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                                                                ÖNSÖZ

Allah Te’âlâ’nın, insanlığın hidayet rehberleri olarak seçmiş olduğu 

peygamberlere, nübüvvetlerinin hak olduğunun tasdiki mahiyetinde bahşettiği 

harikulade olaylara mucize denilmiştir. Kur’ân’daki peygamber kıssaları incelendiğinde 

mucizelerin nübüvveti tasdik cihetinden başka, peygamberlerin tebliğ mücadeleleri 

içerisinde ilâhî yardım ve ikram olarak da vuku bulduklarını tespit etmek mümkündür.

Daha da önemlisi Kur’ân-ı Kerîm’de, insanlara gönderilmiş her devirdeki

peygamberlerin mucizelerle desteklenmesi durumu, küllî bir kaide olarak ifade 

edilmektedir. Bu çerçevede mucizenin, peygamberler tarihi boyunca cari olan bir 

sünnetullah olarak, gerek nübüvvetin ispatında, gerekse de peygamberlerin tebliğ 

safahatının kırılma noktalarında önemli bir yere sahip olduğu anlaşılmaktadır.

Çalışmamızda öncelikle, Kur’ân’ın inzalinden takriben üç asır sonra literatüre 

giren mucize kavramının hangi çerçevede anlaşılması gerektiğine dair analitik bir 

çözümleme yapabilmek amacıyla, mucize hakkındaki temel metodik bilgilere yer 

verilmiştir. Bu bağlamda mucize kavramının Kur’ân’daki izdüşümleri de tespit 

edilmeye çalışılmış ve mucizeye dair gerçekleştirilen anlama faaliyeti Kur’ân zeminine 

oturtulmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede netice olarak; mucize hakkında öne sürülen 

tanımlama üzerinden, öncelikle Hz. Peygamber dışındaki peygamberlerin Kur’ân’da 

zikredilen mucizeleri ele alınarak, mucize çerçevesinde ortaya çıkan ilahi 

düsturlar/sünnetullah kaideleri tespit edilmeye çalışılmıştır.

Çalışmamızın ana omurgasını oluşturan son bölümde, önceki bölümlerde ele 

alınan mucize-sünnetullah ilişkisi, Hz. Peygamberin mucizeleri özelinde bahse konu 

edilmiş, bu bağlamda ortaya konulmaya çalışılan Kur’ân’î perspektif temel alınarak, 

mucize hakkındaki güncel tartışmalara değinilmiştir. Yine bu çerçevede mucizeleri 
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reddetme yahut olağan olaylar çerçevesinde tevil etme yönündeki son asırlarda ortaya 

çıkan yaklaşımların zihin kodları tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Sonuç olarak bu çalışmanın ana gayesi, mucizeye dair, sünnetullah ekseninde 

gelişen bir anlama biçimi ortaya koyabilmek ve özellikle Hz. Peygamber’in mucizeleri 

hakkında kaidesi Kur’ân zeminine oturan bir fikir sunabilmektir.

Gerek konunun tespiti, gerekse de çalışmamızın hazırlanışı esnasında kıymetli 

katkılarını esirgemeyen danışman hocam, Prof. Dr. İdris ŞENGÜL’e, çalışmanın 

aşamalarını takip eden ve önerilerini eksik etmeyen Prof. Dr. Bünyamin ERUL ve Prof.

Dr. Eyüp BAŞ’a, tez hakkındaki değerlendirmeleri ve teşvikleriyle katkı sağlayan Doç. 

Dr. Ömer BAŞKAN’a  şükranlarımı arz etmeyi bir borç bilirim.

               Bilal ATİK 

                                                                                                                     Çorum/2018
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GİRİŞ

I- ARAŞTIRMANIN KONUSU VE ÖNEMİ

Mucize konusu, pek çok ilmi disiplin içerisinde çeşitli yönleriyle ele alınan 

şümullü bir meseledir. Tarih boyunca hemen her dönemde mucize hakkında çokça söz 

söylenmesi, temel olarak, insanoğlunun olağanüstü şeylere duyduğu merak ile 

ilişkilendirilebilir. Ancak özellikle teolojik düzlemde mucize konusunu önemli kılan 

şeyler bu kadarla sınırlı değildir. Nübüvvetin ispatında kritik önemi haiz olmasının yanı 

sıra, Allah tasavvuruna ve tabiat anlayışına doğrudan tesir edecek bir mahiyete sahip 

olması mucize konusunu önemli kılan noktaların başında gelmektedir. Mucizenin dini 

açıdan öneminin böylesine açık olmasının yanı sıra, Kur’ân’da mucizeye dair

anlatımlara sıklıkla yer verilmesi, doğal olarak mucize konusunu tefsir sahasının önemli 

bir çalışma konusu haline getirmektedir. 

Son birkaç yüzyıldan günümüze uzanan süreçte, batıdaki gelişmelerin de 

etkisiyle İslam dünyasında, mucize konusundaki klasik yaklaşımlardan çok farklı 

değerlendirmeler yaygınlık kazanmaya başlamış ve bu çerçevede mucize hakkındaki 

tartışmalar hararetlenmiştir. Bu durum, geçmişte üzerinde çok söz söylenmiş olsa da

mucize konusunun yeniden ele alınması ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Mucize 

konusunda bahsi geçen farklı yaklaşımların; batıdaki göz kamaştırıcı bilimsel gelişmeler 

neticesinde, deney-gözlem metodunun kesin bilgiye ulaşmadaki yegâne yöntem olarak 

kabul edilmesi ve bu yöntemle edinilen tecrübelerden yola çıkarak tabiatta değişmez 

yasaların bulunduğu iddiası ile yakından alakalı olduğu tespit edilebilir. Bu durumda,

Kur’ân’a has bir kavram olan sünnetullah, mucize konusu içerisinde önemle üzerinde 

durulması gereken bir nokta olarak ön plana çıkmaktadır. Ancak mucize konusunda 

yapılan çalışmaların pek çoğuna bakıldığında sünnetullah konusuna ya hiç 

değinilmediğini, ya Kur’ân’î çerçevesinden uzak anlamlarda bahse konu edildiğini, ya
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da önemiyle orantılı boyutta ele alınmadığını tespit etmek mümkündür. Bu eksiklikten 

hareketle çalışmamızda mucize konusuna, sünnetullah kavramı temel alınarak 

yaklaşılmış ve mucize hakkındaki Kur’ân’î perspektif, mezkur kavram üzerinden 

gidilerek belirginleştirilmeye çalışılmıştır. Neticede bu çerçevede ortaya konulacak 

değerlendirmeler, çalışmamızın önemini de ortaya koyan orijinal yönünü teşkil 

edecektir.

II- ARAŞTIMANIN AMACI VE METODU

Hiç şüphe yok ki bir tefsir çalışmasında öncelikle yapılması gereken şey, konu 

ile ilgili kavramları doğal dil düzeyinde ele almanın yanı sıra, Kur’ân çerçevesinde de 

tahlil etmektir. Ne var ki mucize sözcüğü, Kur’ân’da yer almayan, Kur’ân’ın inzalinden 

sonraki dönemde literatüre girmiş olan bir sözcüktür. Kanaatimizce bu nokta, mucize 

konusunda kritik öneme sahip hususlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 

durum, Kur’ân’da harikulade olayları ifade etmek üzere kullanılan kavramların yerini 

alan mucize sözcüğünün, Kur’ân zemininde doğru anlaşılmasının gerekliliğini de ortaya 

çıkarmaktadır. Bu ihtiyaçtan hareketle çalışmamızda öncelikle, Kur’an’da mucize 

kabilindeki harikulade olayların hangi terimler kullanılarak ifade edildiği tespit 

edilmeye çalışılmış, bunun akabinde de mucize kavramının ortaya çıkış süreci 

araştırılmıştır. Bu bağlamda, Kur’ân’ın yer vermediği bir kavramın ilmî literatür 

içerisinde sonradan yer bulmasının muhtemel nedenleri ve bu çerçevede ortaya çıkan 

anlama problemleri üzerine değerlendirmeler yapılmaya çalışılmıştır. Zira mucize 

hakkında farklı söylemlerin ortaya çıkmasındaki önemli etkenlerden bir tanesi de 

mucize kavramının hangi çerçevede anlaşılacağı ile alakalıdır. Bu nokta, özellikle

çağdaş müelliflerin mucize hakkındaki farklı yaklaşımlarını da şekillendiren önemli bir 

noktadır. Bu bakımdan, Peygamberlerin elinde vuku bulan harikulade olayları ifade 
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etmek üzere kullanılan mucize kavramının, Kur’ân zemininde nasıl anlaşılması 

gerektiği noktasında bir çözümleme yapmak, konu hakkındaki pek çok tartışmanın 

vuzuha kavuşması açısından önem arz etmektedir. 

Çalışmamızda mucize konusu Kur’ân zemininde ele alınırken, sünnetullah

kavramı temel alınmıştır. İlahi iradenin, mucizeler konusunda, insanlık tarihi boyunca 

nasıl tecelli ettiği; diğer bir deyişle mucize hakkındaki sünnetullah kaidelerinin neler 

olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu tespitler çerçevesinde de Hz. Peygamber’in 

hissi mucizeleri üzerinde yoğunlaşan güncel tartışmalar değerlendirilerek bir sonuca 

varılmaya çalışılmıştır.

III- KONU İLE İLGİLİ HAZIRLANAN LİSANSÜSTÜ TEZLER

Yukarıda ifade edildiği üzere mucize konusu, farklı ilmi disiplinler içerisinde 

çeşitli yönleriyle ele alınmış ve dolayısıyla tarih boyunca sayısız çalışmaya konu 

olmuştur. Bu sebeple mucize hakkında yapılmış çalışmaları alt alta sıralamanın, çok 

geniş bir bibliyografya çalışmasını gerektirdiği söylenebilir. Çalışmamız içerisinde söz 

konusu kaynakların pek çoğuna atıfta bulunulacak olması hasebiyle, bu kaynakları 

burada tekraren alt alta sıralamanın zait bir çalışma olacağı düşüncesindeyiz. Ancak 

konu ile ilgili daha önce hazırlanan akademik tezleri, söz konusu bibliyografyadan ayrı 

olarak, burada kısaca değerlendirmeyi, özellikle çalışmamızın daha önce yapılmış 

akademik çalışmalardan ayrılan yönlerini ortaya koymak adına gerekli görmekteyiz. 

Netice olarak bu başlık altında, müstakil olarak mucizeyi konu edinen yüksek lisans ve 

doktora tezlerine değinilmeye çalışılacaktır.
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A- Mucize Konusunda Hazırlanmış Doktora Tezleri

1- Osman Karadeniz, Mu‘cize Problemi, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Kelam Ana Bilim Dalı, İzmir 1984 

“İlim ve Din Açısından Mucize” ismiyle kitaplaştırılan mezkur çalışmada 

özellikle modern bilimdeki gelişmelerle birlikte ortaya çıkan fikri cereyanların etkisi 

altında farklılaşan mucize yaklaşımlarına işaret edilmekte, hususiyle mucizenin imkanı 

meselesi bu bağlam içerisinde çözümlenmeye çalışılmaktadır. Çalışmada, modern çağın 

tabiat felsefesindeki hakim görüş olan determinist tabiat anlayışı derinlemesine ele 

alınmakta ve bu hususun mucize algısına etkileri hakkında detaylı değerlendirmeler

serdedilmektedir. Bu açıdan bakıldığında mezkur tez, mucizeyi sünnetullah 

çerçevesinde değerlendirmeyi amaç edinen çalışmamız açısından birincil kaynak 

konumunda yer almıştır. Ancak mezkur tezden farklı olarak çalışmamızda, Hz. 

Peygamber başta olmak üzere Kur’ân’da ismi geçen peygamberlerin mucizelerine daha 

geniş yer ayrılmış ve bu bağlamda mucize-sünnetullah ilişkisi üzerinde durulmuştur. 

Bunun ötesinde özellikle Hz. Peygamber’in mucizelerine dair ortaya çıkan güncel 

tartışmalara sünnetullah ekseninde yaklaşılmaya çalışılmış ve bu çerçevede 

değerlendirmeler ortaya konulmuştur.   

2- Erdinç Ahatlı, Muhaddislere Göre Peygamberlik Delilleri (Delâilu’n-

Nubuvve), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1999.

Hadis alanında hazırlanmış bir doktora tezi olan mezkur çalışma, “Peygamberlik 

ve Hz. Muhammed’in Peygamberliği” ismiyle kitap olarak da basılmıştır. Çalışmada 

mucize konusuna geniş yer ayrılmış olması ve özellikle Hz. Peygamber’in nübüvvetinin 

delili sayılan mucizelere dair değerlendirmelerin bulunması hasebiyle, yeri geldikçe 

mezkur çalışmaya atıfta bulunulmuştur.
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3- Halil İbrahim Bulut, Nübüvveti İspat Açısından Hissî Mucizeler, Marmara 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2001

Kitap olarak da basılan bu çalışmada özellikle hissî mucizelerin nübüvvete 

delaleti ele alınmıştır. Çalışmamızda, özellikle hissi mucizelerin ele alındığı bölümlerde 

sıklıkla bu çalışmaya atıfta bulunulmuştur. Sünnetullah meselesine neredeyse hiç 

değinilmemiş olması, mezkur eser ile çalışmamız arasındaki en bariz fark olarak ortaya 

çıkmaktadır. 

