mukaddes arasında bir
karşılaştırma yapmaktadır: ·
Kitab-ı

Mukaddes, kursal bir kitap olarak mütalaa edilmemelidir. Bu açıdan
müslümanların Kur'an'a olan yaklaşımlarını Hıristiyanların Kitab-ı Mukaddes'e olan yaklaşımlarıyla mukayese etmek ilginç olur. Müslüman öğretiye
göre Kur'an'ın muhtevası, Tanrı'nın yaratılmamış kelimesidir. Dolayısıyla
metnin bizzat kendisine, büyük bir saygı gösterilmelidir. Yakın geçrrüşte
bana ulaşan İsl3.ı:ni bir dergide şu not vardı: 'Kur'an-ı Kerim'in ayetleri Ue
Hı. Peygamber'in hadisleri okuyucularımızın iseifadesi için basılmışnr. Bu
sebepten ayet ve hadislerin basılı olduğu kağıtlara saygı gösterilmelidir.' Kitab-ı Mukaddes'e böyle bir yaklaşım, tam olarak anlaşılan Hıristiyan imanı
na temelden yabancıdır. Kitab-ı Mukaddes, tam olarak "Tanrı kelimı" olarak
da tanımlanamaz. Tanrı kelamı ibaresi, tamamen vasırayı yani Mesih olarak
İsa'yı tasvir eder ki, Hıristiyan inancına göre, ilalll tabiat ve irade insanlığa
onun vasıtasıyla doğrudan doğruya açıklanır. Kitab-ı Mukaddes'in rolü adı
geçen bu vasıraya şahitlik etmek ve inananların onun mesajını nasıl kavradık
larını açığa çıkarmakı:ır. Kitab-ı Mukaddes, adı geçen vasıta değildir.~

Önerme merkezli anlayışta, önermeler vasıtasıyla önce "kitap" oluşur.
Kitap sonradan kendisine inananlar vasıtasıyla bir toplum oluşturur. Kişi merkezli, özellikle de tarihi olay olarak anlaşılan v~y modelinde ise, önce bir olay
(hulw) meydana gelir, sonra bu olayı vahiy karakterli olarak aniayıp yorumlayan insanlar (Havariler) bir toplum oluştururlar; sonra da bu toplum, söz
konusu olaydan anladıklarını yazarlar. Bu yazılanlar, _öz itibariyle, vahiy karakterli olayın gerçekleştiğine dair tarihi birer vesika durumundadırlar. Thomas
Michel'in ifadeleri, kişi merkezli anlayışta kitabın oluşum sürecini açıklayıcı
mahiyettedir;
İnciller yazılmadan önce ağızdan ağıza nakledildi. Hıristiyan tarihçilerine
göre İsa takriben 30 yılında öldü. Onu tanıyan, yaptıklarını gören, söylediklerini işiten şakircleri, İsa'nın bu anılarını sakladılar. İlk Hıristiyanlar İsa'nın
hayatta olduğundan, ölüler arasından dirildiğinden, ruhunun aralarında ya-
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şadığından emlndiler. Hıristiyanlar dua etmek üzere

bir araya geldiklerinde
İsa'nın dediklerini ve yaptıklarını anlatırlardı. İsa ile ilgili öyküler zamanla
daha kapsamlı sözlü aniatılar şeklini aldı. Bu. aniatıları 60'lı yıllarda kaleme
alan ilk şakirt Petrus'un arkadaşı Markos'dur..... Hıristiyanlar İsa'nın bir ki. tap, bir İncil getirdiğini kesinlikle savunmazlar. Müslüman inancına göre
Muh~ed'in Kur'an' ı getirdiği anlamda İsa insanlara bir açıklama raşuruş
değildir. Hıristiyanlar için bizzat İsa Tanrı'nın ınsanlara yaptığı açıklama
ile bütünleşmiştir. Hırisciyanlara göre İsa, insan bedenine bürünmüş Tanrı
Kel3.mı veya Mesajı olduğundan, İnciller de, Hıristiyanların nazarında, şa
kirclerinin inançlarını ve bu inancın Hıristiyan topluluğu için ifade ettiği
açınlamaya (vahiylere) yönelik esinli yazıclardır. 135
Kirab-ı Mukaddes'in oluşma süreci konusunda Pailin'in ifadeleri de yine
kişi

merkezli vahiy modeli çerçevesinde

anlamlı olmaktadır:

Kitab-ı

Mukaddes maceryallerinin, hem inanan coplurnların ürünleri olduğu, hem de bu toplumlardan birisi tarafindan otorite kılındığı gözden uzak
cutulmamalıdır. Dokümanlar, devam eden bir iman toplumunun gelişme
sindeki 3-§amaları yansıtır. Durum şöyle değildir: İlk defa Kitab-ı Mukaddes
(ya da parçaları) ortaya çıktı ve sonra bir toplum, onun öğretilerine cevap
olarak şekillendi. Aksine, yazılan şey, toplumun ihtiyaç ve alakalarından ortaya çıktı, bu al3ka.lar tarafindan şekillendi ve son olarak, ortaya çıkan bu
metinler, Kilise teşkilatının. sahih saydığı kursal kitapları oluşturdu. Çünkü
onun, adı geçen toplumun hayatının yönlendirilmesinde önemli bir katkı
sağladığı düşünüldü. Bütün bunların ötesinde unutul.maması gereken şey
şudur: Kitab-ı Mukaddes'i oluşturan ve sahih olduğu benimsenen bu kitaplar, Hıristiyan toplumun, o dönemde mevcut olan bir dizi materyalden az
çok düşünüp taşınarak yapmış olduğu tercihi ihtiva eder. 136
Görüldüğü

gibi önerme merkezli anlayışta, vahiy, 'kitap' vasıtasıyla özel
bir toplum oluşturmakta iken kişi merkezli anlayışta önce bir olay meydana
gelmekte, bu olayı aniayıp yorumlayan insanlar bir toplum oluşturmakta, sonra bu toplum, yaşadıklarından anladıklarını yazıya geçirmektedir. Önermesel
olanı İslirniyet'in, kişisel olanı ise Hıristiyanlığın vahiy anlayışı olarak gören
T. Michel, Kur'an-ı Kerlın ile Hıristiyan kutsal kitabı arasında şöyle bir karşı
laştırma yapmaktadır:

135
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Michel, a.g.e., s. 33, 40
Pailin, a.g.e., s. 79-80.
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Müslüman için Kur'an, kendinden öte herhangi bir Tanrısal ·açınlama
yı (vahiy) amaç edinmeı. Kur'an Tanrı vahyinin kendisidir, açık seçik ve
kesin mesajıdır. Hıristiyanların Kirab-ı Mukaddes'e yaklaşımı ise farklıdır.
Onların inancına göre tam ve mükemmel açınlama bir kitapta değil, bir
insanda gerçekleşir. Hıristiyanlar için, Tanrıyı ifşa eden, Tanrının insana
~öylemek istediğini yaşamında ve şahsında en mükemmel şekilde anlatan,
Mesih İsa'dır. Böylece Kutsal Kitap, Hıristiyan için daima kendinden öte bir
yere işaret eder, İsa'ya ve Tanrı'nın insana söylemek istediklerine olan inancı
oluşrurmayı amaçlar. Yeni Ahir'in yazarlan insandı. Bir insan olarak onlar,
aralarında yaşayan, cefa çeken, ölen ve inançlarına göre Tanrının ölüler arasından dirilttiği İsa ile yaşadıklannın anlamını açıklamaya çaLşıyorlardı. Bu
tanıklık Hıristiyan kutsal yazılarının özünü oluşturur. 137

Önerme veya kişi merkezli olmasına bağlı olarak, vahyin anlaşılması ile
ilgili farklı problemler onaya çıkmaktadır. Önerme merkezli anlayışta esas
soru, insanın öneemelerden anladığı ile Tanrı'nın bu önermelerle kast ettiğinin
örtüşüp örtüşmediğini belirleme sorunudur. Bu anlayışta Kitab-ı Mukaddes,
tarihin belirli bir diliminde bildirilmiş önermelerden oluşmasına rağmen, "evrensel" dir; evrensellik ile kastedilen, kitabın hatadan münezzeh olması veya
bildirdiklerinin vakıaya uygun olmasıdır. Bu sebeple, bu anlayışta evrenselliği
ni belirtmek üzere, kitabın önermeleri "dünyanın dışından, dünyaya fırlaulmış
altın tabletlere" benzetilıniştir. Kişi merkezli vahiy anlayışındaki kutsal kitap
ise, bu anlamda evrensel değil tarihseldir. Tarihsellik ile kitabın, oh~şruğu dönemin bilgi birikiminin, anlayış seviyesinin, dünya görüşünün ürünü olduğu
ve doğduğu zaman diliminin ön kabulleri ile "mitolojik bir karakterde" yazılmış olması kastedilir. Buradaki esas sorun, bu tarihsel şanlarda oluşmuş
metinlerden ilaru mesajı çıkarma sorunudur. Son tahlilde hulUI olayına dayandığından, kişi merkezli vahiy anlayışı İslam'a yaban~ıdır ve bu anlayışa tekabül
eden Kitab-ı Mukaddes ile ilgili sorunlar, Kur'an-ı Kerim için aynen söz konusu değildii. Dolayısıyla Kitab -ı Mukaddes ve Kur'an-ı Kedm'in, kendi özel
şartları içinde değerlendirilmeleri önem arz eder. İslam vahyi ile ilgili önemli