4- Esma Yasemin Çolak, Kur’ân-ı Kerîm’de Mucize Üzerine Bir Araştırma, 

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2002

Mucize konusundaki klasik başlıkların yanı sıra mucizenin günlük hayatta 

tecrübe edilebileceği noktasındaki değerlendirmeleri ve bununla ilişkili olarak 

parapsikoloji gibi hususlara değinmesi mezkur çalışmanın orijinal yönünü teşkil 

etmektedir. Çalışmada ağırlıkla mucizenin mezkur açılardan ele alınması söz 

konusudur. Ancak bu yapılırken, mucize hakkında klasik literatürde ittifakla kabul 

görmüş olan, mucizelerin peygamberlere has bir olay olması hususu başta olmak üzere 

mucize hakkındaki metodik bilgilere dair kapsamlı değerlendirmelere yer verilmemiş 

olması bir eksiklik olarak değerlendirilebilir. Ancak özellikle Hz. Peygamber’in yegane

mucizesinin Kur’ân olduğu yönündeki değerlendirmeleri ve sahih hadis kaynaklarında 

geçen konu ile ilgili rivayetlerin âhad haberler olmasının, adeta bu rivayetlerin uydurma 

olduğu yönündeki değerlendirmeye gerekçe kılınmış olması, kanaatimizce çalışmanın 

eleştirilebilir yönlerinin başında gelmektedir.

Temel İslam Bilimleri alanında yapılan mezkur doktora tezlerinin yanı sıra 

felsefe alanında yapılan çalışmalarda da mucize konusu ele alınmıştır. Kitap olarak da 

basılan bu tezlerden, çalışmamız içerisinde özellikle mucizenin felsefi açıdan 

değerlendirildiği bölümlerde istifade edilmiştir. Ancak ana omurgası mucize hakkındaki 
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felsefi tartışmalardan oluşmayan çalışmamız, bu yönüyle söz konusu çalışmalardan 

ayrılmaktadır. Mucizeyi felsefi açıdan ele alan doktora tezlerini şöylece sıralayabiliriz;

5- Aydın Işık, Bir Felsefe Problemi Olarak Vahiy ve Mucize, Dokuz Eylül 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir 2005.

6- Yaşar Türkben, Richard Swinburne ve Gazali’de Mucize Problemi, Selçuk 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya 2008.

7- Fatih Topaloğlu, Felsefî ve Teolojik Açıdan Mucize, Erciyes Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri 2010.

B- Mucize Konusunda Hazırlanmış Yüksek Lisans Tezleri

Mucize konusu ile doğrudan ya da dolaylı olarak alakalı yüksek lisans 

çalışmaları, yukarıda sayılan doktora tezlerine nispetle sayıca daha fazladır. Yüksek 

lisans çalışmalarında mucize ve sünnetullah konularını birlikte ele alan bir çalışmaya 

rastlanmamıştır. Bunun yanı sıra, mucize konusunu da tüm yönleriyle kuşatan kapsamlı 

çalışmalar bulunmamaktadır. Yüksek lisans tezlerinde çoğunlukla, mucizeyi belli 

yönleriyle ele alan veya konu olarak seçilen belli ilim adamlarının mucize hakkındaki 

bakış açılarını yansıtmayı amaç edinen çalışmalar ortaya konulmuştur. Bu çalışmaların 

bazılarını şöylece sıralayabiliriz;

1- Mustafa Sönmez, Kur’ân’ın İlahi Kitap Oluşu ve Mucizeliği, Selçuk 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya 1991.

2- Halil Tankuş, Peygamber Efendimizin Hadislerinde Mucize ve Gayeleri,

Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şanlıurfa 1996.

3- Mehmet Sancaktutar, Gazâlî’de Mucize Problemi, Dokuz Eylül Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir 2002.
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4- Mustafa Genç, Nübüvvetin İspatında Mucizenin Rolü, Fırat Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ 2004.

5- Niyazi Arıcı, Menâr Tefsirinde Mucizelerle İlgili Farklı Yorumlar, Ankara 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2006.

6- Alim Çakır, Ebu'l-Muîn en-Nesefî'de Peygamberlik ve Mucize, Uludağ 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa 2010.

7- Yaşar Yılmaz Şıhanoğlu, Peygamberliğin İspatında Mucize Gerçeği,

Yüzüncü Yıl Üniversitesi  Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van 2011.

8- Haci Sağlık, İbn Sînâ’nın Nübüvvet, Vahiy ve Mucize Anlayışı, Fırat 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ 2011. 

9- Betül Arslanoğlu, Elmalılı ve Muhammed Esed’in Tefsirlerinde Mucize İle 

İlgili Ayetlerin Mukayesesi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 

2014.

10- Mehmet Kurt, Elmalılı Tefsirinde Mucize-Bilim İlişkisi, Erciyes Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri 2014.

11- Mutlu Uğur, Fahreddîn Râzî’ye Göre Mucize, Erzincan Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Erzincan 2015.

12- Zeynep Gürler, Kur’ân’daki Mucize Haberlerine Yaklaşımlar: İbn Âşûr ve 

Muhammed Esed Örneği, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri 2016.

13- Nisa Nur Çardaklı, Din-Bilim İlişkisi Bağlamında Mucize: Ferîd Vecdî 

Örneği, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2017.
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C- Sünnetullah Konusunda Hazırlanmış Lisansüstü Tezler

Çalışmamızın bir diğer önemli yönünü teşkil eden sünnetullah konusunda 

kaleme alınmış çalışmalar mucize konusuna nispeten çok daha sınırlı sayıdadır. Helak 

edilen kavimlerle ilgili pek çok tez çalışması bulunmasına rağmen, tespit edebildiğimiz 

kadarıyla, doğrudan sünnetullah ile alakalı sadece bir doktora tezi ve bir de yüksek 

lisans tezi mevcuttur. Konu ile ilgili en önemli çalışma Ömer Özsoy tarafından kaleme 

alınan “Kur’ân’da Sünnetullah Kavramı” isimli doktora tezidir. Kitap olarak da basılan

bu esere, çalışmamız içerisinde, özellikle sünnetullahın anlam alanı ile ilgili 

değerlendirmelerin bahse konu edildiği bölümlerde sıklıkla atıfta bulunulmuştur.1  Bu 

çalışmanın dışında, sünnetullah hakkında bir de yüksek lisans tezi bulunmaktadır. Nuri 

Tok tarafından hazırlanan “Kur’ân’da Sünnetullah ve Helak Edilen Kavimler” isimli 

tez çalışması kitap olarak da basılmıştır.2 Söz konusu çalışmalarda, sünnetullah 

kavramını merkeze almaları itibariyle, mucize konusuna neredeyse hiç değinilmemiştir. 

Netice olarak; buraya kadar zikredilen çalışmalar içerisinde, mucize ve 

sünnetullah kavramlarını birbiri ile ilişkili şekilde ele alan bir tez çalışmasının 

bulunmadığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla çalışmamızın en orijinal yönü, mucize 

kavramının sünnetullah ekseninde ele alınması ve mucize hakkındaki süregelen 

tartışmaların bu eksende değerlendirilip bir sonuca varılmaya çalışılmış olmasıdır.

                                                          
1 Mezkur çalışma için bkz. Özsoy, Ömer, Sünnetullah –Bir Kur’ân İfadesinin Kavramlaşması-, Fecr 

Yay., 2. Baskı, Ankara 1999.
2 Bkz. Tok, Nuri, Kur’ân’da Sünnetullah ve Helak Edilen Kavimler, Etüt Yay., Samsun 1998.  



BİRİNCİ BÖLÜM

MUCİZE HAKKINDA TEMEL BİLGİLER

I. LÜGAT VE TERİM ANLAMLARI BAĞLAMINDA MUCİZE 

KAVRAMININ ANLAM ALANI

Mucize gerek kavram olarak gerekse de tasvir ettiği vakıa bakımından tarih 

boyunca üzerinde çok söz söylenen ve birçok tartışmanın merkezi konumunda olan bir 

olgudur. Bu olgu üzerinden sürdürülen derin tartışmaların hâlâ güncelliğini koruyor 

olması, bir taraftan insanoğlunun bilinmeyene ve kudretini aşan şeye duyduğu ilgi, diğer 

taraftan da peygamberlerin nübüvvet iddialarının doğruluğuna delalet etmesi noktasında 

sahip olduğu önemli rol ile ilişkilidir. Bununla birlikte bu tartışmaların mucize

kavramının anlaşılmasında ortaya çıkan farklılıklar üzerinden şekillendiğini de tespit 

etmek önem arz etmektedir. Nitekim kavramın, özellikle ıstılahî anlamda içinin nasıl 

doldurulduğu, mucize üzerine yapılan tartışmaların, bu bağlamda izhar edilen 

tereddütlerin temel noktasını teşkil etmektedir. Binaenaleyh mucize kavramının ortaya 

çıkışını, tarihi süreç içerisindeki anlam yolculuğunda uğramış olduğu semantik 

kırılmaları/farklılaşmaları bilmek ve bugün kavramın ifade ettiği anlam çerçevesini 

belirlemek üzere yapılacak bir tahlil, mucize kavramının doğru anlaşılması için son 

derece önemlidir. Bir kavram analizi ise öncelikle ilgili kavramın doğal dil düzeyinde, 

başka bir ifadeyle gündelik dilde hangi anlamları ifade ettiğinin tespit edilmesini 

gerektirir. Bu açıdan bir kavram tahlilinin öncelikle etimolojik analize bağımlı bir süreç 

içereceği aşikârdır. Dolayısıyla öncelikle mucize kelimesinin doğal dil düzeyindeki 

anlam çerçevesi tespit edilecek, sonraki aşamada ise ilgili kelimenin 

kavram(terim/ıstılah)laşma süreci ve bu süreçte kazandığı anlam değişiklikleri lügat 

anlamı düzeyiyle ilişkisi bağlamında netleştirilmeye çalışılacaktır.
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A. Mucize Kavramının Lügat Anlamı

Mucize kelimesi ‘a-c-z (عجز) kökünden türemiş bir kelimedir. Bu sebeple

mucize kelimesinin tahlilinin ‘a-c-z kökünden başlanarak yapılması yerinde olacaktır. 

‘A-c-z kökü, sözlük manası itibariyle iki farklı anlamı ihtiva eder.  Bunlardan birincisi;

zaaf/zayıflık, aciz kalma ve bir işe güç yetirememe anlamıdır.1 ‘A-c-z kökünün bu 

anlamı ‘kudretin zıddı’ veya ‘kudretin yokluğu’ şeklinde de ifade edilmiştir.2 Yine bu 

çerçevede, “s-b-d” ”kökünden türeyen “tesbîd (ثبط ) (تثبیط) kelimesiyle eş anlamlı olan, 

‘a-c-z kökünden türeyen “ta’cîz” (تعجیز) kelimesi; bir şey yapmaktan alıkoymak, engel 

olmak, bir şeyi yavaşlatmak, hızını kesmek manalarına gelmektedir.3

‘A-c-z kökünün sözlük manası itibariyle ihtiva ettiği ikinci anlam çerçevesi ise; 

bir şeyin sonu, arka/geri kısmı/tarafı şeklindedir.4 Bu kök manasıyla bağlantılı olarak; 

ahir ömründeki kadını niteleyen“Acûz”  kelimesi, birçok işi yapmaya güç (عجوز)

yetiremeyen ihtiyar kadın anlamında;5 el-‘İczetu  ِجزةالع( ) kelimesi son erkek evlat 

                                                          
1 el-Ferâhidî, Halil b. Ahmed, Kitâbu’l-‘Ayn, thk. Abdulhamîd el-Hendâvî, Dâru’l-Kutubi’l-‘İlmiyye, 

Beyrut 2003, III/101; İbn Fâris, Ebu’l-Huseyn Ahmed, Mu’cemu Mekâyîsi’l-Luğa, thk. Abdusselâm 

Muhammed Harun, Dâru’l-Fikr, Beyrut 1989, IV/232; Cevherî, İsmail b. Hammâd, es-Sıhâh Tâcul-

Luğati ve Sıhâhu’l-‘Arabiyye, thk. Ahmed Abdulğafûr ‘Atâr, Dâru’l-‘İlm li’l-Melâyîn, Beyrut 1990, 

III/883;  el-İsfehânî, Râgıb, El-Mufredât fî Ğarîbi’l-Kur’ân, (thk. Muhammed Halîl ‘Îtânî), Dâru’l-

Ma’rife, Beyrut 2005, s. 325; İbn Manzûr, Muhammed b. Mükrim,  Lisânu’l-‘Arab, Dâru’l-Me’ârif, 

Kahire t.y., IV/2817; er-Râzî, Muhammed b. Ebû Bekr b. Abdulkâdir, Muhtâru’s-Sıhâh, Mektebetu 

Lübnan, Beyrut 1986, s. 174; Fîruzâbâdî, Mecduddîn Muhammed b. Ya’kûb, Kâmûsu’l-Muhît, 

Muessetu’r-Risâle, Beyrut 2005, s. 515.
2 El-İsfehânî, El-Mufredât fî Ğarîbi’l-Kur’ân, s.325; İbn Manzûr, Lisânu’l-‘Arab, IV/2817; Et-

Tahânevî, Muhammed Ali, Keşşâfu Istılâhâti’l-Funûn ve’l-‘Ulûm, Mektebetu Lübnan, Beyrut 1996, 

II/1165.
3 Cevherî, es-Sıhâh, III/883; İbn Manzûr, Lisânu’l-’Arab, IV/2817; Fîruzâbâdî, Kâmûsu’l-Muhît, s. 516.
4 İbn Fâris, Mu’cemu Mekâyîsi’l-Luğa, IV/232; Cevherî, es-Sıhâh, III/883; El-İsfehânî, El-Mufredât fî 

Ğarîbi’l-Kur’ân, s. 325; er-Râzî, Ebûbekir, Muhtâru’s-Sıhâh, s.174; İbn Manzûr, Lisânu’l-‘Arab, 

IV/2817; et-Tahânevî, Keşşâfu Istılâhâti’l-Funûn ve’l-‘Ulûm, II/1165; Zebîdî, Muhammed Murtaza 

el-Hüseynî, Tâcu’l-‘Arûs min Cevâhiri’l-Kâmûs, thk. Abdüssettâr Ahmed Ferec, Matba’atu 

Hukûmeti’l-Kuveyt, Kuveyt 1965, XV/199; Fîruzâbâdî, Kâmûsu’l-Muhît, s.515.
5 Bkz. Halil b. Ahmed, Kitâbu’l-‘Ayn, III/102; el-Ezherî, Ebû Mansûr Muhammed b. Ahmed, 

Tehzîbu’l-Luğa, Dâru’l-Mısriyye, Kahire 1964, I/341; İbn Fâris, Mu’cemu Mekâyîsi’l-Luğa, IV/232; 

Cevherî, Sıhâh, III/884; İsfehânî, Mufredât, s.326; İbn Manzûr, Lisânu’l-’Arab, IV/2819; Bu 

anlamdaki Kur’ân ayeti için bkz. Hûd, 11/72. Ayrıca mezkur kelime, çocuk doğuramayacak 
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anlamında6; “a‘câzu’n-nahl” (أعجاز النخل) ifadesi hurma kütüğünün kökleri anlamında;7

‘aczü’r-racül ( لجعجز الر ) ifadesi adamın sırtı anlamında;8 ‘aczü’l-beyt ( البیتعجز ) ifadesi 

şiirin ikinci mısrası anlamında9 kullanılmaktadır.

Mu‘cize ( عجزةم ) kelimesi ise ‘a-c-z kökünün if’âl kalıbındaki ism-i fâilidir.

Çoğulu “mu‘cizât” ( اتمعجز )’dır. Sözlük manası; “insanın güç yetiremeyeceği, karşı 

konulması mümkün olmayan veya benzerini yapmaktan aciz bırakan harikulâde şey”

olarak ifade edilmiştir.10 Mu‘cize ’kelimesinin sonundaki ‘ta (معجزة)  müenneslik için ,(ة)

değil, ‘allâme (عالمة) kelimesinde olduğu gibi mübalağa içindir.11

Bizzat “mu‘cize” ifadesi Kur’ân’da yer almamakla beraber, kelimenin 

kökünden, yani 'a-c-z'den türeyen sıfat ya da fiil formunda pek çok kelime ilâhî mesajda 

yer bulmuştur. Nitekim ilgili türevlerin yirmi beş farklı ayette, toplamda yirmi altı kez 

geçtiği görülebilir.12 Mevzu bahis kelimelere, mushaf tertibi açısından ilk olarak, Mâide 

sûresinde rastlanmaktadır. Hâbil ile Kâbil’in kıssalarının anlatıldığı ilgili ayette, ‘aceztu 

(عجزت) sülasi fiili, “aciz olmak” manasında kullanılmıştır; “Allah, kardeşinin ölüsünü 

                                                                                                                                                                         
durumdaki yaşlı kadın manasında, عقیمعجوز şeklindeki bir terkip içerisinde de kullanılmıştır. Bkz.

Zârîyât, 51/29.
6 Halil b. Ahmed, Kitâbu’l-‘Ayn, III/102; el-Ezherî, Tehzîbu’l-Luğa, I/343; İbn Fâris, Mu’cemu 

Mekâyîsu’l-Luğa, IV/232; Cevherî, es-Sıhâh, III/884; Zemahşerî, Muhammed b. Ömer b. Ahmed, 

Esâsu’l-Belâğa, Dâru’l-Kutubi’l-‘İlmiyye, Beyrut 1998, I/ 635.
7 Bkz. Kamer 54/20 ; Hâkka 69/7; ; er-Râzî, Ebûbekir, Muhtaru’s-Sıhâh, s.174; Fîruzâbâdî, Kâmusu’l-

Muhît, s. 516.
8 el-Ezherî, Tehzîbu’l-Luğa, I/342; İbn Fâris, Mucmelu’l-Luğa, thk. Züheyr Abdulmuhsin Sultan, 

Muessesetu’r-Risâle, Beyrut 1986, III/648; İbn Manzûr, Lisânu’l-’Arab, IV/2818; 
9 İbn Manzûr, Lisânu’l-’Arab, IV/2817-2818.
10 Cevherî, Sıhâh, III/883; Fîruzâbâdî, Kâmûsu’l-Muhît, s.516; Zebîdî, Tâcu’l-‘Arûs, XV/211.
11 Bağdâdî, Ebû Mansur Abdulkâhir b. Tâhir et-Temîmî, Usûlu’d-Dîn, Dâru’l-Kutubi’l-‘İlmiyye, Beyrut 

1981, s. 170; es-Sâbûnî, Nûreddîn, Kitâbu’l-Bidâye mine’l-Kifâye fi’l-Hidâyeti fî Usûli’d-Dîn, Thk. 

Fethullah Huleyf, Dâru’l Me’ârif, Mısır 1969, s.88; Nesefî, Ebu’l-Mu’în Meymun b. Muhammed, 

Tabsıratu’l-Edille fî Usûli’d-Dîn, thk. Claude Salamé, Dımaşk 1990, I/468; Taftâzânî, Mes'ud b. 

'Umer b. Abdullah Sa’duddîn, Şerhu’l-Mekâsıd, Thk. Abdurrahmân ‘Umeyre, nşr. Sâlih M. Şeref, 

‘Âlemu’l-Kutub, Beyrut 1998, V/11; Fîruzâbâdî, Kâmûsu’l-Muhît, s.516;  Zebîdî, Tâcu’l-‘Arûs, 

XV/211.
12 Abdulbâkî, Muhammed Fuâd, el-Mu’cemu’l-Mufehres li elfâzı’l-Kur’âni’l-Kerîm, Dâru’l-Ma’rife, 

Beyrut 2005, s. 133, 671, 871, 928, 1014. Cin 72/12. ayette نعجزه ifadesi iki kez geçmiştir. Dolayısıyla 

bu kullanımla birlikte a-c-z kökünden türeyen kelimeler yirmi beş farklı ayette yirmi altı kez 

kullanılmış olmaktadır.
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nasıl gömeceğini göstermek üzere, ona yeri eşeleyen bir karga gönderdi. "Bana yazıklar 

olsun! Kardeşimin ölüsünü örtmek için bu kargadan bile daha aciz miyim?" dedi ve 

pişmanlık duyanlardan oldu.”13

‘A-c-z kökünden türeyen kelimeler üç farklı ayette de muzâri fiil formunda 

kullanılmıştır. “İnkar edenler sakın öne geçtiklerini (یعجز) zannetmesinler. Çünkü onlar 

sizi aciz bırakacak değillerdir.”14 “Ne göklerde ve ne de yerde Allah’ı aciz bırakacak 

bir şey yoktur.”15 “Biz şüphesiz, Allah'ı yeryüzünde asla aciz bırakamayacağımızı, 

kaçmak suretiyle de onu hiçbir şekilde aciz bırakamayacağımızı anladık.”16

Mufâ’le kalıbından ism-i fâil ( ینمعاجز ) olarak üç ayette, “Allah’ın ayetlerini 

hükümsüz ve etkisiz kılmak için çabalayan kimseler”17 manasında kullanılmıştır.

“Allah’ın ayetlerini etkisiz kılmak için birbirleriyle yarışırcasına çabalayanlar, onlar 

cehennemliklerin ta kendileridir.”18

Hurma kütüğünün kökleri manasındaki a‘câzu nahl  ifadesi iki ayette (أعجاز نخل)

kullanılmıştır. “İnsanları köklerinden sökülmüş hurma kütükleri gibi kaldırıp 

atıyordu.”19 “Eğer orada olsaydın, o kavmi, içi boş hurma kütükleri gibi oracıkta yere 

serilmiş halde görürdün.”20

Çocuk doğuramayacak kadar yaşlı kadın manasındaki ‘acûz  kelimesi dört (عجوز)

farklı ayette kullanılmıştır. “(İbrahim (a.s.)’ın karısı): “Vay başıma gelenler! Ben bir 

                                                          
..."يۚ قَاَل یَا َوْیلَٰتٓى اََعَجْزُت اَْن اَُكوَن ِمْثَل ٰھَذا اْلُغَراِب فَاَُواِرَي َسْواَةَ اَخِ   13 …” Bkz. Mâide, 5/31.
14 ُزوَن"اِنَّھُْم َال یُْعجِ یَن َكفَُروا َسبَقُوا "َوَال یَْحَسبَنَّ الَّذِ  Bkz. Enfâl, 8/59.
ٰمَواِت َوَال فِي اْالَْرضِ ..."  15 ُ لِیُْعِجَزهُ ِمْن َشْيٍء فِي السَّ "...َوَما َكاَن ّهللاٰ Bkz. Fâtır, 35/44.
16 َ فِي اْالَْرِض َولَْن نُْعِجَزهُ ھََربًاۙ َواَنَّا ظَنَنَّٓا اَنْ " "لَْن نُْعِجَز ّهللاٰ Bkz. Cin, 72/12.
17 Söz konusu ayetlerde geçen (معاجزین) ‘mu‘âcizîn’ ifadesi bazı tefsirlerde; “inatla direnen, karşı koyan, 

inatçı” manasına gelen ( َمعاندین) ‘Mu’ânidîn’ kelimesi ile karşılanmıştır. Bkz. ez-Zeccâc, Ebû İshak 

İbrahim b. Seri b. Sehl el-Bağdâdî, Me’âni’l-Kur’ân ve İ’râbuhû, thk. Abdulcelîl Şelebî, ‘Âlemu’l-

Kutub, Beyrut 1988, III/433.
18 "یمِ َن اُ۟وٰلٓئَِك اَْصَحاُب اْلَجحِ یي ٰایَاتِنَا ُمَعاِجزِ "َوالَّ۪ذیَن َسَعْوا فِ  Hac, 22/51. Benzer ayetler için bkz. Sebe’, 34/5, 38.
19 ""تَْنِزُع النَّاَسۙ َكاَنَّھُْم اَْعَجاُز نَْخٍل ُمْنقَِعرٍ  Kamer, 54/20. 
20   " "...َكاَنَّھُْم اَْعَجاُز نَْخٍل َخاِویٍَةۚ Hâkka, 69/7.
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yaşlı kadın, kocam da bir ihtiyar iken çocuk mu doğuracağım? Doğrusu bu çok 

şaşılacak bir şey!” dedi.”21

Mu’cize kelimesi ile aynı kalıpta olan (معجزة) “mu’ciz” (ُمْعِجز) kelimesi,22

‘Allah’ı aciz bırakmaya çalışan kimse’ manasında on iki farklı ayette kullanılmıştır.

“İnkar edenlerin Allah’ı yeryüzünde aciz bırakacaklarını sanma! Onların varacağı yer 

cehennemdir. Ne kötü varış yeridir o!”23 ; “Onlar yeryüzünde (Allah'ı) âciz bırakacak 

değillerdir; onların Allah'tan başka (yardım isteyecekleri) dostları da yoktur. Onların 

azabı kat kat olacaktır. Çünkü onlar (gerçekleri) ne görebiliyorlar ne de kulak 

veriyorlardı.”24

Netice olarak diyebiliriz ki; “mu‘cize” kavramının türemiş olduğu ‘a-c-z kökü 

Kur’ân-ı Kerim’de yirmi beş farklı ayette kullanıldığı halde, peygamberlerin, 

davalarındaki doğruluklarını ispat için ellerinde vuku bulan harikulade durumların 

anlatıldığı ayetlerde mucize kavramına yer verilmemiştir. Bu noktada mu‘cizeye 

karşılık gelen Kur’ân’î terimleri ele almak, kavramın Kur’ân’daki izdüşümünü görmek 

bakımından öenmli olduğu gibi mu‘cizenin anlam çerçevesini Kur’ân zeminine

oturtmak açısından da önemlidir.

                                                          
21 " یبٌ ْیًخۜا اِنَّ ٰھَذا لََشْيٌء َعجِ ي شَ َواَنَ۟ا َعُجوٌز َوٰھَذا بَْعلِ قَالَْت یَا َوْیلَٰتٓى َءاَلِدُ " Hûd, 11/72; Mezkûr kelimenin kullanıldığı diğer 

ayetler için bkz.Şu’arâ, 26/171; Sâffât, 37/135; Zâriyât, 51/29.
22 Bir görüşe göre de mu‘cize (معجزة) kelimesi, mu‘ciz (معجز) kelimesinin, sonuna kapalı té (ة) eklenmiş 

halidir. Söz konusu ilave (ة) harfin, kelimenin sıfattan isme nakledilmesi için olduğu ifade edilmiştir. 