137

Michel, a.g.e., s. 17-18; "Müslümaolar 'Kur'ao'ın meydana getirdiği bir ropluluk'rur.
Müslümanlar Tarırı'oın Muhammed'e Kur'ao'ı Vahyi ile gönderdiğine ve İslam topluluğunun Kur'an öğretisine uygun olarak şekillendiğine inanır. Hıristiyanlam göre ise Tanrı
Ruhunun yönettiği topluluğun kendisi, öz ve gerçek inanç tanıklıklarını, yani Tann'nın
İsa'da aç.ınl.anmasını amaçlayan Yazılar ise daha sonra kaleme alınmıştır." Michel, ~.g.e.,

s. 41.
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kitabı

Türkçe'ye de çevrilmiş olan Moncgomery Warr138, böyle bit yöntem

izlemediğinden, bize göre önemli yanlışlara düşmüştür. Sadece örnek olması

için bunlardan bazılarına şu şekilde işaret ede~iliriz:
. Warr, Batı düşüncesinde ramamen o düşüneeye has sorunlar yüzünden
ortaya çıkmış olan kişi merkezli vahiy anlayışını, Jung'un bakış açısıyla, İslam
vahyine de-uygulamaktadır. Bunu şu ifadelerinde açıkça görürüz:
Son yıllarda Hıristiyan düşünce hayatında görülen önemli akımlardan birine göre, vahiy, Tarırı'nın bir faaliyetidir. Vahiy aktivitesinde, Tann, bizzat
kendisini malum eder. İslam kelamcıları, bu şekilde bir vahiy kavramı üzerinde pek fazla durmamışlardır. Buna rağmen bu görüş İslam'a yabancı değildir. O, açık bir şekilde olmasa da, gelenekleşmiş İsiimi görüş içinde vardır. İslam'a göre Allah, daha önce yaşamış olan insanlara nasıl peygamber
gönderdi ise Hz. Muhammed'i de vakti gelince peygamber seçip öncelikle
Mekke halkına gönderdi ve bu yolla onlara ilahi mesajını llermiş oldu. Hz.
Muhammed'in seçilmesi ve ona vahiy gelmesi, Allah'ın faaliyette olduğunu
göstermektedir. Zamanla Hz. Muhammed'in vazifesi bir "uyarıcı" veya haber Üeticis.inin görevini çok aştı. Allah'ın elçisi ve peygamberi olarak, Hz.
Muhammed mürninler topluluğunun işlerini yönetmek zorunda idi. İşre
Peygamber'in bu şekildeki faaliyetlerini de Allah'ın faaliyeti olarak göriip değer
lendirmek miimkiindiir. O halde Hıristiyanlıktaki vahiy kavramı hakkında
yukarıda söylenenler, İslami vahiy kavramı için de aynen söylenebilir. 119
Watt'ın Hıristiyan düşüncesinde 'Tann'nın bizzat kendisini malum etmesi'

şeklinde formüle ettiği yeni vahiy anlayışının İslam'da da bulunduğunu gös-

termek üzere ileri sürdüğü deliller, konu ile ilgisiz, kendi içinde tutarsız ve
yetersizdir. Her şeyden önce vahyin, Tanrı'nın faaliyeti olarak anlaşılmasının
yeni vahiy anlayışına has kılınması yanlıştır; çünkü dini anlamında vahiy, her
durumda, Tanrı'nın faaliyeti olarak aniaşılmak zorundadır. Vahyi Tanrı'nın faaliyeti olarak anlamayan, klasik anlayıştan ziyade, belki Tillich ve diyalektik
teoloji taraftarları olabilir. Çünkü onların düşüncesinde, vahiy ile sezgi arasın
da ayırım yapabilmek, her zaman kolay değildir. Bu düşünürler ise, yeni vahiy
anlayışı taraftarıdırlar. Öte yandan, Mü'minler topluluğunun işlerini yönetmek
zomnda olmasından hareketle, Hz. Muhammed'in faaliyetlerini Allah'ın faa-

138
139

W. M. Warr, Modem Dünyada İslıını Vabyi, çev. M. S. Aydın, Ankara 1982.
Warr, a.g.e., s. 24-25 (Metindcki vurgular bana ait. RK.)
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liyeti olarak değerlendirmeyi anlamak da mümkün değildir. Böyle bir değer
lendirmeyi yapabilmek için öncelikle Allah'ın Hz. Muhammed'e hulıll ettiğini
kabul ermek gerekir. Watt'ın, Kur'an-ı Kerim'i, zamarnnın bilim adamının
kabulleri ve İncil metinlerinde verilen bilgiler çerçevesinde değerlendirmesi de
dikkar çekicidir:
Müslümanlar, Kur•an'ın muhtevasındaki yenilik ile ilgili birçok Avrupalı
ilim adamının kabul. etmekte güçlük çektikleri birkaç iddia daha ortaya
atmaktadırlar. Şöyle ki, Müslümanlar, Kur'an'ın uzak mazi (mesela İncil'de
geçen olaylar) hakkındaki ifadeleri.ıU, normal tarihi gelenekten daha f.ızla
bir otoriteye sahip olarak görmektedirler. Bu, Kur'an'ın miistakil bir tarihi kaynak olduğunu iddia etmekle aynı anlama gelir. Günümüz ilim adamı,
Kur'an'ı, kendi devrirıin olayları hakkında önemli bir kaynak olarak görmektedir. M azideki olaylar bakkmdaki ifade/ere gelince, o, bımlann Mekke'de
cari o/mı tarihi fikirleri yansıtmaktan başka bir ıey yaptığım kabul etmeye hazır
değildir. Bu sorunun en çok önem kazandığı nokta, müslümanların, Kur'an'a
dayanarak Hz. İsa'nın haça gerilip öldürülmediğini savunmalarıdır." 140
Kur'an'ı, kendi devrinin olayları hakkında önemli bir kaynak olarak göriip, mazideki olaylar hakkında Mek.ke'de cari olan tariht fikirleri yansıtmaktan
başka bir şey yapmadığını öne sürmekle, müslümanların inandığıyla örtüşme
yecek şekilde, onun vahiy ürünü olmadığını söylemek arasında bir fark yoktur.

Kur'an, Allah'ın insana, insan için gönderdiği ezeü bir kelamdan ibaret değildir. Vahiy, ilahi bir kaynaktan gelmekle beraber, onun irısanlara aktarılması olayının son safhaları tamamen beşeri kanallardan geçınektedir ... 141
Şimdi burada şöyle bir soru areaya çıkmaktadır: Temel tecrübeyi oluştıtran
bu sözler veya kelime/er, Hz. Muhammed'in ııumma nasıl ulaştı? O, bu sözlerin kendi düşüncesirıirı bir ürünü olmadığına kesirılikle irıaruyordu. Bizim, onun bu konudaki samirniyetirıden şüphemiz yoktur. Modern görüşü
savunan biri içirı cevap pek zor değildir: Bu sözler Hz. Mıthammed'e kendi
ıuuraltından gelmektedir. 142

Bu ifadeler, Kur'an'ın ilahi bir menşei olmadığını, olsa olsa Hıristiyanlığa
özgü vahiy anlayışına uygun olarak Hz. Muhammed'in ürünü olduğunu söy140 Wacc, a.g.e., s. 80
141 Wacr, a.g.e., s. 146.
142 Watt, a..g.e., s. 149.
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lemektedir. Aslında İslam vahyi de dahil, nübüvvet kurumunun üzerine bina
edildiği "özel vahyi", Watt'ın yaptığı gibi, Jung'un görüşleri çerçevesinde ele
almak, bize göre, vahyin doğasına aykırı gözükmektedir. Çünkü Jung vahi.y
konusunda "indirgemeci" bir yaklaşıma sahiptir; vahiy gibi özünde metafizik
bir meseleyi, fiziksel bir olaya indirgemektedir. Jung, vahyi, rüyalar, vizyonlar
ve patalajik durumlara benzer şekilde, ortak bilinçdışının dışa vurumu olarak yorumlar; vahyin kaynağını, ne olduğu tam olarak belli olmayan, ortak
bilinçdışı olarak kabul eder. Vahiy kaynağı olarak gösterilen ortak bilinçdı
şı, hastalarda görülen şaşırtıcı imajlar ve içgüdülerle izah edilir; içgüdüler,
kalıtsal olarak ataların tecrübelerinin birikimi olarak görüldüğü için, bizim
yaşanturuzla ilgili olmadığı, aşkın olduğu vurgulanı.r. Buradaki aşkınlık ile
dinde Tanrı'nın "mütea.l" olması anlamındaki aşkınlığı, çoğu kez birbirine karıştırılmaktadır. Çünkü Jung'ta ortak bilinçdışının muhtevaları olan Tanrı vb.
arketipler, atalardan kalma zengin bilgi hazineleri, "hayvan atalardan tevarüsen gelen davranışların yinelenmesiyle oluşmuş muhtevalar" 143 olarak görülürken dinde Tanrı'nın aşkınlığı ile Tanrı'nın ontolojik anlamda farklı bir varlık
moduna sahip olduğu kastedilir.

Batı Felsefesinde

Vahiy Tartışmalan

Gerçekliğin muhtevasına ilişkin

bir bilgi vasırası olarak vahyin, Batı felsefe ve felsefi teoloji geleneğiade özel olarak akademik bir ilgi konusu olmasının
tarihi, sanıldığı kadar eski değildir. Batı felsefesinde vahiy, ancak Aydınlanma
dönemi ve sonrasında felsefi bir ilgi konusu olabilmiş tir. Söz konusu dönemde
genelde dinin, özelde Hırisriyarılığın temel !ezlerinin şiddede sorgulanmaya
başlanması ve bu sorgulamanın sonucunun genellikle ateizmle sonuçlanması,
dinin temel te.z ve kavramlarının daha net olarak izah edilip delillendirilmesi
ihtiyacını ortaya çıkartmış tır. 144 Açıklığa kavuşturulup temellendirme ihtiyacı
duyulan kavramlardan birisi de şüphesiz vahiy olmuşttır. Orcaçağ düşünürleri
vahiy hakkında konuşmuş olmakla birlikte onlar, vahiyle, Tanrı'nın insanla
'konuştuğu' bilgisel bir faaliyetten ziyade, Hıristiyanlık özelinde Tanrı'nın in143

144

Jung, Analitik Psikoloji, s. 147; Burada özel olarak Jung'un görüşleri üzerinde durmak,
konumuzun dışındadır. Jung'un görüşleri için bkz. Jung, Bilinç ue Bilinçaltımıı İJlevi, çev.
E. Büyükinal, İstanbul1996; F. Fordham, Jung Psikolojisi, çev. A. Yalçıner, Ankara 1994.
Mar.tin Thurner, "Bilgiden İJetişime. Vatikan Konsillerinin Vahiy Anlayışları", s. 128129.
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san bedeninde tezahür ettiği somut bir olayı anlarruşlar; Tanrı sözü (Logos)
ile de, çoğu kez, kendisine insan formu verilmiş aşkın bir varlık rasavvur etmişlerdir. 145