Bkz. Taftâzânî, Şerhu’l-Mekâsıd, V/11. Aynı zamanda bu ilave (ة) harf,  müenneslik değil, mübalağa 

ifade etmektedir. Bağdâdî, Usûlu’d-Dîn, s. 170; es-Sâbûnî, Kitâbu’l-Bidâye s. 88; Nesefî, Tabsıratu’l-

Edille, I/468; Taftâzânî, Şerhu’l-Mekâsıd, V/11; Fîruzâbâdî, Kâmûsu’l-Muhît, s.516;  Zebîdî, Tâcu’l-

‘Arûs, XV/211.
23 ..."نَّ الَّ۪ذیَن َكفَُروا ُمْعِجزِ "َال تَْحَسبَ     .Bkz. Nûr, 24/57  یَن فِي اْالَْرِضۚ
24 ...ٰلٓئَِك لَْم یَُكونُوا ُمْعِجزِ "اُو۟  ِ ِمْن اَْولِیَٓاَءۢ "یَن فِي اْالَْرِض َوَما َكاَن لَھُْم ِمْن ُدوِن ّهللاٰ Hûd, 11/20. Mezkûr kelimenin kullanıldığı 

diğer ayetler için bkz. En’âm, 134; Tevbe, 9/2-3; Yûnus, 10/53; Hûd, 11/33; Nahl, 16/46; Ankebût, 

29/22; Zümer, 39/51; Şûrâ, 42/31; Ahkâf, 46/32.  
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B. Kur’ân’da Mu’cize İle İlgili Kavramlar ve Kullanılış Şekilleri

Mu’cizenin, ‘nübüvvet iddialarını ispat için peygamberlere bahşedilen 

harikulade olaylar’ anlamıyla Kur’ân’da yer almadığı ifade edilmişti. Kur’ân’da, bu 

anlam çerçevesi için âyet, beyyine burhân sultân, hakk ve furkân gibi terimler tercih 

edilmiştir. Şüphesiz bu tercihte pek çok hikmetler aranabilir. Ancak bu noktaya dair 

muhkem değerlendirmelere ulaşabilmek için öncelikle mucize mefhumunu ifade etmek 

üzere kullanılan mezkûr Kur’ân’î terimlerin anlam çerçevelerini ortaya koyacak 

tahlilleri serdetmek önem arz etmektedir. 

1. Âyet

Sözlükte, “bir şeyin varlığını gösteren delil, açık ve aşikâr alâmet” anlamına 

gelmektedir.25 “Alâmet ise bir şeyin açık olmayan yönünü ortaya çıkaran işarettir. Âyet

kavramının, alâmetin daha açıklayıcı bir şekli olduğu ifade edilmiştir. Mesela bir dağ 

alâmet ise zirvesi ayettir. Cami bir alâmet ise minare onun âyeti, yani açık alâmetidir.

Dolayısıyla “âyet”, açıklayıcılık bakımından alâmetin de önüne geçmiş olan açık 

delil/işaret/alâmet manasında anlaşılmıştır.”26

Terim olarak âyet kelimesi Kur’ân’da, bazen sözlük anlamını yansıtacak şekilde;

“açık delil/alâmet/işaret” gibi anlamlarda kullanıldığı gibi, bazen de “Kur’ân’ın tamamı 
                                                          
25 İbn Fâris, Mu’cemu Mekâyîsi’l-Luğa, I/168; Cevherî, es-Sıhâh, VI/2275; el-Isfehânî, el-Mufredât fî 

Ğarîbi’l-Kur’ân, s. 41; İbn Manzûr, Lisânu’l-‘Arab, I/185. Ayrıca bkz. Mukâtil b. Süleymân, el-

Vücûh ve’n-Nezâir fi’l-Kur’âni’l-‘Azîm, Bağdat 2006, s. 129; et-Taberî, Ebû Ca‘fer Muhammed b. 

Cerîr, Câmiu’l-Beyân an Te’vîli Âyi’l-Kur’ân, thk. Abdullah b. Abdulmuhsin et-Türkî, Dâru’l-Hicr, 

Kahire 2001, II/476, IX/331 v.d.
26 Yazır, Elmalılı Muhammed Hamdi, Hak Dini Kur’ân Dili (Tıpkı Basım), DİB Yay., İstanbul 2015, 

I/19. Âyet kavramının etimolojik ve ıstılahî yönlerine dair çok detaylı çalışmalar, özellikle son 

dönemde yapılmıştır. Fakat söz konusu detaylar konumuzun sınırlarını aşacağından, biz burada daha 

çok âyet kavramının mucizeye bakan yönünü ele almaya çalışacağız. Söz konusu detaylı bilgi için 

bkz.  Yavuz-Çetin, Yusuf Şevki-Abdurrahman, “Âyet” mad., DİA, TDV Yay., İstanbul 1991, IV/242; 

Duran, Muhammet Ali, “Âyet Kavramı ve Anlam Alanı Üzerine Bir Analiz”, CBÜ Sosyal Bilimler 

Dergisi, 2014, C. 12, S. 1, s. 39-74.
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veya belli bölümleri” ve “kıyamet alametleri” gibi anlamlarda da kullanılmıştır. Söz 

konusu terimin konumuz açısından en önemli yönü, Kur’ân’da mucize anlamını ifade 

etmek için en çok kullanılan terim olmasıdır. Sonuç olarak âyet kelimesi, tekil ve çoğul 

şekliyle (âyât) Kur’ân’da 382 defa kullanılmıştır.27

Ayet kelimesinin Kur’ân’da kullanımlarına bakıldığında, birbirine uzak 

olmamakla beraber farklı anlam vecheleri için kullanıldığını görmek mümkündür. 

Örneğin, Allah’ın varlığının delili olarak, kâinatta var olan düzen ve mükemmel 

yaratılıştan bahseden Kur’ân pasajlarında “âyet” kelimesi, genellikle ‘delil’ manasında 

kullanılmıştır. “Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri 

ardınca gelişinde, insanlara yarar sağlayacak şeylerle denizde seyreden gemilerde, 

Allah’ın gökyüzünden indirip kendisiyle ölmüş toprağı dirilttiği yağmurda, yeryüzünde 

her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgarları ve gökle yer arasında emre âmâde bulutları 

evirip çevirmesinde elbette düşünen bir topluluk için deliller (ayetler) vardır.”28 Ayet 

kelimesinin özellikle bu şekildeki kullanımında, söz konusu delillendirmenin zemin 

bulabilmesi için aklî tefekkürün gerekliliği sıklıkla ve önemle vurgulanan bir noktadır.29

Âyet kelimesi, “telâ”, “beyyene” ve “fassale” gibi fiillerle birlikte 

kullanıldığında genellikle Kur’ân ayetleri kastedilmiştir. “Kendilerine açık açık 

ayetlerimiz okunduğu zaman, o kâfirlerin yüz ifadelerinden inkârlarını anlarsın. 

                                                          
27 Abdulbâkî, Muhammed Fuâd, el-Mu’cemu’l-Mufehres, s. 24-32. Ayrıca bkz. Yavuz-Çetin, “Âyet” 

mad., DİA, IV/242.
28 Bakara, 2/164. 
29 Akkuş, Süleyman, “İsbât-ı Vâcip Bağlamında Kur’ân-ı Kerîm’de Âyet Kavramı”, Usûl İslam 

Araştırmaları Dergisi, 2010, S. 14, s. 23. Bu çerçevedeki ayetler için örnek olarak bkz. Âl-i ‘İmrân, 

3/41, 97-98; A’râf, 7/26; Enfâl 8/52; Yûnus, 10/6, 92, 101; Hûd, 11/59; Yûsuf, 12/105; Hicr, 15/75; 

İsrâ, 17/1 v.d.
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Neredeyse ayetlerimizi okuyanlara hışımla saldıracaklar…”30 Mezkûr ayette ‘telâ’ fiili 

ile birlikte ayet kelimesi “Kur’ân ayetlerini okumak” manasında kullanılmıştır.31

Âyet kelimesi Kur’ân’da nadiren de olsa kıyamet alametleri manasında 

kullanılmıştır. Örneğin;  “Onlar iman etmek için ancak kendilerine meleklerin gelmesini 

veya Rabbinin gelmesini ya da Rabbinin bazı ayetlerinin (âyât) gelmesini gözlüyorlar. 

Rabbinin ayetlerinin (âyât) bazısının geldiği gün, daha önce iman etmemiş veya 

imanında bir hayır kazanamamış kimseye o günkü imanı fayda vermez…”32 mealindeki 

ayette geçen “âyât” kelimesinin bu manada olduğu ifade edilmiştir.33

“Âyet” kelimesi, peygamberlere bahşedilen harikulade olayların anlatıldığı pek 

çok ayette mucize manasında kullanıldığı gibi, inkârcıların mucize taleplerini ve Allah 

Te‘âlâ’nın bu isteklere cevabı mahiyetindeki ifadelerini içeren ayetlerde de sıklıkla 

kullanılmıştır. Örneğin, “ Bilmeyenler; ‘Allah bizimle konuşsa ya da bize bir mucize

(âyet) gelse ya!’ derler. Bunlardan öncekiler de tıpkı böyle demişlerdi. Onların kalpleri 

birbirine benziyor. Biz âyetleri (mucizeleri) kesin olarak inanacak bir toplum için 

                                                          
30 Hac, 22/72. 
31 Benzer ifadelerin geçtiği ayetler için bkz. Bakara, 2/19, 187, 221, 242; Âl-i ‘İmrân, 3/103, 164; 

Mâide, 5/89; En‘âm, 6/55; A‘râf, 7/32, 58; Enfâl, 8/31; Tevbe, 9/11; Yûnus, 10/5; Meryem, 19/77; 

Mu’minûn, 23/66, 105; Nûr, 24/18, 34;  Kasas, 28/45, 59; Lokmân, 31/7; Ahzâb, 33/34; Sebe’, 34/43; 

Zümer, 39/71; Câsiye, 45/6, 8, 25, 31; Cuma, 62/2; Talak, 65/11; Kalem, 68/15; Mutaffifîn, 83/13 v.d. 

Geniş bilgi için bkz. Bulut, Halil İbrahim, Kur’ân Işığında Mucize ve Peygamber, Rağbet Yay., 

İstanbul 2002, s. 29.
32 En‘âm, 6/158. 
33 Taberî (ö.310/923) söz konusu ayette geçen ‘âyet’ kelimesinden maksadın güneşin batıdan doğması 

olduğu hakkındaki rivayetlere ve bu konudaki Hz. Peygamber’den naklettiği bir hadise tefsirinde yer 

vermiştir. Bkz. Taberî, Câmi‘u’l-Beyân, X/12-27. Benzer açıklamalara başka tefsirlerde de rastlamak 

mümkündür. Örnek olarak bkz. Zemahşerî, Ebu’l Kâsım Cârullah Mahmûd b. Ömer, el-Keşşâf ‘an 

Hakâikı Gavâmidi't-Tenzîl ve ‘Uyûni'l-Ekâvîl fî Vucûhi't-Te'vîl, Mektebetu’l Ubeykân, Riyad 1998, 

II/415; Râzî, Fahruddîn, Mefâtihu’l-Ğayb, Dâru’l-Fikr, Beyrut 1981, XIV/8; el-Kurtubî, Abdullah 

Muhammed b. Ahmed el-Ensârî, el-Câmi’u li Ahkâmi’’l-Kur’ân, Dâru ‘Âlemi’l-Kutub, Riyad 2003, 

VII/145.  
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açıkladık.”34, “Derken Mûsâ ona (Firavun’a) en büyük mucizeyi (âyeti) gösterdi. Fakat 

o, Mûsâ’yı yalanladı ve isyan etti.”35 gibi ayetler bunlardan bazılarıdır.36

Kur’ân çerçevesinde âyet kavramına; delil, işaret, alamet gibi aslî anlamlarının 

yanı sıra yüklenen, ‘Kur’ân ayetleri’, ‘kıyamet alametleri’ ve ‘mucize’ gibi anlamlar, 

kavramın aslî manasından çok uzak ve ayrı düşünülecek anlam çerçeveleri olmayıp, söz 

konusu yan anlamlar da aslî manaya racidirler. Çünkü “Kur’ân cümleleri, Allah’ın 

varlığının en kuvvetli delillerinden bir tanesidir. Böyle oldukları için “âyet” kavramıyla

tesmiye olunmuşlardır.”37 Bunun gibi mucizeler de hem peygamberin doğruluğunun 

alameti, hem de mucizenin failini, yani Allah’ın varlığını haber veren güçlü bir 

delildir.38 Netice olarak Kur’ân’da ayet kavramının, Allah’ın varlığının delili olacak her 

şey için kullanıldığı söylenebilir.39 Bu bağlamda mucizelerin Kur’ân’da “âyet”

kavramıyla ifade edilmesinde, nübüvvetin doğruluğuna ve Allah’ın varlığına delil 

olması cihetini ön plana çıkarmak muradına mebnî bir hususiyet bulunduğu

söylenebilir.

Kur’ân’daki kullanıma paralel olarak hadislerde de ‘âyet’ kelimesi “delil, 

alâmet, mucize, Kur’ân ayetleri ve kıyamet alâmetleri” gibi anlamlarda kullanılmıştır. 