İlkçağ Barı felsefesinde epistemolojik bir eylem olarak vahyin yer almamış
olmasının sebebi, döneme hakim olan din ve tanrı tasavvurunda, dolayısıyla
Tanrı'nın (veya tanrılann) alem ve insanla kurduğu düşünülen ilişki tarzında
aranmalıdır. Mitolojik bir din ve anrromopormik Tanrı anlayışının hakim olduğu Sokrat öncesi dönemde gizemli ruhlar, Sparta kralları gibi ilahlaştırılmış

insanlar ve ilah çocuğu kabul edilen kahramanlar Tanrı ile insanlar arasında
ara varlıklar vardı. Dönemin diruldilrürü hakkında belki de tek kaynak olan
Homer'in anlarılarında her ne kadar insanlar ölümlü, ilahlar ölümsüz olsa da
ilahların ve ilahelerin asil insanlar gibi davrandıkları; şan ve şöhret srukiyle
hareket ettikleri; yeri geldiğinde birbirlerini kıskandıklan görülür. Bununla birlikte ilahla ve ilaheler insanlar ile eşit değildir; aralarında bir "müvekkil - vekil" ilişkisi denebilecek karmaşık bir ilişki modeli vardır. Buna göre
bir taraftan ilahlar kendi görevlerini yaparlar, mesela Posedion denizleri idare
eder, diğer taraftan da insanlar saygı duyarak ve ibadet ederek onların lütfuna
ermeye çalışırlar. Bundan hoşnut olan ilahlar da kendi sorumluluk alanları
içinde insanlara yardırncı olurlar. Bu ilişkide ilahlar bütünüyle özgür değildir;
onlar da kaderc karşı sorumludurlar. Jliad 22'de Zeus'un Hektor'u kurtarmak
istediği, ancak karlerin hükmünün çok önce verildiği için onu kurtaramadı
ğı hikaye edilir. Sokrar öncesi filozoflar, Homer'de resmedilen bu mitolojik
açıklama biçiminin dışına çıkmışlardır. Bunu bilim lehine, dini dışlamak suretiyle yaptıklarını söyleyenler vardır ki, bu hükmün doğruluğu dine ve bilime
yüklenen anlama göre değişebilir. Thales'in "Su, her şeyin kaynağı ve prensibidir" demesi, mitolojik karakterdeki açıklama biçimini reddetmek anlamına
geldiğinden, mesela "Tethys, bütün ırmakların anasıdır" şeklindeki açıklama
biçiminden farklılık arz etmektedir. 146 Aynı durum, Anaximenes, havayı varlı
ğın temel unsuru olarak kabul edip değişimi, havanın basınç ve genleşmesi ile
izah ederken veya Heraklirus, değişimi, ateşin derecesinin yükselip azalması
nın ortaya çıkardığı döngüsel durumlar olarak açıklarken de geçerlidir; çünkü
bu filozoflar açıklamalarında insan! niyet ve düş kırıklıkları içeren mitolojik
hikayelere yer vermiyorlardı.
145
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J:ı.la.I al Haqq, "Epistemology ofProphethood in Islam", s. 53
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İnsanı "her şeyin ölçüsü" olarak kabul etmiş olan Sofisder arasında en
meşhur. örnek Protagoras'tır. Ona göre insan, "her ;eyin, var olan ;eylerin var
olduklannın, var olmayaniann da var olmadık[annın ölçüsüdür"ı47 • Protagoras
tanrıların var olup olmadıklarını ya da nasıl olduklarını bilemeyeceğini iddia
et~ekle birlikte Eflarun'a göre o, aynı zamanda tanrıların insanlara utanma ve

adalet duygusunu hediye ettiklerini, şehirlerin kurulmasının bu şekilde mümkün olduğunu iddia etmiştir ki insanın, her şeyin ölçüsü olmasının anlamı da
budur. Sofistler arasında genel kabul gören kanaare göre adalet, hem ilahi hem
de beşeri seviyede işler haldedir. 148
Erken dönem diyaloglarından birinde Sokrat, kursalın mahiyetinin ne olduğunu din konusunda uzman olan Euthyphro ile tartışmaktadır. Euthyphro,
ölüme neden olan babasını mahkemeye vermiştir ve geleneksel Atina ahlakına
göre bu davranışı günahkarlık olarak kabul edilmektedir. Euthyphro yaptığı
nın doğruluğunu, Yunan mitolojisindeki geleneksel hikayelere göre, tanrıların
da aynı durumda aynı şeyi yapacağını söyleyerek savunmaktadır. Sokrat'ın,
canrtlara ahlaksızlık atfedilen bu tür hikayelere inanmadığıru belirtmesi, onun
Tanrıya (veya tarırılara) inanmadığı anlamına gelmemektedir. Çünkü o yargüanma sürecinde "şehrin tanrtlarına inanmama" suçlamasını reddetmiş ve
kendisine ne yapmaması gerektiği konusunda emirler veren bir ruha işaret
etmiştir. Bu ruhun ona, mahkemede kendisini ölüme götürecek şekilde davranmaktan geri durmasını söylememiş olmasını da anlamlı bulan Sokrat149,
bunu tanrtların kendisini ölüme davet etmesi olarak yorumlamış ve hayatının
tamamen tanrtlara ait olduğunu belirtmiştir. ıso
Eflatun'un Diyalogları arasında bir takım farklılıklar olmakla birlikte
Theaetetus(l76b)'da Sokrat, insanın amacının, "mümkün olduğu kadar Tanrı
gibi olmak" olduğunu belirtir. İnsanın Tanrı gibi olması, adalecli ve saf (piire)
olması ile mümkündür. Birçok diyalogcia bu düşünce, ruhun ölümsüzlüğü
ile llişkilendirilmiştir ki, buna göre insan kendisinin en önemli ve ölümsüz

147
148

149
150

Placo, Theaecerus, 152a.
Placo, Republic, 388c; J. E. Hare, God and Morality, s. 12; Dönemin canrı anlayışı hakkında geniş bilgi için bkz.. R. K. Hack, God in Greek Philosophy to the Time ofSocrates,
Princecon: Princecon University Press, 1969.
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parçasına

önem vermek suretiyle Tanrı gibi olur. 151 Ruhun ölümsüzlüğü fikri
ayru zamanda "formlar" doktrini ile de ilişkiüdir. Buna göre bu dünyada deneyimiediğimiz güzellik gibi şeyler, formların (kendinde-iyilik formunun) kopyası veya taklitleridir. Bu formları ruhumuz ölümle birlikte bedenden ayrıldığı
zaman, bedenin engellemesinden kurrulmak suretiyle görebilir. İyilik formu,
bürün forrolann üstündedir ve Güneş'in, şeylerin görünüdüğünü sağlaması
gibi diğer formların hem anlaşılabilir olmasını, hem de varlıklarını sağlar. 1 52
Eflarun'un son eseri sayılan Yasalar'da 153, Tanrı'nın her şeyin ölçüsü olmak suretiyle insana en yüksek seviyede rehberlik edebileceğini, bu sebeple de böyle
bir Tanrıyla dost olmak isteyenlerin güçleri yettiği ölçüde Tanrı gibi olmaları
gerektiğine dikkat çekilir. ıs.ı
Solaat ve Eflarun'u rakip eden düşünce geleneği Tanrı'yı, demir halkaları
kendine çeken mıknarısa benzetir: mıknarıs, demir halkaları sadece çekmekle
kalmaz, halkalara geçirdiği enerjisiyle onların da tıpkı mıknatıs gibi başka demir halkalarını çekmelerine sebep olur. "Tanrı, aradaki vasıtalarla, enerjisini
birinden ötekine geçirerek, insanın ruhunu nereye isterse oraya çeker". ıss "İşte
Musa'lar şairlere böyle ilham verirler; şairler de bu illiarnı başkalarına geçirirler; böylece bir ilhamlar zinciri meydana gelir. Büyük şairler, o güzel şiirlerini
sanada değil, Tanrı ilhamıyla, Tanrı cezbesiyle yaratırlar." 156 Dolayısıyla Sokrat
ve Eflatun düşünce geleneğinde Tanrı, kendisi gibi olmaları için, mükemmelük ve iyilik güçkriyle, insanları kendine çeken ve kendi enerjisini onlara da
veren bir enerji kaynağı gibi tasavvur edilmektedir.
Benzer ulfıhiyer anlayışı Aristo'da da vardır. Nikomakhos'a Etik isimli eserinde "Tanrı" ve "ilaru olan" kavramlarını, "mutluluk" ve "mutlu" kelimelerinden yaklaşık iki kar daha fazla kullanan Aristo açısıpdan "ilaru olan" kelimesinin önemli bir felsefi işlevi vardır. Çünkü Aristo düşüncesinde insanın nihai
gayesi, mutluluğu elde etmektir; mutluluk ise ancak Tanrı hakkında derin
düşünce faaliyeti ile ve bütün hayatımızı Tanrı'ya hizmet ederek geçirmekle
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Plaro, Symposium, 210A-212B.
Plaro, Republic, 509b.
Plaro, Laws, 716b.
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elde edilebilir. Dolayısıyla Tanrı ile ilgili derin düşünce ve ona hizmet etmek
insan hayatının yegane amacıdır. Aristo'ya göre bizdeki en iyi, en değerü şey,
akıldır; mutluluk ise, aklın faziletine uygun bir faaüyettir.

·insanda 'Nous' adı verilen ilahi bir unsur (divine element) vardır; ne olarak
is~endirilirse isirnlendirilsin onun mahiyeti, bizi yönetmek ve varlık üzerindeki düşünmeyi şerefli ve il3hl kılmaktır. Bu il3hl unsurun faaliyetinde,
yani 'derin düşünme' faaliyetinde insan, en tam mutluluğu tecrübe eder.
İşte bu tecrübe esnasında insan, beşerden daha fazla bir varlık yapısına sahip
olur. Hakikatin, kendisine 3şikar olarak göründüğü bu akli kavrayış anında
insan, Tarırıya mahsus bir hayau yaşar ve kendine yeten mükemmel bir
mutluluğa ulaşır. 1 57

Görülüyor ki bütün insanlar, kendilerinde ilahi bir unsur taşıdıkların
dan dolayı hem Tanrı'ya benzerneye hem de O'na özgü bir hayarı yaşamaya
kabiliyetlidirler. "Nous, insandaki Tanrı veya Tanrıya en çok benzeyen şeydir.
Nous'un bedende bulunması, kapcanın gemide bulunmasına benzemektedir."158 İns;ın, düşündüğü şey gibi olur ve insan Tanrı'ya en çok O'nu düşünerek benzeyebilir. Tanrı'nın, benzerneye ya da ulaşınaya çalıştığı hiçbir
şey olamayacağından kendisi dışında hiçbir şey düşünmez. Aristo'nun, bazen
Tanrı

ile Nous'u, biri diğerinin yerine geçebilecek şekilde kullandığı görülür.
Tanrı'run faaliyeti, kendini düşünen nous'rur. 159 İnsanın en iyi faaliyeti de;
Tanrı'nınkine en çok benzeyen faaliyettir; Tanrı ve değişmeyen şeyler hakkın

da düşünmektir.
Aristo düşüncesinde Tanrı ile ilgili üç sorunun kesin cevabı yoktur. Bunların birincisi, bir tane mi yoksa birçok tanrının mı olduğu; ikincisi, ilaru olanıniunsurun içimizde mi yoksa dışımızda rru oldD:ğui üçüncüsü de mutluluğa
ulaşmacia Tanrı'nın insana yardım edip etmediği meselesidir. 160 Bu konularla