Örnek olarak Ebû Hureyre’den rivayet edilen bir hadiste Hz. Peygamber; “Her 

                                                          
34 ُ َوقَاَل الَّذِ " یَاِت لِقَْوٍم یُوقِنُونَ ا ٰایَةٌۜ َكٰذلَِك قَاَل الَّذِ ینَٓ  اَْو تَأْتِ یَن َال یَْعلَُموَن لَْوَال یَُكلُِّمنَا ّهللاٰ "یَن ِمْن قَْبلِِھْم ِمْثَل قَْولِِھْمۜ تََشابَھَْت قُلُوبُھُْمۜ قَْد بَیَّنَّا اْالٰ

Bkz. Bakara, 2/118.
35 یَةَ اْلُكْبٰرى. فََكذََّب َوَعٰصى." "فَاَٰریھُ اْالٰ Nâzi‘ât, 79/20-21. Bu ayetteki “âyete’l-kübrâ” ifadesi en büyük mucize 

anlamında dikkat çekici bir ifadedir. Söz konusu ifade ile ilgili geniş bilgi için bkz. Pak, Süleyman, 

“Kur’ân’da Geçen Âyetu’l-Kübrâ İfadesi İle İlgili Yaklaşımlar”, GOÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 

2013, C.1, S.1, s. 99-115.
36 Benzer ayetler için bkz. Bakara, 2/61, 73, 145, 211;  Âl-i ‘İmrân, 3/49, 50; Nisâ, 4/155; Mâide, 5/114; 

En’âm, 6/4, 25, 27, 35, 37, 109, 124, 158; A’râf,  7/73, 103, 106, 132, 133, 136, 146, 203; Yûnus, 

10/20, 75, 97; Hûd 11/64; Ra‘d, 13/7, 27, 38; İbrâhîm, 14/5; Hicr, 15/81; Kehf, 18/106; Tâ-hâ, 20/22-

23, 42, 47, 56, 133; Enbiyâ, 21/5; Mu’minûn, 23/45, 58; Şu‘arâ’, 26/4, 15, 154, 197, İsrâ, 17/59, 101; 

Neml, 27/12-13; Kasa, 28/35-36; ‘Ankebût, 29/50; Rûm, 30/58; Secde, 32/15; Yâsîn, 36/46; Mu’min, 

40/23; Zuhruf, 43/46-48; Ahkâf, 46/7; Fetih, 48/20; Kamer, 54/42; Nâzi‘ât, 79/20.
37 Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, I/451.
38 Mâturîdî, Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed b. Mahmûd el-Hanef’i es-Semerkandî, Kitâbu’t-

Tevhîd, thk. Fethullah Huleyf, Dâru’l-Câmi’âti’l-Mısriyye, İskenderiye t.y.,  s. 176-177.
39 Karadeniz, Osman, İlim ve Din Açısından Mucize, Marifet Yay., İstanbul 1999, s. 30



18

peygambere insanları etkileyip iman etmelerine sebep olan âyetler (mucizeler)

verilmiştir. Bana verilen ise Allah’ın gönderdiği vahiydir… ”40  buyururken “âyet” 

kelimesini mucize manasında kullanmıştır. Aynı şekilde peygamberimizden mucize 

talebinde bulunanlara dair nakledilen rivayetlerde de “ayet” kelimesinin kullanıldığı 

görülmektedir.41

Ayet kavramı, Kur’ân’da ve hadislerde olduğu gibi İslam literatüründe de

mucize kavramının ortaya çıktığı hicrî üçüncü asrın sonlarına kadar, mucizenin anlam 

çerçevesini ifade eden kavram olarak eserlerde yer almıştır.42

2. Beyyine

“Beyyine, ‘ayırmak, uzaklaşmak, ayrılmak, uzaklaştırmak’ manasındaki ‘beyn’

kökünden veya ‘açık seçik olmak, açık seçik hale getirmek’ anlamındaki ‘beyân’

kökünden sıfat olup; ‘apaçık delil, hüccet, kesin belge’ anlamına gelmektedir.”43 İster 

aklî olsun, ister hissî olsun, açık ve seçik olan delile beyyine denir.44

“Beyyine” kavramına yüklenen, “ayrılmak” ve “açık seçik olmak” şeklindeki iki 

farklı anlam çerçevesi birbirini tamamlayıcı bir nitelik taşır. Bir şeyin açık seçik olması, 

benzerlerinden ayırt edilmesi manasına gelir.45 “İşte beyyine, kendisi adeta bir ışık gibi 

gayet açık olup, alakalı olduğu hususu da aydınlatan kat’î delildir.”46 Bu anlamıyla 

bağlantılı olarak, davacının davasındaki doğruluğunu ispat eden şahide veya kuvvetli 
                                                          
40 Buhârî,  Fedâilu’l-Kur’ân, 1; İ’tisâm, 1; Müslim, Îmân, 239.  
41 Buhârî, Menâkıb, 27. ‘Âyet’ kelimesinin yukarıda bahsedilen diğer manalarda kullanıldığı hadisler 

için bkz. Buhârî, Fedâilu’l-Kur’ân, 23; Îmân 10, Küsûf, 1, 2, 6, 9; Müslim, Salâtu’l-Musâfirîn, 257; 

Îmân, 107, 128, 239; Sıfatu’l-Munafikîn , 46 v.d.
42 Bu hususa dair detaylı incelemeler ilerleyen bölümlerde ele alınacaktır.
43 Topaloğlu, Bekir, “Beyyine” mad., DİA, TDV Yay., İstanbul 1992, VI/96. 
44 Isfehânî, el-Mufredât fî Ğarîbi’l-Kur’ân, s. 68.
45 Topaloğlu, “Beyyine” mad., DİA, VI/96.
46 Yazır, Elmalılı Muhammed Hamdi, Hak Dini Kur’ân Dili, Eser Neş., 3. Baskı, İstanbul 1979, 

IX/5990.
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delile de bir hukuk terimi olarak “beyyine” denilmiştir. Kur’ân’da, peygamberlerin 

davalarındaki doğruluklarını ispat eden açık deliller olan mucizelere de beyyine 

denilmesi bu sebepledir.47 Netice olarak beyyine, doğruyu yanlıştan, hakkı batıldan 

ayıran açık belgedir.48

Mucizenin ifade ettiği anlam çerçevesi için, Kur’ân’da en sık kullanılan ikinci 

kelime “beyyine” kelimesidir.49 “Beyyine” Kur’ân’da mucizenin yanı sıra, “aklî ve 

naklî delil, hüccet, açık belge, herkesçe bilinen tarihî olaylar, nübüvvet müessesesi” gibi 

manalarda kullanılmıştır.50 Ayrıca Beyyine Suresi’ndeki beyyineden kastın Hz. 

Peygamber ve getirdiği vahiy olduğu müfessirlerce ifade edilmiştir.51 Hz. Salih’in deve 

mucizesini ifade etmek için de yine beyyine kelimesi kullanılmıştır.52 “Beyyine 

kelimesi bu şekliyle -tekil olarak- Kur’ân’da yirmi defa geçmekte, kelimenin çoğulu 

olan “beyyinât” ise Kur’ân’da elli iki kez geçmektedir. 53 Âyet kelimesinin niteleyeni 

olarak, yani “âyâtün beyyinât” şeklindeki bir terkiple geldiğinde, genellikle “Kur’ân 

ayetleri” manasını,54 herhangi bir tamlama olmaksızın yalın bir halde kullanıldığında ise 

                                                          
47 Bkz. Yazır, a.g.e., I/409, IX/5990.
48 Topaloğlu, “a.g.md.”, DİA, VI/96.
49 Bkz. Abdulbâkî, Mu’cemu’l-Mufehres, s. 313-315.
50 Enfâl, 8/42; Hûd, 11/17, 28, 53, 63, 88; Kehf, 18/15; Tâhâ, 20/133; ‘Ankebût, 29/35; Fâtır, 35/40; 

Muhammed 47/14. 
51 Beyyine, 98/1, 4. Söz konusu ayetlerdeki beyyineden kastın Hz. Peygamber ve Kur’ân olduğuna dair 

bkz. Mukâtil b. Süleymân, Ebu’l-Hasen el-Ezdî el-Belhî, Tefsîru Mukatil b. Süleymân, thk. Abdullah 

Mahmûd Şehhâte, Kahire 1988, IV/779-780; Taberî, Câmi‘u’l-Beyân, XXIV/552-553 v.d.
52 A’râf, 7/73. Aynı husus başka bir yerde, ayet kelimesiyle ifade edilmiştir. Bkz. Hûd, 11/64.
53 Abdulbâkî, el-Mu’cemu’l-Mufehres, s. 313, 315.  Beyyine kelimesi Kur’ân’da sadece bir kez 

müzekker olarak (beyyin) kullanılmıştır. Bkz. Kehf, 18/15. Geniş bilgi için bkz. Topaloğlu, 

“Beyyine”mad., DİA, VI/96-97.
54 Abdulbâkî, el-Mu’cemu’l-Mufehres, s. 314-315. “Âyâtun Beyyinât” terkibi sadece üç kez ‘Kur’ân 

ayetleri’ manasından farklı olarak ‘mucize’ anlamında kullanılmıştır. Bunlardan ilki “makam-ı 

İbrahim başta olmak üzere Kâbe’de bulunan ve ibret verici hatıralar taşıyan tarihi belgeler” 

manasındaki kullanımdır. Bkz. Âl-i ‘İmrân, 3/97. İkincisi ise Hz. Mûsâ’ya verilen dokuz mucizeyi 

ifade eden kullanımdır. Bkz. İsrâ, 17/101. Üçüncüsü ise Hz. İsa’ya verilen mucizeleri ifade eden 

kullanımdır.”Bkz. Zuhruf, 43/63. Geniş bilgi için bkz. Topaloğlu, “a.g.md.”, DİA, VI/96-97. 

Karşılaştırmak için bkz. Fazlurrahmân, Ana Konularıyla Kur’ân, çev. Alparslan Açıkgenç, Ankara 

Okulu Yay., Ankara 2005, s. 122; Bulut, a.g.e., s. 31-32.
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genellikle mucize manasını ifade etmektedir.55 Örneğin Hz. Mûsâ ile ilgili kıssaların ve 

ona verilen mucizelerin anlatıldığı Kur’ân pasajlarında beyyine veya beyyinât 

kelimeleri sıklıkla mucize anlamında kullanılmaktadır. “Andolsun Mûsâ size apaçık 

mucizeler (beyyinât) getirmişti de, arkasından sizler nefislerinize zulmederek buzağıyı 

ilah edinmiştiniz.”56 Aynı şekilde Hz. İsa’ya verilen mucizeler de Kur’ân’da  

“beyyinât” kelimesiyle ifade edilmiştir. “… Hani sen İsrailoğullarına açık mucizeler 

(beyyinât) getirdiğin zaman ben seni onlardan kurtarmıştım da onlardan inkâr edenler, 

‘Bu ancak açık bir büyüdür’ demişlerdi.” 57 Yine Hz. Peygamber’e verilen mucizeleri 

ifade sadedinde de beyyine kelimesinin çoğulu olan beyyinât kelimesinin kullanımına 

rastlamak mümkündür. “... Fakat O (Muhammed), onlara apaçık mucizeler/beyyinât 

getirince, ‘Bu apaçık bir sihirdir’ dediler.”58 Bu kullanımların yanı sıra Kur’ân’da,

umumi manada tüm peygamberlerin; beyyineler/mucizeler ile gönderildikleri ifade 

edilmektedir; “Andolsun, biz rasullerimizi açık mucizelerle (beyyinât) gönderdik ve 

                                                          
55 Bakara, 2/87, 92, 253; Âl-i ‘imrân, 3/183-184; Nisâ, 4/153; Mâide, 5/32, 110; Tevbe, 9/70; Yûnus, 

10/13, 74; İbrahim, 14/9; Nahl, 16/44; Tâhâ, 20/72; ‘Ankebût, 29/39; Rûm 30/47; Fâtır, 35/25; 

Mu’min, 40/22, 28, 50, 83; Hadîd, 57/25; Saff, 61/6; Teğâbun, 64/6. Ayrıca bkz. Bulut, a.g.e., s. 31.
56 اَءُكْم ُموٰسى بِاْلبَیِّنَاِت ثُمَّ اتََّخْذتُُم اْلِعْجَل ِمْن بَْعِد۪ه َواَْنتُْم ظَالُِمونَ َولَقَدْ " "َجٓ Bakara, 2/92. Hz. Mûsâ kıssasıyla ilgili olarak 

beyyine kelimesinin geçtiği ayetler için bkz. Âl-i ‘İmrân, 3/184; A‘râf, 7/105; Kasas, 28/36; ‘Ankebût, 

29/39; Mu’min, 40/28.
57   Mâide, 5/110. Benzer kullanımların bulunduğu ayetler için bkz. Bakara, 2/87, 253. 
58 بِینٌ " بِاْلبَیِّنَاِت قَالُوا ھََذا ِسْحٌر مُّ ا َجاءَ ھُمْ  فَلَمَّ ..." Saff, 61/6. İlgili ayet bağlamında, beyyinât/mucizeler ile 

gönderilen peygamberin Hz. İsa mı, yoksa Hz. Muhammed (s.a.v) mi olduğu noktasında tefsirlerde 

farklı yaklaşımlar ortaya konulmuştur. Diğer bir deyişle جاء fiilinde fail müstetir olan ھو zamirinin iki 

peygamberden hangisine işaret ettiği noktasında ihtilaf söz konusudur. Kimi müfessirler bu konuya 

hiç değinmezken, kimisi de iki peygamberden, yani Hz. Muhammed ve Hz. İsâ’dan herhangi birinin 

kastedilmiş olabileceğini ifade etmekle yetinmişlerdir. Diğer taraftan bu noktada bir kanaat belirten 

müfessirlerin ekserisi, ilgili ayetteki “beyyinât” kelimesinin Hz. Peygamber ile alakalı olduğunu ifade 

etmişlerdir. Örnek olarak bkz. İbn Cureyc, Tefsîru İbn Cureyc, nşr. Hasan Ali Abdulğanî, 

Mektebetu’t-Turâs’il-‘Arabî, Kahire 1992, s. 330; Taberî, Câmi‘u’l-Beyân, XXII/613-614; Ebussuud,

Muhammed b. Muhammed el-‘İmâdî, İrşâdu’l- ‘Akli’s-Selîm ilâ Mezâye’l-Kitâbi’l-Kerîm, thk. 