ilgili farklı yorumlamahı,ra müsait değişil< ifadeleri bulunan Aristo'nun, hakkında konuştuğu Tanrı gören, işiten, irade eden, dualara cevap veren, yani
alem ile aktif ilişki içinde olacak türden Ziti niteliklere sahip olmaktan çok,
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Arisrode, The Nicomacbea11 Eıbics, 1177b 16 - 1178b 28; T.ıylor, A. E., . Tbe Faitb of A
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hareket ermeyen ve sadece "kendisini düşünmekte olan bir 'düşünce'dir 161 • Dolayısıyla Aristo'nun hakkında konuştuğu Tanrı ile monoteist dinlerin tanınığı
Tanrı birbirinden farklıdır. Bundan dolayı Aristo'nun Tanrı casavvuru alem ve
insanla ilgili bir takım hakikatierin özel bir yolla bildirimi anlamındaki bir vahiy an layışını barındırmaz. Bu tasavvurda Tanrı'nın insanla ilişkisi, Eflatun'un
mıknatıs metaforunda olduğu gibi, bir cazibe merkezi olarak Tanrı'nın, çekici
kuvvetiyle insanı kendine yöneltmesi; bunun sonucunda insanın Tanrı'ya meyledip onu düşünmesi ve bu düşünme ameliyesi ile Tanrı'ya mahsus bir hayau
deneyimleyip mutluluğu idrak etmesidir. Aristo felsefesinde Tanrı'nın temel
işlevi, "hareket etmeyen hareket ettirici" olarak hareket ve değişimin ortaya
çıkışını ve alemin bütünlüğü ile ihengini sağlamaktır. 162
Arisro'yu takip eden Epikürcüler ve Stoacılar hem kendi aralarında, hem
de Aristo ile farklı görüşlere sahiptirler. Epikür'e göre insanın dünyada gerçekleştirmesi gereken şey, mutlu bir hayattır. 163 Mutlu hayatı gerçekleştirme
nin iki önemli şamndan birisi, ölüm ve Tanrı fikrinin, davranışlarımızda hiçbir tesirinin olmamasıdır. 164 Tanrıların varlığını ink.ar etmeyen Epikür, onların
mükemmel bir mutluluk içinde olduklarından dünya ve insan işleriyle ilgilen- ·
medikierini düşünür; Tanrı'nın bizi cezalandırmayacağılll idrak ederek birçok
endişeden kurtulabiliriz. İnsanın amacı, kesintisiz haz duyacak işler yapmak
suretiyle, yapabildiği ölçüde tanrılar gibi olm:ıkur; ancak bu, insanın arzularını elde edebilecekleriyle sınırlaması gerektiği arılarnma da gelir. Stoacılar
da insanın yaşayabileceği en iyi hayat ile Tanrı'ya benzemek arasınpa yakın bir
ilişki kurmuş lardır. Buna göre insanın Tanrı'ya benzemesi, bilgece bir hayat
sürmesine bağlıdır. Bilge insan, bütün arzu ve fiilierinde doğayla uyum içine
girerek Tanrıya yakın olur. Kısaca ifade etmek gerekirse ilkçağ Grek felsefi
düşünce geleneğinde bir bilgi kaynağı olarak vahye imicin veren bir ulUhiyet
anlayışı bulurırnamakradır. Bu gelenekte Tanrı, ya Miledi filozoflarda olduğu
gibi mitolojik ve antropomorfik karakterdedir ya da Eflatun ve Aristo'da olduğu gibi insanı bir mıknatıs gibi kendine çekerek ilaru enerjiyi insanla paylaşan
bir cazibe merkezi konumundadır.
161

Tanrı anlayışının ne olduğu meselesi oldukça canışmalı ve bu yazının sınır
bir konudur. Bu konuda geniş bilgi için, özellikle ahlak ile ilgisi çerçevesinde
Arisw'nun Tanrı anlayışını analiz eden şu çalışmaya balolabilir: J. E. Hare, God and
Moraliry, s. 1-65.
R. Bambrough, The Pbilosophy ofAristoıle, s. 39.
Epicurus (1989). "Letı:er w Menoeceus", s. 81.
Taylor, A. E., Epicıtms, s. 89.
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Eski Abit ile başlayıp Yeni Abit ile devam eden yahudi ve hıristiyan düşünce geleneğinde antik Yunan felsefesinden farklı bir kavram dünyası söz
konusudur. İlk olarak, burada Tanrı insanlarla adeta bir "mukavele" yapmış;
bu mukavelede yer alan hususlara uygun davranışlarda bulundukları sürece insanlara mutlu olacaklarının garantisini vermiştir. Bu düşünce geleneğine özgü
işaret edilmesi gereken diğer bir kavram da "krallık"tır. Eski Yunanlılar bir

insan kral yönetimindeki krallık kavramına işina olmakla birlikte "Tanrı krallığı" fikrine yabancıydılar. "Tanrı krallığı" fikri, "mukavele" ve hukuk sistemi
ile yakından ilişkilidir; buna göre Tanrı krallığı insanlarla yapılmış olan sözleşmede belirlenen kuralların geçerli olduğu bir alan olmuş olur. Dolayısıyla
antik Yunan felsefesi ile Yahudi-Hıristiyan düşünce geleneği arasında Tanrı
casavvuru açısından önemli bir karşıtlık ortaya çıkmış olur. Yunan felsefesinin merkezinde yer alan Tanrı tasavvuru, kendisine daha fazla benzerneyi
arzulasın diye mıknatıs gibi insanı kendine çeken bir ullıhiyet tasavvurudur.
Yahudi-Hıristiyan geleneğinin merkezinde ise insana buyuraniemreden zati
bir Tanrı casavvuru bulunur. 165 Bununla birlikte Hıristiyan kutsal metinlerinde "vahiy" . terimi merkezi bir yer tutmaz. Daha önce belirtilen sebepler-

den dolayı vahiy ile ilgili özel yazıların yazılması, ancak Aydırılanma dönemi
ile başlamıştır. Bu dönemden itibaren teologlar her temel teolojik yaklaşımın
zımnen bir vahiy doktrinine dayandığını fark etmişlerdir ki, gerçekten de pek

çok teolojik anlaşmazlık, aslında kabul edilen farklı vahiy anlayışından kaynaklanmaktadır. 166
Ortaçağ Hıristiyan düşüncesinde, Hıristiyanlık

ile Aristo'nun görüşleri
arasında bir senteze gitmiş olan Thomas Aquinas'a (1224-1274) göre nasıl
yaşamamız gerektiğini belirleyen kuralların bir kısmı

ilahi buyruktarla yani
vahiyle, bir kısmı da doğal deneyim ve rasyonel düşünce aracılığıyla bilinir;
farklı vasıtalarla bilinmelerine rağmen bizim için iyi olamn belirlenmesi aşa
masında bu kurallar arasında uyumsuzluk olmaz.

Çünkü Tanrı bizden, sadece

bizim için iyi olanla uyumlu olan şeyleri yapmamızı ister. Ona göre her insan
doğal olarak mutluluğu arzular; diğer bütün arzular bu doğal arıunun etkisiyle
ortaya çıkar. Tanrı'nın iradesi, gelişigüzel bir şekilde, keyfi olarak tecelli etmez.
Doğal yasanın ilkeleri evrensel yargılar olduğundan, en azından prensipte ve
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J. E. Hare, God aııd Mora/it;•, s. 79- 81.
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genel olarak, insan tabiatından çıkarım yoluyla elde edilebilirler; akıl bu prensipleri bilinekle zaman üstü evrensel yasaya iştirak etmiş olur. 167 İnsan aklının,
Tanrı tarafından aydınlatıldığını kabul eden Thomas, bunun tabü ve tabiatüs-

tü olmak suretiyle iki şekilde gerçekleştiğini düşünür. Tabü olan, Aristo'nun
nefsin gücü olarak tarif ettiği faal akıldır. 168 Tabiatüstü olan ise iman ışığı
olarak da kabul ettiği vahiydir. Buna göre Tann ile ilgili bilgiler, akla ve
vahye dayanan olmak üzere ikiye aynlır. Tanrının varlığı gibi konuların akılla
bilinmesini rasyonelfdoğal teoloji olarak; aklın ulaşamayacağı bilgilerin vahiy
yoluyla insana ulaştırılmasını ise vahyi teoloji/teo/ojik felsefe olarak adlandıran
Aquinas, akılla elde edUemeyip vahiyle bilinen ikinci tür bilgileri "kutsal öğreti!

bilim (sacra doctrina)" veya "ilahi bilim (scieotia divina)" olarak isimlendirir. ı 69
Aquinas'a göre teslis ve hulw doktrinleri ile bedenlerio yeniden dirilmesi,
ruhların ebedi saadeti ve bunlarla ilgili meseleler insan aklını aşan

ilahl haki-

kaderdendir: "Tanrı hakkında tasdik ettiğimiz şeyde iki kadı bir hakikat türü
vardır: Bazı
ması,

hakikader, insan aklını n her türlü gücünü aşar. Tanrı'nın üç ol-

insan aklını aşan hakikatlerdendir. Fakat Tanrı'nın var olması, bir olması

gibi insan aklının kendi irnlclnlarıyla ulaşabileceği hakikaderdendir. Aslında
Tanrı hakkındaki
ğinde

bu tür hakikatler, tabii akılda mevcut olan ışığın rehberli-

filozoflar tarafından açıkça ispat edilmişlerdir.''ı?o Ayrıca, prensipte aklın

ulaşabileceği

kabul edilen doğrulara insan aklının pratikte ulaşıp ulaşamayacağı

konusunda ise Aquinas'ın şüpheleri vardır. Bu şüphelerinden dolayı o, "çabuk
ve kesin olarak elde edilebilmelerini sağlamak için bu hakikatleri Tanrı'nın
vahiy ile bildirdiğini söyler."ı?ı Aquinas'a göre bütün bunların sonucunda insanın, Tanrı'nın

vahiyle açıkladıklanyla mutabık olduğu için kendi imlclnlarıyla

Tanrı hakkında edindiği

bilgilere ram olarak güve~esi mümkün olur.