Abdulkadir Ahmed Ata, Mektebtu’r-Riyad, Riyad t.y., V/324; Derveze, Muhammed İzzet, et-

Tefsîru’l-Hadîs, Dâru’l-Ğarbi’l-İslâmî, Beyrut 2000, VIII/561; Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, Eser 

Neş., VII/4935. Ancak bu görüşün aksini savunan müfessirler de vardır. Örnek olarak bkz. Mukâtil b. 

Suleyman, Tefsîru Mukatil b. Suleymân, IV/316; Beydâvî, Abdullah b. Ömer b. Muhammed, 

Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl, Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-‘Arabî, Beyrut t.y., V/209; Şevkânî, 

Muhammed b. Ali b. Muhammed, Fethu’l-Kadîr, Dâru’l-Fikr, Beyrut t.y., V/220. 
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beraberlerinde kitabı ve mizanı indirdik ki, insanlar adaleti yerine getirsinler…”59

Mezkûr ayetteki “beyyinât” kelimesinden mucizelerin kasdolunduğu, en muteber tefsir 

kaynaklarında dile getirilmiştir.60

“Kur’ân’da, ‘delil’ manasında kullanılan iki faklı kelime olan ‘beyyine’ ve ‘ayet’

arasındaki farkın, delilin açıklığı ve şüphe götürmezliği ile alakalı olduğu ifade 

edilmiştir. Bu bağlamda beyyinenin, ayet kelimesiyle ifade edilen delile göre daha 

kuvvetli bir hüccete işaret ettiği belirtilmiştir.”61

Netice olarak beyyine Kur’ân’da, başka anlamlarının yanı sıra, mucize anlamını 

net olarak ifade eden terimlerden bir tanesi olarak yer almıştır. Daha başka bir ifadeyle, 

nübüvvet iddiasının doğruluğunu ispat etme gayesini muhtevi olan mucizeler,

Kur’ân’daki karşılığını "apaçık, açık seçik delil” manasına gelen “beyyine” kelimesiyle 

bulmuş görünmektedir. Şüphesiz Kur’ân’daki bu kullanımın, başka hikmetlerinin de 

bulunması muhtemel olmakla beraber, mucizenin nübüvvete delaletinin açıklığını ve 

nübüvveti ispat gayesinin ön plana çıkarılması muradını ifade eden bir kullanım olduğu 

söylenebilir.

3. Burhân

Burhân,“berraklaştırmak, açıklığa kavuşturmak, delil getirmek suretiyle ispat 

etmek” manasındaki b-r-h kökünden türeyen62 ve “doğruluğu devamlı olan, değişikliğe 

uğraması imkansız olan ve kesin bilgi meydana getiren delil” manasına gelmektedir.63

                                                          
59 ..."نَا َمَعھُُم اْلِكتَاَب َواْلمِ اْلبَیِّنَاِت َواَْنَزلْ "لَقَْد اَْرَسْلنَا ُرُسلَنَا بِ  یَزاَن لِیَقُوَم النَّاُس بِاْلقِْسِطۚ Bkz. Hadîd, 57/25.
60 Örnek olarak bkz. Zemahşerî, el-Keşşâf, VI/51; Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, IXX/241. Mezkûr ayetteki 

“beyyinât” kelimesinin hemen akabinde ( ََواَْنَزْلنَا َمَعھُُم اْلِكتَاب) ifadesinin gelmiş olmasından hareketle, 

peygamberlere gönderilen vahiy ile beyyinât dediğimiz mucizelerin ayrı ayrı deliller olduğunu 

anlamak mümkün görünmektedir.
61 Fazlurrahmân, Ana Konularıyla Kur’ân, s. 123.
62 İsfehânî, el-Mufredât fî Ğarîbi’l-Kur’ân, s. 45; ibn Manzûr, Lisânu’l-‘Arab, Yavuz, “Burhân” mad., 

DİA, VI/429. 
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Burhân kelimesi Kur’ân’da sekiz kez geçmektedir.64 Mezkûr kelimenin 

Kur’ân’daki kullanımlarına bakıldığında, bir iddianın kesin olarak ispat edilebilmesi 

için gerekli olan kuvvetli delil manasının vurgulandığı görülecektir. Bununla irtibatlı 

olarak, nübüvvet iddiasının açık ispatı mahiyetinde olan mucizeler de burhân 

kelimesiyle ifade edilmiştir. Örneğin Hz. Mûsâ kıssasının anlatıldığı bir ayette, Hz. 

Mûsâ’nın nübüvvetini, üstelik sihir konusunda yetkin kimselerin gözü önünde, şüpheye 

yer bırakmayacak bir şekilde ispat eden ‘âsâ ve parıldayan el’ mucizeleri için burhân 

kelimesi şu şekilde kullanılmıştır. “… İşte bu iki (mucize) –asâ ile parıltılı el- Firavun’a 

ve cemaatine karşı Rabbinden iki burhândır.”65 Bunun dışındaki kullanımlarda da 

burhân kelimesinin aynı mana çerçevesi üzerine ikame edildiği söylenebilir. Örneğin, en 

güçlü delillerle insanlara gönderilen son peygamber Hz. Muhammed (s.a.v) ve onun 

getirmiş olduğu eşsiz ilahi hitap Kur’ân-ı Kerîm, burhân kelimesiyle ifade edilmiştir.66

Allah Te‘âlâ, peygamberlerine bahşetmiş olduğu apaçık deliller olan mucizeleri, 

son peygamberi ve son ilahi vahiy Kur’ân-ı Kerîm’i burhân kelimesiyle ifade ederken, 

bu güçlü delillerin karşısında yer alanlara da iddialarını aynı kuvvetteki deliller üzerine 

ikame etmeleri gerektiğini, yine burhân kelimesini kullanarak ifade buyurmuş ve adeta 

meydan okumuştur: “(Onlar mı hayırlı) yoksa, önce yaratan, sonra yaratmayı tekrar 

eden ve sizi hem gökten, hem yerden rızıklandıran mı? Allah ile beraber başka bir ilâh 

mı var? De ki: Eğer doğru söylüyorsanız, siz kesin delilinizi (burhân) getirin haydi!”67

Yahudilerin ve Hıristyanların, yalnızca kendilerinin cennete girecekleri şeklindeki 

                                                                                                                                                                         
63 Gazzâlî, Ebû Hâmid Muhammed, Mi‘yâru’l-‘İlm, thk. Suleyman Dünya, Dâru’l-Me‘ârif, Mısır 1961, 

s. 255.
64 Abdulbâkî, Mu’cemu’l-Mufehres, s. 287.
65 ئِِھ..." "...فََذانَِك بُْرھَانَاِن ِمْن َربَِّك اِٰلى فِْرَعْوَن َوَمَال۟ Bkz. Kasas, 28/31-32
66 Nisâ, 4/174. Bu ayetteki burhân kelimesinden kastın ne olduğu hususunda iki yaklaşım söz 

konusudur. Bunlardan birisine göre kasıt Hz. Peygamberdir. Bkz. Elmalılı, a.g.e., II/1539. Diğer 

görüşe göre ise bu ayetteki burhândan kasıt Kur’ân’dır. Bkz. İbnu’l-Cevzî, Ebu’l-Ferec Cemâlüddin 

Abdurrahman b. Ali b. Muhammed el-Bağdâdî, Za‘dü’l-Mesîr fî İlmi’t-Tefsîr, el-Mektebetu’l-İslamî, 

Beyrut 1984, II/264. Ayrıca bkz. Yavuz, “Burhân” md., DİA, VI/429. 
67 "قُْل ھَاتُوا بُْرھَانَُكْم اِْن ُكْنتُْم َصاِدقِیَن" Bkz. Neml, 27/64. Burhan kelimesinin geçtiği benzer ayetler için bkz. 

Enbiyâ, 21/24; Mu’min, 23/117; Kasas, 28/75.
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iddialarını doğrulamaları için getirmeleri gereken kesin delil manası da yine burhân 

kelimesiyle ifade edilmiştir: “Bir de; ‘Yahudi ve Hıristyanlardan başkası cennete 

girmeyecek’ dediler. Bu, onların kuruntularıdır! De ki: ‘Eğer doğru söyleyenler iseniz 

(iddianızı ispat edecek) delilinizi (burhânınızı) getirin.”68

Burhân kelimesinin nasıl güçlü bir delili ifade ettiğini, Yûsuf Kıssası’nın 

anlatımında yer bulan kullanımıyla idrak etmek mümkündür. “Andolsun kadın ona istek 

duymuştu. Eğer Rabbinin delilini (burhânını) görmemiş olsaydı Yûsuf da ona istek 

duyacaktı. Biz ondan kötülüğü ve fuhşu uzaklaştırmak için işte böyle yaptık. Çünkü o, 

ihlâsa erdirilmiş kullarımızdandı.”69 Fazlurrahmân’ın, mezkûr ayetteki burhân 

kelimesiyle ilgili açıklamaları dikkat çekicidir; “Burhân, çok güçlü nefsanî arzuların 

dahi yönünü değiştirebilen ve onları gem altına alabilen bir çeşit aklî ispattır.”70 Bütün 

bu kullanımlardan hareketle burhân kelimesinin Kur’ân-ı Kerîm’de, genel anlamıyla 

hak ile batılı şüphe götürmez bir şekilde birbirinden ayıran kesin delil manasında 

kullanıldığını söylemek mümkündür.71 Mucizenin de nübüvveti ispat cihetiyle böyle bir 

işlevi olduğu muhakkaktır. Bu yüzden burhân kelimesi de tıpkı “âyet” ve “beyyine” 

kavramı gibi mucize anlamını ifade edecek şekilde Kur’ân’da yer almıştır.

4. Sultân

“Üstün ve kudretli kılmak, başa bela etmek” gibi manaları içeren “s-l-t” 

kökünün tef‘îl babının bir mastarı olan “sultân” kelimesi, “güç, yetki ve hâkimiyet

sahibi olma” manasının yanı sıra “delil, burhân, hüccet ve mucize” gibi iki farklı anlam 

                                                          
68 Bakara, 2/111.
69 Yûsuf, 12/24.
70 Fazlurrahmân, a.g.e., s. 122.
71 Yavuz, “Burhân” mad., DİA, VI/429.
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çerçevesine sahip olan soyut bir kavramdır.72 Konumuz ile alakalı olan anlam cihetiyle 

“Sultân” kelimesinin, hakikati kabullenmemeye kararlı olanları psikolojik yönden 

hemen hemen kabul etmeye zorlayıcı bir güce sahip delil anlamına geldiği ifade 

edilmiştir.73

“Sultân” kelimesi Kur’ân’da otuz yedi ayette geçerken, iki ayette de “s-l-t” 

kökünün tef‘îl kalıbından fiil (یسلط olarak (سلّط– yer almaktadır.74 “Burhân ile yakın bir 

anlama sahip olan sultân kavramı Kur’ân’da, ‘pes ettiren ispat, delil, hüccet ve mucize’

anlamlarının yanı sıra ‘güç, kuvvet, yetki ve hakimiyet’ manalarında kullanılmıştır.”75

Örneğin; “Benim halis kullarım üzerinde senin bir gücün (sultân) yoktur. Sen ancak 

sana uyanları azdırabilirsin”76 ayetinde, şeytanın gerçek mü’minler üzerinde bir 

yaptırım gücüne sahip olmadığından bahsedilirken sultân kelimesi, 

güç/kuvvet/hâkimiyet manasında kullanılmıştır.77 “Onlar Allah’ı bırakıp, hakkında 

Allah’ın hiçbir delil (sultân) indirmediği, kendilerinin de hakkında hiçbir bilgilerinin 

                                                          
72 İbn Kuteybe, Ebû Muhammed Abdullah b. Müslim ed-Dîneverî, Tefsîru Ğarîbi’l-Kur’ân, thk. Seyyid 

Ahmed Sakr, Dâru’l-Kutubi’l-‘ilmiyye, Beyrut 1978, s. 33; İsfehânî, el-Mufredât fî Ğarîbi’l-Kur’ân, 

s. 238; Cevherî, es-Sıhâh, III/1133; İbn Manzûr, Lisânu’l-‘Arab, III/2060.  Ayrıca bkz. Özgüdenli, 

Osman Gazi, “Sultân”mad., DİA, XXXVII/496; Bulut, a.g.e., s. 35.
73 Fazlurrahmân, a.g.e., s. 124. “Sultân” kelimesi ile ilgili ayrıntılı bir etimolojik tahlil için ayrıca bkz. 

el-Kurtubî, el-Câmi‘u li Ahkâmi’l-Kur’ân, IV/233.
74 Abdulbâkî, Mu’cemu’l-Mufehres, s. 601-602, 1002.
75  Fazlurrahmân, a.g.e., s. 124. Örneğin Taberî sultân kelimesini çok defa hüccet ve burhân kelimeleriyle 

tefsir etmiştir. Örnek olarak bkz. Taberî, Câmi‘u’l-Beyân, VII/643, XIII/611.
76 Hicr, 15/42. 
77 Sultân kelimesinin mezkûr ayette olduğu gibi “şeytanın güç ve tesiri” manasında kullanıldığı diğer 

ayetler için bkz. İbrâhîm, 14/22; Nahl 16/99-100; İsrâ, 17/65; Sebe’, 34/21. Şeytanla ilgili bu 

ifadelerin benzeri, insanların bir kısmının diğer bir kısmını saptırmasının, hesap günündeki neticesi 

itibariyle tasvir edildiği bir ayette şöyle geçmektedir: “Bizim sizin üzerinizde hiçbir hâkimiyetimiz 

(sultân) yoktu. Hatta siz azgın bir kavimdiniz.” Mezkûr ayet için bkz. Sâffât, 37/30. Sultân 

kelimesinin yetki anlamında kullanıldığı ayetler için bkz. Nisâ, 4/91; İsrâ, 17/33. Sultân kelimesinin 

güç, kuvvet, saltanat manasında kullanıldığı diğer ayetler için bkz. İsrâ, 17/80; Hâkka, 69/29. Diğer 

taraftan; “Ey cin ve insan topluluğu! Göklerin ve yerin bucaklarından geçip gitmeye gücünüz yeterse 

geçip gidin. Fakat bunu “sultân”dan (yani ilimde kök salmış bir yetki ve güçten) başka bir şeyle 

yapamazsınız” mealindeki Rahmân suresi 33. âyette geçen “sultân” kelimesi hakkında Taberî’nin 

açıklamaları mühimdir.  Taberî, sultân kelimesinin asıl anlamının “açık delil” olduğunu belirtmekle 

beraber (Örnek olarak bkz. Taberî, Câmi‘ûl-Beyân, VII/304, 643 v.d.), mezkûr ayetten hareketle 

“sultân” kelimesinin “fiziksel güç veya dayanılmaz kuvvet” anlamını da içerdiğini söyler.  Bkz. 