Demek ki Thomas Aquinas'a göre, insanların bilmesi açısından Tanrı
hakkındaki

hakikader iki kategoriye ayrılır; bazıları prensip itibariyle, insan

aklı ile keşf~dilebilir nitelikte iken diğerleri akıl tarafından keşfedilemez. İşte

ı67
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ilk türden hakikaderi kolay ve kesin bir şekilde elde edilebilir hile getirmek,
son türçlen olanların da bilinmesini sağlamak için Tanrı, onları vahyeder. Aquinas ve takipçileri Tanrı hakkında birtakım bilgiler ·temin etmede rasyonel
düşüncenin kazanımlarını

inlcl.r etmemekle birlikte bu tür

kazanımların dini

ima.İı için yeterli olmayacağını ileri sürer. Buna göre Tanrı'nın var olduğıınu,

adil, kadir, , ezeli ve ebedi olmak gibi sıfatlarının bul~duğıınu aklen göstermek mümkün olabilir; ama insanlar kurtuluş için Tanrı'nın kendilerinden istediği imana ulaşmak isterlerse, akılla ulaşılan bu

tür sonuçların ilahi vahiy
ile desteklenmesi gerekir. "İki katlı hakikat mode/1' olarak da isimlendirilen
Aquinas'ın bu anlayışında; alt katta, insan aklıyla kavranabilecek ha.kikatler,
üst katta ise Tanrı tarafından insarılığa vahyed.ilmiş olan bilgiler vardır. Yalı
yedilmiş bilgi ile ilgili aklın rolü, vahyedildiği iddia edilen bilginin gerçekten
vahiy olup olmadığına karar vermektir.
172

XVI. ve XVII. yüzyıl Batı düşüncesini, akılcılıkirasyonalizm ve deneycilik(empiricism) olmak üzere iki akımın karakterize ettiğini söylemek mümkündür: Dekart'tan Leibniz'e uzanan akılcılığın tarihi, bilgiyi kendisinden
şüphe edilemeyen akıl ilkeleri üzerine yeniden inşa etmenin tarihidir. Çün-

kü modern bilimden sonra Aristo ve Kilise tarafindan desteklenen bilginin
temelleri sarsılmaya başlamıştır. Dekart ahlak yasasının kaynağını Tanrı'nın
iradesi olarak görür. Leibniz'e göre ise, düşünen her varlığın en yüksek kemali, gerçek mutluluğun takibine bağlıdır; temel

ahlak

kurallarının eksiksiz

olarak ortaya konulması, ancak Tanrı'nın iradesi ile mümkün olabilir. Bundan
dolayı gerçek ahlaklılık, Tanrı yolunda olmayı ve Tanrı'ya sevgiyle yönelmeyi gerektirir. 173 Tanrı'nın, insan hayatındaki merkezi konumunu reddetmeyen
akılcılar, ahlak ilkelerine kutsal metin ya da dini otoriteden ziyade aklın ışığıy
la ulaşabileceğimize vurgu yaptılar. Leibniz'den ~onra Almanya'da, akılcıtarla
Lutheryan reformun amaçlarını yerine getirmeye çalışan Pietistler arasında
uzun soluklu bir mücaclele oldu. Bu iki akımın en iyi temsilcileri Christian
Wolff (1679-1754) ve Christian August Crusius (1 715- 7S)'tur. Leibniz'in düşüncelerini yaygınlaştıran, özellikle de sistemini tamamlayan Wolff'a göre bizim ya da dışımızdakilerin durumlarını mükemmelleştirecek şeyleri yapmakla
yükümlüyüz; bu, Tanrı olmasaydı bile tüm insanları bağlayacak olan doğal bir

Groımdwork ofPbilosopby ofReligion, s. 26.
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Leibniz'de Taıın ve Ahlak, s. 99.
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yasadır. Bobbes'den Hume'a deneyeiliğin İngiltere'deki tarihi ·de insan bügi..:

sini yeniden inşa etmenin tarihidir. Fakat bilginin bu yeniden inşası, yukarı

dan yani kesin akli prensiplerden değil aşağıdan yani deneyimden, özellikle de
duyu deneyiminden başlamaktadır. Ahiakın kaynağını barış içinde bir arada
yaşama ihtiyacına dayandıran John Locke (1632-1704), insan aklının ahlaki

konularla ilgili tavsiye ve öğütler verebileceğini, ancak bunların sadece Tanrı'nın emriyle yasa haline geleceğini savunur. Tanrı'nın emirlerini de ancak
vahiy yoluyla bilmenin mümkün olduğunu düşünen Locke, inancımızı vahyin
güvenilirliği içinde haklılaştırmaya özel bir önem vermiştir.
Aquinas'ın vahiy ile ilgili görüşleri, John Locke tarafindan, bir anlamda devarn erririlmiştir. İman, akıl ve vahiy arasındaki ölçü ve sınırları tayin
etmeye giriştiği An Essay Concerning Human Understanding isimli eserinin
dördüncü kitabının ilgili bölümünde174 Locke da, Aquinas gibi, insan aklının

'tabii' yerisine işaret ermektedir. Bu tabii yeri, Hıristiyan dokcrinindeki hakikaderin tamamına değil de sadece bir kısmına ulaşabilir. Alanı dışında olduğu
için aklın ulaşamadığı hakikatler vahiy ile bilinir, dolayısıyla iman konusudur.
Aquinas ve Locke'un ikisi de, vahyi aklın dışında müstakil bir bilgi edinme ·
yolu olarak kabul etme konusunda görüş birliği içinde olmakla birlikte aralarında önemli teolojik sonuçlar doğuran ince bir farklılık vardır.
Locke açısından vahiy, genel olarak, belirli hakikatierin Tanrı tarafından
olağanüstü bir iletişim yoluyla önermeler şeklinde bildirilmesi; iman da bu
önermelerin, bunların kendisine Tanrı'dan geldiğini bildiren kimseye güvenerek tasdik edilmesidir. 175 Vahiy, "geleneksel" ve "özgün" olmak üzere iki
kısma ayrılır: Özgün vahiy, Tanrı'nın herhangi bir kimsenin zihninde dolaysız

olarak yaptığı ilk izlenimdir; geleneksel vahiy ise, o izlenimlerin başkalarına
sözcüklerle ve kavrarnlarımııı birbirimize iletmenin doğal yollarıyla iletilmesidir.176 Geleneksel vahiy Ue yeni bir basit idenin üetilemeyeceğini belirten
Locke'a göre kelimeler, bizdeki dolaysız etkileriyle, kendi doğal seslerinden
başka ideler üretemezler; onların zihnimizdeki saklı ideleri uyarıp canlandır
ması da işaretler olarak kullanılmalarına olan alışkanlıkran gelir; fakat uyarılan

ideler daha önce zaten orada bulunan idelerdir. Demek ki bütün kavramlarıı 74
ı 75
ı 76
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mızın ve bilgimizin temeli ve biricik maddesi olan basit idelerimiz söz konusu
olduğunda yalnızca aklımıza,

yani doğal yetilerimize bağlı kalmamız gerekir;
bunlar geleneksel vahiyden elde edilemez. Basit ideler söz konusu olduğunda,
aklımıza bağlı kalacaksak bilgi konusunda geleneksel vahyin ne türden bir
işlevi olabilir?
Locke~a göre geleneksel vahiy bize akıl yoluyla zaten bilinebilir olan öner-

meleri, aynı kesinlikce olmasa da, bilinir kılabilir. Mesela insanların kendi
kullanarak kendiliklerinden bulabildiideri bir Euclid önermesini Tanrı da vahiy yoluyla insanlara bildirebilir. Tanrı insanı bunların bilgidoğal yerilerini

sini edebileceği daha güvenilir doğal araçlarla donamğı için bu tür konularda
vahye çok az ihtiyaç vardır; insanın kendi idelerinin bilgisi ve cefekkürüyle
açık olarak bulduğu hakikat, geleneksel vahiyle iletilenlerden daha güvenlidir.
Aynı şey, duyularımızla bilinebilir olan olaylar için de geçerlidir; örneğin Nuh
tufanı kıssasını bize, kaynakları vahiyden oluşan yazılar iletmiştir; yine de hiç

kimse, tufan üzerine onu görmüş olan Hz. Nuh kadar ya da kendisi o zaman
da onu görmüş olsaydı o durumda olacak olan kadar kesin ve açık
bir bilgiye sahip olamaz. Çünkü onun, bu kıssanın vahiy almış Hz. Musa'nın

yaşayıp

kitabında yazılı olduğuna

olan güveni, duyularının verdiği güvenden büyük

değildir. ın

Görüldüğü

gibi Locke'a göre akıl ve duyu yoluyla apaçık bildiğimiz ko-

nular geleneksel vahiy yoluyla da insana bildirilebilir ama bu konularda akıl ve
duyu yoluyla edinilen bilgiye olan güven çok daha fazladır. "Demek ki ister
kendiliklerinden apaçık öneemelerde olduğu gibi dolaysız bir sezgiyle, ister
kanıtlamalarda olduğu gibi aklın sağlam çıkarırnlarıyla ulaşılmış olsun, kesinlikleri idelerimizin uyuşma ya da uyuşmamalarının açık algısına dayanan önermeleri benirnsememiz ve onları zihnimize yerleştirmemiz için, zorunlu olarak
bir vahyin yardımına gerek duymayız. " 178 Çünkü bilgi edinmenin doğal yolları
onları oraya yerleştirebilir ya da daha önce yerleştirmiştir. Dolayısıyla Locke'a
göre akıl ya da duyu yoluyla edindiğimiz doğruluğu apaçık olan bilginin olduğu yerde, bir bilgi kaynağı olarak vahye ihtiyaç duyulmaz. Ayrıca böyle bir
bilgiye karşıt olan vahiy iddiası da kabul edilemez. Çünkü açık sezgisel bilgimize karşı olan hiçbir öner me ilahi vahiy olarak kabul edilemez ya da o türden

177
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önermeler için uygun görülen onaylamayı elde edemez. Demek ki idelerimiz
ya da uyuşmamanın açık algısına karşı çıkan önermeled,
iman konusu olarak zorla kabul ettirmeye çalışmak boşunadır. Bundan dolayı
"aklın açık kanıtları karşısında (özgün) vahiy (bile) kabul edilemez."179
arasındaki uyuşma

Buraya kadarki açıklamalarda Locke'un vahiy ve akıl ilişkisi konusunda
Aquinas çizgisini devam ettirdiği görülmektedir. Aynı durum Tanrı'nın üç
olması, Hz. İsa'nın doğası gibi aklı aştığı veya akıl üstü olduğu kabul edilen
meselelerde da geçerlidir. Locke'a göre bizde kavramları eksik olan ya da hiç
kavramı bulunmayan birçok şeylerle, yetilerimizi doğal yolda kullanarak, geçmişteki, şimdiki ya da gelecekteki varoluşları üzerine bilgi edinemediğimiz
başka şeyler bulunduğuna göre; bunlar, doğal yetilerimizin bulgularının ötesindeki ve aklın üstündeki şeyler olarak vahyedildikleri ~aman, imanın nesneleri olurlar.
Böylece, meleklerin bir bölümünün Tanrı'ya başkaldırarak daha önceki
muclu durumlarını yitirmeleri, ölülerin dirilip yeniden yaşarnlarını sürdürecekleri; bunlar ve benzerleri, aklın bulgu alanı ötesinde kaldığından,
tümüyle iman nesneleridir ve bunlarla aklın doğrudan yapacağı bir şey
yoktur. Akla karşıt olmayan şeyler, vahyedilmişlerse, iman konusudurlar.
Fakat Tanrı bize aklın ışığını verirken bunurıla doğal yetilerimiıin olası bir
belirleme sağladığı konularda uygun gördüğü zaman vahyin ışığını da bize
verebilmesini engelleyecek biçimde kendi ellerini bağlamış olarnayacağına
göre, vahiy, Tanrı'nın vermeyi istemiş olduğıı durumlarda, aklın muhtemel
varsayımlarından üstün olmalıdır. Çünkü zihin açıkça bilmediği şeyin doğ
ruluğıına inanınayıp yalruı görünürdeki olasılığına kapılelığına göre, onun,
yanılmayan ve aldannayan birisinden geldiğine yeterince inandığı bir tanık
lığı benimsernesi gerekir. Fakat yine de onurı bir valüy olduğıına ve onu anlatan önermedeki sözdilderin işarecleri üzerine karar verme işi akla düşer. 180

gibi Locke'da da, Aquinas'ta olduğu gibi, iki katlı bir hakikat
anlayışı vardır. Birinci kat, akıl alanıdır; burada insanın doğal bilgi edinme
yollarıyla elde edebildiği hakikatler bulunur. Bunlar vahiy yoluyla da bildirilebilir ama bu katta vahiy aklın kesinliğine ulaşamaz. İkinci kat, akıl öresi veya
aklı aşan alandır; aklın karar veremediği veya muhtemel gördüğü hakikarlerin
Görüld\iğü
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Locke,An Essay, s. 425 -26; buradaki parameı içi ifadeler kitabın (The Pennsylvani:ı. Scace
University, 1999) tarihli elektronik metninde bulunmaktadır.
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bulunduğu bu alanda vahyi dinlemek gerekir.

Bu ikinci katta ıihnimizin doğal
yerileri ve kavramlarıyla doğruluğuna karar veremediği vahyedUmiş önermeler
bulunur; aklın üstünde olan bu önermeler salt .iman konusudur. Oysa zihnin
kendi doğal yetilerini kullanarak doğal yoldan kazanılmış idelere göre belirleyip karar verdiği bütün önermeler aklın konusu içindedir.181
Vahiy konusunda büyük oranda aynı görüşlere sahip olsalar da L_ocke'un
Aquinas'tan ayrıldığı, daha önce dikkat çektiğimiz, önemli bir nokta vardır.
Buna göre Aquinas'ta, akıl-vahiy ilişkisinde nihai karar verici vahiydir; insanın
doğal bilgi edinme yollarıyla ulaştığı akl! hakikatierin kabulü vahyin onayı
na bağlı olduğundan doğal yollarla ulaşılan hakikatler vahyin bildirdikleriyle
uyumlu olduğu/örtüştüğü sürece geçerlidir; aksi halde geçerli değildir. Oysa
Locke'da akıl-vahiy ilişkisinde nihai karar verici akıldır; vahyin bildirdiği hakikatler akla uygun olduğu sürece geçerlidir. Locke'a göre, aklı aşan bir konuda
vahyin bildirdikleri iman konusudur, burada aklın işlevi, bildirilenin gerçekte
vahiy olup olmadığına karar vermektir; ama vahiy ile bildirilmiş bile olsa akla
aykırı bir önermenin kabulü mümkün değildir. "Vahiy hakkında akıl ile karar
verilmelidir." Çünkü kuruncu ve yanLşın aşınlıklarından korunabilmek, aklın
ışığı ile mümkündür. 182
Tanrı peygamber yaparken insanı yok etmez. İnsanın ilhamlarının tanrısal
kaynaklı olup olmadığına karar vermesini sağlayacak olan yerilerini doğal
durwnunda bırakır. Zihni doğa-üstü ışıkla aydınlattığı zaman doğal ışığı
söndürmez. Eğer bir önermeyi bizim tasdik etmemizi isterse, ya bu doğruyu
doğal aklın olağan yollarıyla gösterir ya da bunun kendi otoritesiyle kabul
etmemiz gereken bir doğru olduğunu bize bildirir ve aklın, üzerinde yarulmayacağı kimi işaretler aracılığıyla, bizi buna inandınr. Akıl her şey için bizim
son yargıcımızljudge ve son yol göstelidmiz olmalıdır, Bununla akla danışalım
ve Tanrı'nın vahyetmiş olduğu bir önerme doğal ilkelerden çıkarılabilir mi
diye inceleyelim, çıkarılamayacağmı gördüğümüz zaman da onu atalım demek istemiyorum, fakat bunun Tanrıdan gelen bir vahiy olup olmadığını
incelemek için akla danışalım diyorum; eğer akıl bunu Tanrı'nın vahyettiği
sonucuna varırsa başka doğruları olduğu gibi bunu da kabul eder ve bunu
kendisinin bir kuralı yapar. .. .İnanç vahJ•in kanıtı olamaz. Tanrı'nın vahyini
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Locke, An Essa)~ s. 427; Locke, insan Anlığı Üzerine Bir Deııemc, çev. Vehbi H:ıcıkadi
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almış

olan eski kmsal insanların zihinlerindeki içsel güven ışığının dışında,
bunların Tanrı'dan geldiğini kanıdayan başka bir şeylerinin daha bulunduğunu görüyoruz. Bu inançlarının Tanrı'dan geldiği konusunda, onlar kendi inançlarıyla baş başa bırakılmarnışlardı, ellerinde vahiylerini gönderen
konusunda kendilerini inandıracak kimi dışsal işaretler vardı. Başkalarını
inandırmak gerektiğinde de, Tanrı'dan aldıkları ödevin doğruluğunu kanıt
lamak ve birlikte getirdikleri haberi görülür işaretlerle doğrularnak üzere
kendilerine verilmiş bir güçleri vardır. Bu söylediklerirole Tanrı'nın Kutsal
Ruh'un dolaysız etkisi ve yardımıyla ve buna hiçbir olağanüstü işaret katmadan insanların zihnini belli doğruları öğrenecek biçimde aydınlatıp onları
iyi önlemlere yönelcebileceğini, zaman zaman da bunu yapmış olduğunu
yadsımak niyerinde değilim. Fakat bu durumlarda da onun, Tanrı'dan gelip
gelmediğini bildirecek yanılmaz kurallar olarak aklımıı ve Kitabımıı vardır.
İnandığunız doğrunun Tanrı'dan gelen bir ışık ya da bir dürtü olduğunu
kanıtiayabilecek olan şey, kendi özel inancımızın gücü değildir; bunu, bizim
dışımızdaki Tanrı'nın yazılı sözlerinden ya da bütün insanlarla paylaştığımıı
akıl ölçütünden başka bir şey yaparnaz. 183
Görüldüğü gibi Aquinas'ın görüşü, Locke tarafindan hem devam ettiriimiş hem de önemli bir değişime uğratılmıştır. John Locke'un zamanından

bu yana, modern Barı düşüncesindeki karakteristik görüş, hakikatin ölçürünü
aklın temin ettiği şeklindedir. Buna göre vahyedildiğine inanılan bilgi, aklın açıkladığı şey ile çatışmadığı ve aklen kabul edilebilir restler ile Tanrı'dan
geldiği teyit edildiği sürece kabul edilebilir. Oysa Aquinas'ta hak.ikatin nihai
ölçütü akıl değil vahiydir; aklın ulaştığı sonuçlar, vahyin bildirdikleri ile çarış
madığı sürece geçerlidir.
Aydınlanma döneminin Almanya'daki en önemli ismi olan Immanuel

Kant'ın (1724-1804) ana projesi imana yer açmaktır. Kant, Hume'un bilgimizin duyusal tecrübe alanı ile sınırlı olduğu görüşüne iştirak etmekle birlikte
sebeplilik ve ruh hakkındaki düşüncelerini kabul etmez. Kant'a göre akıl, bilimsel bilginin sınırlarına hapsedilemez; çünkü aklen Tanrı'nın varlığına, insanın özgürlüğüne ve ruhun ölümsüzlüğüne inanmamız gerekir. Pratik aklın
bu üç postuları olmaksızın dini ve ahlaki yükümlülüğü aklen temellendirmek
mümkün değildir. 184
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Vahiy Ue akıl arasındaki ilişkiyi Aquinas ve Locke'dan farklı bir şekUde ele
almış olan Kant'a göre, vahiy hiçbir konuda müstakil bir bilgi kaynağı değUdir;
vahiy ile bildirilen bütün hakikatler, akılla zaten bilinebUir. "İmana yer açabilmek için bUgiyi inkar ermek zorunda kaldım" 1 ~ diyen Kanr, Tanrı hakkında
'bilgı~ sahibi olmanın imkanuu reddetmektedir; onun düşünce dünyasında bUgi,
din alanında yerini imana bırakmak zorundadır. Bir önermenin hem objektif
hem de sübjektif açıdan benim~erunesini "bUgi" (Wissen) olarak kabul eden
Kant, önermeoin objektif olarak değU de sadece sübjektif açıdan kabul edilmesini "iman" veya "inanç" (Glaube) 186 olarak tanımlamaktadır. Vahiy hakkındaki
görüşü, üzerinde birbiriyle taban tabana zıt yorumlar yapılabilecek kadar müphem olan Kant, vahiy konusuna en fazla Religion Within The Limits of Reason
Alone ve Lectııres On Philosophical Theology isimli eserlerinde yer vermiştir. Bu
iki eser dikkatle incelendiğinde Kanr'ın vahyi, "harici" ve "d3.h.il.i' olmak üzere
ikiye ayırdığı; dah.i.ü olanı evrensel, harici olanı tarihsel kabul ettiği görülür.
Kant'a göre din, 'vahyedilmiş din' ve 'tabu diniakıl dini' olmak üzere
ikiye ayrılır. Religion Within The Limits of Reason Alone'un ikinci eclisyonunun önsözünde akıl dininin, vahiydeki tarihsel olan şeyleri kapsayamayacağını,
buna karşın vahyin, akıl dinini kapsayabileceğini söyler. Bu iki vahyi, akıl dini
içeeki daire olacak şekilde, iç içe girmiş daireler olarak tasvir eden Kant'ın,
akıl dininin de vahyedilmiş olduğunu ima eden ifadeleri vardır. Lectures on
Philosophical Theology'deki şu ifadeleri oldukça açıktır: "Vahiy, ya harici ya dh.
d3.hilidir. Harici vahiy iki türden biri olabilir: ya (1) işler (.fiiller) aracılığıyla ya
da (2) sözcükler aracılığıyla. Dahili vahiy, kendi aklımız aracılığıyla Tanrı'nın
bize vahyidir."187 Buna göre Kant'ıo düşüncesinde akıl, literatürde çoğu kez
"genel vahiy" denilen bir vahiy türü olmaktadır. Harici vahiy ise özel vahiydir,
yani, ilahi irade veya işlerin (fiUlerin) tarihte belli. bir zaman ve melclnda belli
bir insan üzerinden bildirilmesidir. Dolayısıyla özel veya harici vahiy, aklın
basit kullanımından başka bir tarıda insanlığa gelen şeydir. 188
Kant'a göre aşkın olan, tecrübe sahasının dışında olduğundan bilgimizin
de ötesiodedir; 'Tanrı'nın var olduğunu bilme' konusunda hiçbir yönteme sa185
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hip değilizdir. "Eğer Tanrı gerçekten bir insana konuşmak zorundaysa, insan
bunun Tanrı'nın konuşması olduğunu asla bilemez. Bir insan için, sınırsızı
kendi duyularıyla kavraması, onu duyulur varlıklardan ayırt etmesi ve ondan