Taberî, Câmi‘ûl-Beyân, XXII/221.
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bulunmadığı şeylere kulluk ederler. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur.”78 ayetinde ise 

Allah’a ortak koşulan putların gerçek tanrılar olduklarına dair herhangi bir delilin

bulunmadığından bahsedilirken sultân kelimesi, kesin delil, hüccet manasında 

kullanılmıştır.79 Sultân kelimesinin mucize anlamında kullanıldığı ayetlerde genellikle

Hz. Mûsâ’ya verilen mucizelerden bahsedilmektedir. “Andolsun ki biz Mûsâ’yı 

mucizelerimizle ve apaçık bir delille (sultân) Firavun’a, Hâmân’a ve Kârûn’a 

gönderdik. Onlar ise; “Bu çok yalancı bir sihirbazdır” dediler.”80 Bu ve benzer

ayetlerin, Hz. Mûsâ’nın, “âsâ ve parıldayan el” mucizelerine işaret ettiği klasik 

tefsirlerde yer almaktadır.81 Diğer taraftan “sultân” kelimesi, bahsi geçen ayetlerin 

birçoğunda "mubîn"(apaçık) sıfatıyla birlikte zikredilmiş olup, bu sıfat, sultânın çok 

güçlü bir hüccet oluşunun teyidi mahiyetindedir.82

                                                          
78 Hac, 22/71. Benzer manadaki ayetler için bkz. Âl-i ‘İmrân, 3/151; En‘âm, 6/81; A’râf, 7/33, 71; 

Yûnus, 10/68; Yûsuf, 12/40; Kehf, 18/15; Rûm, 30/35; Necm, 53/23. 
79 Sultân kelimesinin delil manasında kullanıldığı diğer ayetler için bkz. Nisâ, 4/144; Sâffât, 37/156; 

Mu’min, 40/35, 56; Tûr, 52/38. Hz. Süleyman ve Hüdhüd Kuşu arasındaki diyalogun anlatıldığı ayette 

geçen “sultân” kelimesinin de delil/hüccet manasında olduğu, Elmalılı tarafından dile getirilmektedir. 

Bkz. Yazır, a.g.e., V/3670. İlgili ayet için bkz. Neml, 27/21.
80 اِٰلى فِْرَعْوَن َوھَاَماَن َوقَاُروَن فَقَالُوا َساِحٌر َكذَّاٌب."  .ینٍۙ ى بِٰایَاتِنَا َوُسْلطَاٍن ُمبِ نَا ُموسٰ "َولَقَْد اَْرَسلْ  Mu’min, 40/23-24. Benzer 

ayetler için bkz. Nisâ, 4/153; Hûd, 11/96; Mu’minûn, 23/45; Kasas, 28/35; Duhân, 44/19; Zâriyât, 

51/38. Sultân kelimesi Hz. Mûsâ’nın mucizelerinden farklı olarak, sadece iki ayette, Nûd, ‘Âd ve 

Semûd kavimlerinden, inkâr edenlerin mucize taleplerinin ve peygamberlerin onlara verdiği 

cevapların anlatımında ‘mucize’ manasında kullanılmıştır. Söz konusu ayetler için bkz. İbrâhîm, 

14/10-11.
81   Örnek olarak bkz. Zemahşerî , el-Keşşâf, III/232; Kurtubî, el-Câmi‘u li Ahkâm’l-Kur’ân, VI/7. Ayrıca 

bkz. Öztürk, “Sultân” mad., DİA, XXXVII/495. Buradan hareketle sultân kelimesinin, mucizeye 

ilişkin mana ciheti itibariyle “daha ziyade hissî mucize anlamına geldiği öne sürülebilir.” Bkz. Bulut, 

a.g.e., s. 36.
82 Hz. Musâ’nın mucizelerinden bahseden ve sultân kelimesinin de geçtiği ayetlerde şu ifadeler sıkça 

tekrarlanmaktadır:    َینٍ بِ مُ انٍ طَ لْ سُ ا وَ نَ اتِ بَ اَ ى بِ وسَ ا مُ نَ لْ سَ رْ اَ دْ قَ لَ و Örnek olarak bkz. Nisâ, 4/153; Hûd, 11/96; 

Mu’minûn, 23/45; Mu’min, 40/23. Fahruddîn Râzî (ö.606/1209) mezkûr ayetlerde hem ‘âyet’ hem 

‘sultân’ hem de ‘mübîn’ kelimelerinin bir arada mucizeler için kullanılmasının sebebini şöyle açıklar: 

“"Âyât" zan ifade eden alâmetler ile yakîn ifâde eden deliller arasında müşterek olan kısma denilir. 

"Sultân" ise, kat‘iyyet ve yakîn ifade eden delillere denilir. Ancak ne var ki bu da, his (duyu organları) 

ile kuvvetlenen deliller ile his ile kuvvetlenmeyen deliller arasındaki müşterekliğin adıdır. His ile 

kuvvetlenen kesin delile "apaçık delil" (Sultân-ı mübin) denilir. Hz. Mûsâ'nın mucizeleri de bu cinsten 

olunca, pek yerinde olarak, Allah onları "Sultân-ı mübîn" diye vasfetmiştir.” Bkz. Râzî, Mefâtihu’l-

Ğayb, XVIII/54. Menâr tefsirinde Reşid Rıza bu terkibi, “Allah’ın isyan ve inkârları sebebiyle 

kafirlere boyun eğdirdiği zahiri bir kuvvet” şeklinde açıklar. Bkz. Rıza-Abduh, Reşid-Muhammed, 
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5. Kur’ân’da Mucize Manasında Kullanılan Diğer Kavramlar

Kur’ân’da “âyet, beyyine, burhân ve sultân”ın yanı sıra “hakk” ve “furkân” 

terimlerinin de mucize manasında kullanıldığı bazı eserlerde ifade edilmiştir.83 Ancak 

mezkûr kavramların mucize manasında kullanıldığına dair görüşleri te’vil edenlerin 

yanı sıra, ilgili ayetlerdeki “hakk” ve “furkân” kelimelerini, başka manalara hamleden 

müfessirler de vardır. Bu bakımdan, söz konusu terimlerin, en azından yukarıda bahsi 

geçen “âyet, beyyine, burhân ve sultân” kavramları gibi açık ve kesin bir şekilde mucize 

manasına işaret etmedikleri söylenebilir. Binaenaleyh bu kavramların mucize anlamını 

ifade edip etmediklerine ilişkin bir çözümleme elzem görünmektedir.

a. Hakk

“Sözlükte; ‘gerçek, sabit ve doğru olmak, gerekmek, bir şeyi gerçekleştirmek, 

bir şeye yakinen muttali olmak’ anlamlarında masdar ve ‘gerçek, sabit, doğru, varlığı 

kesin olan şey’ anlamlarında isim olan ‘hakk’ kelimesi (çoğulu hukûk) genellikle batılın 

zıddı olarak gösterilir.”84

“Hakk” kelimesi Kur’ân-ı Kerîm’de, fiil, mastar ve sıfat gibi değişik formlarda 

toplamda 272 defa geçmektedir.85 Bu kullanımlara bakıldığında “hakk” kelimesinin 

geniş bir anlam çerçevesini ihtiva eden şümullü bir Kur’ân terimi olduğu görülecektir.

Bununla beraber, genellikle batılın zıddı olarak kullanıldığı da söylenebilir.86 Bundan 

farklı olarak, “gerçeğe uygun söz, doğru haber, doğru yol, delil, adalet, görev ve 

                                                                                                                                                                         
Tefsîru’l-Menâr, Dâru’l-Menâr, Kahire 1947, VI/14. Geniş bilgi için ayrıca bkz. Öztürk, Mustafa, 

“Sultân” mad., DİA, XXXVII/495.
83 Mustafa Sabri, Mevkifu’l-‘Akl ve’l-’İlm ve’l-‘Âlim min Rabbi’l-‘Âlemîn ve ‘İbâdihi’l-Murselîn, Dâru 

İhyâi’t-Türâsi’l-‘Arabî, Beyrut 1981, IV/124; Bulut, a.g.e., s. 38-43. 
84   Çağrıcı, Mustafa, “Hak”mad., DİA, XV/137.
85   Abdulbâkî, Mu’cemu’l-Mufehres, s. 448-454, 979.
86   Örnek olarak bkz. Bakara, 2/42; Nisâ, 4/105; Mâide, 5/77.
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hüküm” gibi anlamlarda da kullanılmaktadır.87 Ayrıca Allah’ın bir “ismi ve sıfatı 

olarak”88 da Kur’ân’da yer almaktadır.89 “Hakk” kelimesi, “gerçek, sabit, doğru” gibi 

anlamları dolayısıyla Kur’ân’ı ve İslâm’ı ifade ettiği gibi, vukuu kat’î olan ölüm için ve 

ahiret hakkındaki haberleri, müjde ve tehditleri ifade etmek için de kullanılmıştır.90

Kur’ân’da “Hakk” kelimesinin -az sayıda da olsa- mucize anlamını ifade etmek 

için kullanıldığı ayetlere rastlamak mümkündür. Örneğin Yûnus suresinde Hz. 

Musa’nın mucizelerinden bahsedilirken “hakk” kelimesine yer verilmiştir; “Katımızdan 

onlara hak (mucize) gelince, “Şüphesiz bu açık bir sihirdir” dediler. Bunun üzerine 

Mûsâ: “Size hak gelince onun hakkında böyle mi diyorsunuz? Bu bir sihir midir? Oysa 

sihirbazlar iflah olmazlar!” dedi.”91  Mukâtil b. Süleymân (ö.150/767)92 başta olmak 

üzere bazı müfessirler, mezkûr ayetteki “hakk” kelimesinden, Hz. Mûsâ’nın “âsâ ve 

parıldayan el” mucizelerinin kastedildiğini ifade etmektedirler.93 Benzer bir kullanıma 

Mü’min/Ğâfir Suresi’nde de rastlamak mümkündür; “Mûsâ onlara tarafımızdan hakkı 

(mucizeleri) getirince, “Onunla beraber iman edenlerin oğullarını öldürün, kadınlarını 

sağ bırakın” dediler. Fakat kâfirlerin tuzağı hep boşa çıkmıştır.”94 mezkûr ayetteki 

                                                          
87  Mezkûr manalarda kullanıldığı ayetler için bkz. Bakara, 2/180, 241; A‘râf, 7/89, 169; Yûnus, 10/35, 

76; Enbiyâ, 21/112; Mu’min, 23/62; Rûm, 30/47; Sâd, 38/84; Zümer, 39/69.  
88 Güler, İlhami, ““el-Hakk” Kavramının Kur’ân’daki Dinî-Ahlakî İçeriğinin Tahlili”, AÜİFD, Ankara 

2002, C. XLIII, S. 2, s. 204; Çağrıcı, “Hak” mad., DİA, XV/137.
89  Hacc, 22/5-6, 61-62; Nûr, 24/25; Lokmân, 31/30. 
90  “Kur’ân” ve “İslâm” manası için bkz. İsrâ, 17/81, 105; Kehf, 18/29. Ölüm anlamında kullanıldığı ayet 

için bkz. Kâf, 50/19.  Ahiretle ilgili kullanımı için bkz. Enbiyâ, 21/97; Mu’min, 40/55. Geniş bilgi için 

ayrıca bkz. Çağrıcı, “Hak” mad., DİA, XV/137; Bulut, a.g.e., s. 39; Güler, “a.g.m.”, AÜİFD, s. 205-

206.
91 Yûnus, 10/76-77. Mezkûr ayette geçen hak kelimesi, pek çok mealde mucize kelimesiyle ifade

edilmektedir. Örnek olarak bkz. Diyanet İşleri Başkanlığı, Kur’ân-ı Kerîm Me‘âli, DİB Yay., 2. Baskı, 