haberdar olması aslında tamamen

irnkansızdır" 189 • Bir insan kişisel olarak gök-

lerden bir ses duysa bile, o bundan emin olamaz. 190 Dolaysıyla iddia edilen
harici vahyin gerçekten Tanrı tarafindan vahyedildiğini asla bilemeyiz. Bununla birlikte harici vahyin, Tanrı'nın kudreti ve hakları dahilinde mümkün
olduğunu kabul eden 191 Kant'a göre, harici vahiy, aklın ne onaylayabileceği
ne de inkar edebileceği bir şeydir. Kant'ın bu yaklaşımını yorumlayan Allen
Wood, Kant'ın harici vahyi kabul etmediği sonucuna ulaşır. 192 Bununla birlikte
Wood'un yorumunu hatalı bulan J. Hare, Kanr'ın sadece, harici vahiy hakkın
daki bir iddianın doğru olduğunu bilemeyeceğimiıi savunduğu kanaatindedir. 193
Bu konuda Hare'in yorumu daha isabetli görünmektedir; çünkü Kant' göre,
Tanrı hakkında bilgi sahibi olmak imlcl.nsıı olmakla birlikte pratik nedenler
yüzünden Tanrı'ya inanmak zorunludur. 194 Dolayısıyla Kant açısından harici
vahye inanmak için, kesin olarak Tanrı'nın bizimle konuştuğunun bilgisinden
daha az şeye ihtiyaç duyulur; harici vahiy, akıl dinine uygunluğu ve bu dini
insan kalbinde uyandırabilme yeteneği ile doğrulanabilir. 195 Dolayısıyla Kam,
Tanrı'dan vahiy geldiğini bilebileceğimizi onaylamasa da böyle bir iddiayı kabul

etmek için yeterli pratik nedenlerin olabileceğini düşünür. 196
Görüldüğü gibi Kant'ın düşüncesinde "harici" ve "dahili" olmak üzere

iki

tür vahiy vardır. Özel vahiy demek olan "harici vahiy", tarilısel, ol timsal ve tec-

rübi öğeleri barındırdığı için bütün insanlar için bağlayıcı değildir; bu sebeple
dahili vahye göre yorumlanması gerekir. Kant'ın Opııs Postumunı'daki bazı
ifadeleri onun dahili v:ı.hyi kacegorik emirle, dolayJsıyla da pratik akıl ile aynı
anlama gelecek şekilde kullandığım göstermektedir: "Kategorik emir yoluyla
insanı yükümlü tutan ve saf pratik yasaları dahili veya harici herhangi bir çıkar
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hesabından bağımsız

mutlak ödev yapan bütün buyruklar kutsal ödevlerdir;
yani onlar doğadan bağımsız, koşulsuz olarak isteyen bir varlığın buyrukları
olarak kabul edilmelidir." 197 Çünkü "insanda hiçbir duyusal temsille ortaya
çıkmayan, ona, bir ruh (soul) değil (çünkü bu bedeni varsayar) fakat ayrı bir
cevher gibi tin (spirit) olarak eşlik eden, karşı konulm~ biçimde ahiakl pratik
aklın yasas41a göre emreden aktif bir ilke vardır." 198 "Bütün insani ödevleri
ilaru buyruklar olarak emretmek, her kategorik emirde zaten mündemiçtir."199
Kant'ın, ahlak yasasının kaynağı olarak kabul ettiği kategorik emirle dahili
vahiy arasında bu denli yakın bir ilişki kurmasının arka planında, sahip olduğu
Tanrı tasavvuru önemli ölçüde belirleyici olmalıdır. Çünkü Kant, "Tanrı kavramı altında ne düşünüyorum?"200 sorusuna, "en büyük mükemmelliğe sahip
bir varlık, her şeyi bilen, her şeye gücü yeten, kendi 'bilinçliliğinde, zatlığı
(personality) kapsayan ve her şeyin yaratıcısı olan bir varlıknr,"201 cevabını
verir. Yine Kant'a göre Tanrı, başka hiçbir varlık tarafından zorlanamayan,
fakat kendisi zorlayıcı olan, hakları olan ancak sorumlulukları olmayan ahiakl
bir varlıktır; 202 "Tanrı ve insan, her ikisi de zattır. Tanrı ödevi buyurur, insan
(ise) ödevle yükümlüdür."203 Kant'ın, Tanrı'yı, mükemmel, her şeyi bilen ve
her şeye gücü yeren bir varlık olarak tasavvur etmesinin yanı sıra aynı zamanda her şeyin yararıcısı olarak da kabul etmesi, dahili vahiy ile pratik akıl
arasındaki ilişkiyi açıklama konusunda önemli bir fikir vermektedir. Tanrı'nın,
her şeyi yaratan bir varlık olarak, hem dahili vahyi hem de karegorik emri
yarattığı, dolayısıyla her ikisinin de kaynağı aynı olduğu için bütün insanlarda
ortak olarak bulunan pratik akıl ile dahili vahyi özdeşleştirdiğini ileri sürmek
mümkündür. 2()4
Kant'ın,

olumsal ve tarihsel olduğundan bütün insanlar için bağlayıcı görmemekle birlikte yine de harid/özel veya tarihsel ~ahyi kabul ediyor olması ne
anlama gelmektedir; böyle bir vahyin değeri nedir? Ona inanmak gerçek din
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için zorunlu mudur? Bu sorunun cevabı Kant'ın düşüncesinde vahyin konumunu anlamak açısından önemlidir. K.anr birçok noktada, harici vahyin, akıl dini
için bir "araç" olduğunu söyler.205 Harici vahiy bize, zaman içerisinde Uk defa,
bizim, akla dayalı olarak çıkarsayabileceğimiz şeyi göstermek için ortaya çıkar.206
Kutsal kitap, akıl dinini eğitimsiz insanlar için kavrarur yapmanın en iyi yolu
olduğu için halen vardır. Bununla birlikte kutsal kitap her zaman bir araç olarak
kalır ve onun iddialarına inanmak, herkes için gerekli değildir. Kant açısından
haki.katin en önemli işareti evrensellik olduğundan ve harici vahiy, evrensellik
iddiasında bulunamayacağından,207 asla kesinlik iddiasında bulunamaz. Böylece
harici vahiy, özellikle eğitimsiz insanın akıl dinine ulaşmasında yardımcı olabilen bir araç/rehber konumundadır; aslında o, vazgeçilebilir olmalıdır. 208
K.ant gerçek kiliseyi, saf aklın evrensel dininin topluluğu olarak tanımlar.
Mücadele eden kilise, kendisini tarihsel di.nin aracından kurtarmak için çaba
gösteren kilise; muzaffer olan kilise, bu mücadele kazaruldıktan sonraki kilisedir. Gerçek kilisenin nihai amacı, içinde olumsal hiçbir şeye sahip olmamaktır.
On~ doktrini ve yasaları, bütünüyle aklın doktrinleri ve yasalarıdır. Dolayısıyla
harici vahyi ortadan kaldırmak ve akıl dinini kabuğundan bağımsız olarak kurmak için çalışılmalıdır. Ancak bu çaba, akıl dininin kabuğunun yok olacağını
göstermez; çünkü o bir araç olarak belki her zaman kullanışlı ve gerekli olabUir.209 K.ant, Kirab-ı Mukaddes'i özel vahiy olarak kabul etmekle birlikte, yazarlarının, insan oldukları için, hata yapmış olabileceklerini düşünür. 210 Kitab-ı
Mukaddes'teki hata, sadece yazarlarının insan olmasından değil, dinleyicilerinin
insan olmasından da kaynaklanabilir. Çünkü kutsal kitap yazarlarının inançları,
içinde bulundukları gelenek tarafindan erkilenmiştir ve yazarlar, akıl dinini, o
geleneğe bağlı dinleyicilere sunmaya ve güvenilir hale getirmeye çalışmışlardır.211
Bundan dolayı özel vahiy, belli bir ahiakl ödeve karşı gelmemizi emretmesi
halinde, asla bu buyruğa göre hareket etmememiz gerekir. 212
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Görüldüğü

gibi Kant'a göre özel veya harici vahiy, dahili vahiy olan akla

ulaştırari bir vasıta konumundadır. Onun iç içe girmiş daireler tasvirini göz

önünde bulundurduğumuzda, harici vahyin dairesi daha geniştir, fakat o dairenin en önemli unsuru içerideki daireyi oluşturan akıldır; aklın dışında kalan kısım, sadece akla götüren "araç" konumundadır.. Kant'ın düşüncesinde
özel vahyin İsa'nın ölümü ve dirilmesi gibi konulardaki hükümleri kesin değil
olumsaldır; bu tip olaylar, olmuş da olabilirler, olmamış da... Mesela İsa'nın
ölümden sonra dirilmediğini farz etmek, dini etkilemez. "Çünkü olumsal hükümlerin doğruluğuna olan inanç, dinin özünden değildir."213 Özel vahyi, dinin özü ile ilgili zorunlu değil de olumsal bir mesele olarak kabul eden Kant
için, vahiy olsa da olmasa da dinin özüne bir zarar gelmez.

Kant' ın

düşüncesinde

vahiy, müstakil bir bilgi kaynağı olmadığından
önemli bir itibar kaybına uğramıştır. Böyle bir anlayışta vahiyle bildirilen hakikatler, belki de daha kesin bir şekilde, başka bilgi edinme vasıtalarıyla zaten
ulaşılabilir durumdadır. Böyle bir görüş, XVIll. asır deisderinin savunduğu
'tabii din' anlayışı ile paralellik taşır. Hatta P. Helm ile beraber Kant'ın 'XVIII.
asır İngiliz deisderinden daha sistemli bir şekilde tabü dini savunduğunu"214
söylemek mümkündür ki böyle bir din anlayışında, teist düşüncenin anladığı
anlamda "özel" bir vahiy fikrine yer yoktur.
Vahyin epistemolojik ve teolojik açıdan Kant ile uğradığı bu değer kaybından sonra, XIX ve özellikle de XX. yüzyılda vahiy konusu yoğun bir şe,..
kilde teolojik ve felsefi ilgi odağı haline gelmiştir; bu dönemde vahiy üzerine
müstakil çalışmalar yapılmış ve Batı düşünce geleneğinde olmadığı kadar fazla
literatür ortaya çıkıruştır. Sözünü ettiğimiz dönemde vahiy, özellikle üç açıdan
değerlendirilmiştir: İlk olarak epistemolojik bir yeti olarak vahye olan ihtiyaç
sorgulanmış; teolojik ve felsefi açıdan vahyin temelleridirilmesi cihetine gidilmiştir. İkinci olarak vahyin mahiyeti üzerinde· duriılmuş, vahyedilen şeyin
tabiatı açıklığa kavuş~aya çalışılmıştır. Üçüncü olarak da vahyin doğ
rulanmasının irnk.anı tartışılmış; vahiy iddiasının tahkikinin mümkün olup
olmadığı, eğer mümkünse bunun hangi yollarla yapılabileceği araştırılmıştır.
Son olarak şu tespiti yapmak mümkündür: Kur'an'da vahyin, ilahikelam
olarak nitelendirildiğini dikkate alarak Batı felsefesinde ortaya çıkan vahiy anlayışlarından önermesel vahiy ile Kur'an vahyi arasında bir benze~liğin bulunduğu ve fakat kişi merkezli vahiy anlayışıyla örtüşmediği söylenebilir.
213
214

Kanr, Religion, s. 119-120; Ayrıca
Helm, Diviııe Revelatio11, s. 32.

bkı.

Helm, Divi11e Reveiatio11, s. 29.

. . Vahiy ve Peygamberlik
682

Kaynakça
Als ton, William P. "Revelati.on and Miracle", Religious Beliifand Philosophical Thought: Readings
in the Philosopby ofReligion, ed. by W.P.Alston, New York 1963.
Amini, Majid, "Revelation in the Re6ections ofReason", New Blackfriars, 2006, vol. 87, issue
1010.
Aristotle, The Complete Works ofAristotle, ed. J. Barnes, Princewn: Princeton University Press,
1984.
- - - , The Nicomachean Etbics, A Commemary by the Late H. H. Joachim, Oxford: The
Ciarendon Press, 1951.
Avis, Paul, "Divine Revelation in Modern Protestant Theology", Divine Revelation, ed. by P.
Avis, Cambridge 1997.
Baillie, J., The Idea ofRevelation in Recent Thought, London: Oxford University Press 1956.
Bambrough, R., The Philosophy ofAristotle, A New Selection with an Introduction and Commentary by Renford Bambrough, New Translations by A.E. Wardroan and J. L. Creed, New
York, 1963.
Barth, K., Cburch Dogmatics, c. I/1, Edinburgh: T&T Clark, 1975.
Brown, R. E., The Criticallı1eaningoftbe Bible, Ramsey, N. J.: Paulisc, 1981.
Brunner, E., Revelation and Reason, Philadelphia; Wesı::minster, 1946.
Bulı:mann, R., Jesııs and the Word, New York: NY Scribner's, 1958.
Daly, G., "Revelation in dıe Theology of dıe Roman Cadıolic Church", Diviııe Revelation, ed.
by Paul Avis, Cambridge 1997.
Deninger, J., "Revelation", The Encyclopedia ofReligion, ed. by, Mircae EUade, c. XII, London
1987.
Dewarc, L., The Futııre ofBelief, New York: Herder ?.nd Herder, 1966.
Dombrowski, Daruel A., A Platonic Philosophy of Religion A Process Perspective, Albany: State
University of New York Press, 2005.
Dönmez, Süleyman, Aziz Thomas'ta Felsefe-Teoloji İlişkisi Bilgi ve İnanç, Ankara: Karahan Kitapevi, 2004.
Dulles, A., Models ofRevelation, Ne~v York: Orbis Books, 1996.
Dunn, J. D. G. "Biblical Coocepcs of Revelation", Divine Revelation, ed. by Paul Avis, Cambridge 1997.
Erdem, Engin,_ "Kanc'ın Vahiy Anlayışı Üzerine", AÜİFD, XLVTII, 2007, sayı ll.
Epicurus, "Letter to Menoeceus": Morality, Philosopby and Practice: Histarical and Contemporary Readings and Stııdies, (ed. by) A. Edel, E. Flowe.r, R W. O'connor, içinde, New York:
Random House Ine., 1989.
Fordham, F.,]ung Psikolojisi, çev. Arslan Yalçıner, Ankara 1994.
Gilkey, L., "Cosmology, Oorology and dıe Travail ofBibUcal Language",joımıal of Religion,
41, 1961.
Güngör, AU İ., Vatiluın, Misyon ve Diyalog, Ankara, 1997.
Hack, Roy Kennedı, God in Greek Philosopby to the Time of Socrates, Princecon: Princeton
University Press, 1969

Vahiy ve Peygamberlik . .
683

al Haqq, Jal5.1, "Episremology of Prophethood in Islam", al-Tawhid, vol. N, No. 2, Rabi'
al-T~ani- Jamacli al-Thani 1407.
Hare, John E., God and Morality A Philosophical History, Singaporc: Wiley-Blackwcll, 2009.
- -- ,The Moral Gap, Oxford: Clarendon, 1996.
Helm~ Paul, Divine Revelation: The Basic Ismes, London: Marshall Morgan & Scott, 1982.
Henry, C. F. H., Gad, Revelation and Aııthority, c. ll, Waco, Texas: Word, 1976.
Hick, J., Philoiophy ofReligion, London 1963.
- - - , "Revelation", The Encyclopedia of Philosophy, ed. by P. Edwards, London 1967.
Hocrnle, R.F.A., Idealism asa Philosopby, London and New York, 1927.
İbn Manzür, Lisanıı'l-'Arab, c. XV, Beyrut 1956.
İskenderoğlu, M., "Thomas Aquinas'da İman, Teoloji ve Akıl ilişkisi", Divan İlmi Araştinnalar
Dergisi, sy. 16, 2004/1.
Jung, Bilinç ve Bilinçaltının İjlevi, çev. E. Büyükinal, İstanbul1996.
---,Analitik Psikoloji, çev. Ender Gürol, İsranbul1997.
Kan c; The Conflicrs ofthe Facıtlities, in M. J. Gregor - R. Anchor, trans. The Cambridge Edition
ofWorks of Immanıtel Kant: Religion and Rational Theology, .A. Wood - G. di Giovanni,
eds. Cambridge: CUP, 1996.
·
- - -, 1., Lectııres on Philosophical Theology. Alien W. Wood and Gertrude M. Clar, trans.
lthaca: Cornell University Press, 1978
·
- -- , Opııs Postıımıım, Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
- - - , Religion Witbin tbe Limits ofReason Alone, Thedore M. Grene and Hoyt H. Hudson,
trans. New York: Harper & Row, 1960.
Locke, John, An Essay Canceming Human Undemanding, with an lotroduction by A. D. Woozley, London: The Fotıtana Library, 1964.

- -- , John, İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme, çev. V. Hacıhdiroğlu, İstanbul: Kabalcı
Yayınevi, 1996.
Macquarrie, J., Twientietb-Centııry ReligioıiS Tboııgbt, London: SCM Press Ltd., 1967.
Marry, M. E. and Peerman, D. G. {eds), New Theology, No. 1, New York: Macmillan 1964.
Mavrodes, G. I., Revelation in Religioııs Belief, Philadelphia, 1988.
Michel, Thomas, Hıristiyan Tannbilimine Giriş, Dinler Tarfhine Katkı, İstanbul: Orhan Basıroevi, 1992.
Niebuhr, H. R., The Meaning ofRevelation, London: Collier Macrnillan Pubüshcrs, 1941.
O'Brien, K. S., "Kant'da ve Swioburne'de Vahiy", çev. E. Erdem, Dini Araştınnalar, c. 6, sy. 8.
Packer, J. I., "Conrcmporary Views of Revelation", Revelation and the Bible, C. F. H. Henry
{ed.), Grand Rapids, Mich.:Baker Book House, 1958.
Pailin, D. A., Groıındwork ofPhilosopby ofReligion, London, 1986.
Pcoelhum, T., "Revelation and Philosophy", Divine Revelation, ed. by P. Avis, Cambridge 1997.
Plato, Collected Dialogues, cd. E. Harnilton- H. Caims, Princeton: Prioccron University Press,
1963.
- - , The Repııblic_ trans. by H. D. P. Lee, London: Pcnquin Books, 1955.

. . Vahiy ve Peygamberlik
684

- - - , Euthyphro, The Last Days of Socrates, rrans. by H. Tredennick, London: Penquin
Books, 1969.
Schaeffer, F., The God Who is Thm, Chicago: Inrer-Varsity Press, 1968.
Seban, Jean-Loup, "Brunner, Emil", Routledge Encyclopedia ofPhilosopby, London, New York:
Roucledge 1998.
Swinburne, R., Revelationfrom Metaphor toAnalogy, Oxford: Ciarendon Press, 1992.
- ·- -,"Revelation", Our Knowledge ofGod, ed. by K.. J. Clark, Kluwer Acedemic Publishers,
Neı:herlands 1992.
Taylor, A.E., Epicıınıs, London:

Consı:able

Company Ltd., 1911.

- - - , The Faitb ofA Moralist. Series I: The Theological Implications of Morality, London:
Macmillan and Co Lrd., 1930.

Thurner, Martin, "BUgiden İletişime. Vatikan Konsillerinin Vahiy Anlayışları", İslam ve Hıris
tiyanlıkta Vahiy, ed., R. Heinzmann - M. Selçuk, Eugen Biser Vak.fi'run Külrii.rlerarası ve
Dinlerarası SempozyumJan, C.5, Srurrgarr 2011.
Tillich, P., Systematic Theology, c. I, Chicago: The University of Chicago Press, 1966.
The Catholic Encyclopedia, New York: Roöerr Appleron Co., 1912, c. XIII.
The Shorter Oxford English Dictioı;ary, ed. by C.T. Onions, c. U, Oxford 1983
Warfield, B. B., Revelation and lnspiration, New York: OUP, 1927.
- - - , The lııspiration and Authority of the Bible, Philadelphia: Presbyterian and Reformed
Publishing Company, 1948.

Warr, W. M., Modem Dünyada İslam Vahyi, çev. Mehmet S. Aydın, Ankara 1982.
Weigel, G., Faitb and Underttanding in America, New York: The Macmillan Co., 1959.
Wolrersrorif, N., Divine Discoıme: Pbilosophical Rqfections 011 the Claim that God Speaks, Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
Wood, Alien W., ~Kant's Deism," Kant's Philosophy ofReligion Reconsidered, ed. Philip J. Rossi
ve Michael Wreen, (Bioomington, Indiana: Indiana University Press, 1991. ·
- - - , "Rational Theology. Moral Faith and Religion" The Cambridge Compatlion to Kant,
ed. by Paul Guyer, Cambridge University Press, 1995.
Yazoğlu,

R., Leibniz'de Tann ve Ahlak, Ankara 2002.