Ankara 2005. 
92 Çalışmamızda ismi geçen müelliflerin vefat tarihleri, isimlerinin ilk geçtiği yerde (ö.hicri/miladî) 

şeklinde verilecektir. Aynı müellifin ismi ilerleyen bölümlerde tekrar ettiğinde vefat tarihi tekrar 

verilmeyecektir.
93 Mukâtil b. Suleymân, Tefsîru Mukatil b. Suleymân, II/245. Ayrıca bkz. Ebussuûd, İrşâdu’l ‘Akli’s-

Selîm, II/696; Rıza, Reşid, Tefsîru’l-Menâr, XI/466.
94 اَءھُْم بِاْلَحقِّ ِمْن ِعْنِدنَا... ا َجٓ ""فَلَمَّ Mu’min, 40/25.
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“hakk” kelimesinin de Hz. Mûsâ’nın “âsâ ve parıldayan el” mucizelerine işaret ettiği

bazı müfessirlerce ifade edilmiştir.95

Diğer bir örnek de En‘âm suresinde karşımıza çıkmaktadır; “Onlara Rablerinin 

ayetlerinden hiçbir ayet gelmez ki ondan yüz çevirmesinler. Nitekim “hakk” kendilerine 

gelince onu yalanladılar. Fakat alay ettikleri şeyin haberleri kendilerine ileride 

gelecektir.”96 Fahruddîn er-Râzî (ö.606/1209), âyette geçen “hakk” kelimesinden 

maksadın ne olduğu hususunda ihtilaf bulunduğunu ifade eder. Dile getirilen; ”mucize”, 

“Kur’ân”, “Hz. Peygamber”, “O’nun getirmiş olduğu şeriat” veya “Allah’ın ahiret 

hayatı hakkındaki vaad ve vaîdleri” şeklindeki farklı görüşleri zikrettikten sonra, tüm bu 

manaların “hakk” kelimesinin muhtevasında bulunduğunu kabul etmenin en doğru 

yaklaşım olacağını ifade eder.97 Bu örneklerden yola çıkarak, “hakk” kelimesinin 

Kur’ân’daki bazı kullanımlarında, en azından muhtemel mana cihetlerinden birisi olarak 

mucize manasına işaretin bulunduğunu söylemek mümkündür.

b. Furkân 

Kur’ân’da mucize manasında kullanılan kavramlardan birinin de “furkân” 

kavramı olduğu ifade edilmiştir.98 Kelime olarak, “iki şeyin arasını ayırmak” manasına 

gelen “furkân”,99 Kur’ân’da yedi ayette geçmekte100 ve bu ayetlerde de genel olarak; 

“hakla batılı, imanla küfrü, helal ile haramı birbirinden ayıran şey” manasında 

                                                          
95 Mukâtil b. Suleymân, Tefsîru Mukatil b. Suleymân, III/710; Ebussuûd, İrşâdu’l ‘Akli’s-Selîm ilâ 

Mezâye’l-Kitâbi’l-Kerîm, V/13.. 
96 ا" ا َجٓ ..."َءھُمْ فَقَْد َكذَّبُوا بِاْلَحقِّ لَمَّ Bkz. En’âm, 6/4-5.
97 Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, XII/166.
98 Mustafa Sabri, Mevkifu’l-‘Akl, IV/124; Bulut, a.g.e., s. 41-43.
99 Çelik, İbrahim, “Furkân” md., DİA, XIII/220
100 Abdulbâkî, Mu’cemu’l-Mufehres, s. 718.
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kullanılmaktadır.101 Bu mana çerçevesinde Kur’ân’ın isimlerinden birinin de “furkân” 

olduğu ifade edilmiştir.102 Mezkûr kelimenin bazı ayetlerde mucize manasında 

kullanıldığı, müfessirlerin bir kısmı tarafından tercih edilen bir görüştür. Örneğin

Fahreddîn Râzî, Âl-i ‘İmrân suresi dördüncü ayetinde geçen furkân kelimesini izah 

ederken, muhtemel manaları (Zebur, Tevrat, İncil veya Kur’ân) saydıktan sonra, 

özellikle bu ayet bağlamında tercih ettiği görüşün, ‘mucize’ manası olduğunu vurgulu 

bir üslupla ifade etmiştir.103 Aynı şekilde; “Hani, doğru yolu tutasınız diye Mûsâ’ya 

kitabı ve furkânı vermiştik.” 104 mealindeki ayette geçen “furkân” kelimesinin mucize 

manasına geldiği bazı müfessirlerce de ifade edilmiştir.105 Buna karşılık mezkûr 

ayetlerdeki “furkân” kelimesini, mucizeden başka manalara hamleden müfessirler de 

vardır.106 Bu çerçevede furkân kelimesinin Kur’ân’da, –nadiren de olsa- mucize 

manasında kullanıldığına dair veriler olmakla birlikte konu özelinde bir ittifakın 

varlığından bahsedilemesi mümkün görünmemektedir.

Buraya kadar ifade edilenlerden, “âyet, beyyine, burhân, sultân, hakk ve furkân”

gibi Kur’ân’î terimlerin, başka anlam çerçevelerinin yanı sıra, “peygamberlere 

bahşedilen harikulade olaylar” manasını, yani literatüre sonradan giren “mucize” 

kelimesinin ihtiva ettiği anlam çerçevesini ifade etmek için kullanıldıkları

anlaşılmaktadır. Kur’ân’da mucizenin yerine mezkûr kelimelerin tercih edilmesinde pek 

çok hikmetler aranabilir. Fakat bu tercihte, öncelikle Kur’ân’ın mucizeleri 

                                                          
101 Isfehânî, el-Mufredât, s. 378; İbn Manzûr, Lisânu’l-‘Arab, V/3399. Ayrıca bkz. Çelik, “a.g.md.”, 

DİA, XIII/220.
102 Isfehânî, el-Mufredât, s. 378; İbn Manzûr, Lisânu’l- ‘Arab, V/3399
103 Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, VII/174. 
104 ""َواِْذ ٰاتَْینَا ُموَسى اْلِكتَاَب َواْلفُْرقَاَن لََعلَُّكْم تَْھتَُدونَ  Bakara, 2/53.
105 Şevkânî (ö.1250/1834) mezkûr ayetteki “furkân” kelimesinden kastın, “âsâ ve parıldayan el” 

mucizelerinin olduğunu ifade eder. Bkz. Şevkânî, Muhammed b. Ali b. Muhammed, Fethu’l-Kadîr 

el-Câmi’ beyne Fenniyyi’r-Rivâye ve’d-Dirâye min ‘İlmi’t-Tefsîr, Dâru’l-Fikr, Beyrut, t.y.,  I/85-86.
106 Bakara suresi 53. ayeti çerçevesinde mucizeden farklı manaları zikreden müfessirler için örnek olarak 

bkz. Taberî, Câmi‘u’l-Beyân, I/676; Zeccâc, Ebu İshak İbrahim b. Es-Seriy, Me’âni’l-Kur’ân ve 

İ’râbuhû, thk. Abdulcelîl Abduh Çelebi, ‘Âlemu’l-Kutub, Beyrut 1988. Geniş bilgi için bkz. Çelik, 

“Furkân” mad., DİA, XIII/220.
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zikretmesindeki gaye ile alakalı bir hususiyet bulunduğu öne sürülebilir. Hiç şüphesiz 

Kur’ân’ın temel gayesi, muhataplarının, öncelikle Allah’a ve peygamberlere iman 

etmelerini temin etmektir. Kur’ân’ın bu gayeye hizmet eden bir üsluba sahip olduğu 

bilinen bir husustur. Bu meyanda Kur’ân,  ibretlik pek çok olayı aktarırken gereksiz 

ayrıntılara girmemiş, bunun yerine mezkûr gayeyi merkeze koyan ve bu gayeye hizmet 

eden bir aktarımda bulunmuştur. İşte Kur’ân, peygamberlere verilen mucizeleri 

aktarırken de aynı gayeyi merkeze alan bir anlatımla, iman etmek için mucizelere 

ihtiyaç duyan kimi muhataplarının önünü açmaya çalıştığı söylenebilir. Yani 

mucizelerin zikredilişindeki öncelikli maksat, muhatabı iman etmeye ikna edecek 

delilleri ortaya koymaktır. Oysa mucize kelimesinin, kelime anlamı itibariyle “aciz 

bırakmak” manasında olduğu açıktır.107 Bu bağlamda Kur’ân, muhataplarını aciz 

bırakmayı değil, iman etmek noktasında ikna etmeyi hedeflediği için; “aciz bırakmak”

manasına gelen “mucize” kelimesinin yerine, genel olarak anlam çerçeveleri “delîl” 

manasında kesişen, “ayet, beyyine, burhân, sultân, hakk ve furkân” kelimelerini 

kullanarak, iman etmek için bir delile ihtiyaç duyan muhataplarına, harikulade olayları

anlatmıştır. Bu noktada Kur’ân’ın, düşünerek ve aklederek iman etmeye verdiği değere 

de bir atıf bulunduğu söylenebilir. 

Kur’ân, insandaki akletme yeteneğine her fırsatta vurgu yapmış,108 düşünen, 

tefekkür eden, akleden bir insan için imana giden yolda delillerini ortaya koymuş, bu 

deliller üzerine tefekkür eden ve imana ulaşmayı başarabilen işlevsel aklı övmüştür.109

Bununla bağlantılı olarak Kur’ân’da, imtihan sırrını ortadan kaldıracak, aklı devre dışı 

bırakacak ve adeta çaresizce iman etmeyi zorunlu kılacak türden mucize taleplerine

                                                          
107 “Zaaf/zayıflık, aciz kalma ve bir işe güç yetirememe” anlamındaki a-c-z kökünden müştâk olan 

mucize kelimesinin sözlük anlamına dair geniş bir değerlendirme, çalışmamızın önceki başlıklarında 

bahse konu edilmişti.
108 Örnek olarak bkz. Bakara, 2/164; Âl-i ‘İmrân, 3/191; En ‘âm, 6/151; A’râf, 7/179; Yûsuf, 12/105; 

Nahl, 16/66; Nûr, 24/44 v.d.  
109 Bkz. Esen, Muammer, “Kur’ân’da Akıl-İman İlişkisi”, AÜİFD, C. 52, S.2, s. 85-96.
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peygamberler tarihinin hiçbir kesitinde olumlu cevap verilmediği ifade edilmiştir. İşte 

“aciz bırakmak” manasına gelen mucize kelimesi, aklın çaresizliğini ve bu çaresizlikle 

beraber adeta imtihan sırrını ortadan kaldırırcasına zorunlu bir imanı ihsas ettirirken; 

genel çerçeve olarak “delil/alamet/işaret” manasına gelen “âyet, beyyine, burhân, sultân, 

hakk ve furkân”  gibi kavramlar böyle değildir. Çünkü söz konusu kavramlarla ifade 

edilen delillendirmenin zemin bulabilmesi için aklî tefekkürün gerekliliği Kur’ân’da 

sıklıkla ve önemle vurgulanmakta ve böylece mucizelerin akıllara hitap etmek suretiyle 

imana götüren vesileler oldukları ifade edilmiş olmaktadır.110 Bu sebeple mezkûr 

kavramların, Kur’ân’ın üslup, muhteva ve gayesiyle daha mütenasip olmaları hasebiyle 

tercih edilmiş olabileceği söylenebilir.111

Kur’ân’da, mucize manasını ifade etmek için, müstakil bir terim/ıstılah yerine,

“âyet, beyyine, burhân sultân v.s.” gibi farklı kavramların ikame edilmiş olması, 

“mucizeyle yapılan delillendirmenin keyfiyetine ve derecelerine işaret edilmesi”112 ve 

bu çerçevede bir mana derinliğinin ortaya konulmuş olması bakımından da Kur’ân’ın 

i’câzına daha uygundur. Bu çerçevede, “insaf sahipleri için peygamberin doğruluğuna 

“ayet”ler yeterli olurken”,113 “açık ve ön yargılı olmayan bir akıl için kabul ettirici delile 

“beyyine”, bazı peşin hükümleri yıkabilecek güçte olan delile de “burhân” denilmiştir. 

“Sultân” ise “hakikati kabullenmemeye kararlı olanları psikolojik yönden hemen hemen 

kabul etmeye zorlayıcı bir güce sahip delil anlamında kullanılmıştır.”114 “Hakk” ve 

                                                          
110 Akkuş, Süleyman, “İsbât-ı Vâcip Bağlamında Kur’ân-ı Kerîm’de Âyet Kavramı”, Usûl İslam 

Araştırmaları Dergisi, 2010, S. 14, s. 23. Bu çerçevedeki ayetler için örnek olarak bkz. Âl-i ‘İmrân, 

3/41, 97-98; A’râf, 7/26; Enfâl 8/52; Yûnus, 10/6, 92, 101; Hûd, 11/59; Yûsuf, 12/105; Hicr, 15/75; 

İsrâ, 17/1 v.d.
111 Bkz. Söz konusu kavramların kullanılmasının, Kur’ân’ın bu genel gayesine bakan yönü bulunmakla 

beraber, bir olgu olarak “mucizelerin de rastlantısal ve keyfî olaylar olmadığını, bilakis belli bir 

hedefi olan anlamlı olaylar olduğunu ifade etmesi” cihetiyle de önemlidir. Topaloğlu, Fatih, Felsefî 

ve Teolojik Açıdan Mucize, Rağbet Yay., İstanbul 2011, s. 66.
112 Fazlurrahmân, a.g.e., s. 124.
113 Bulut, a.g.e., s. 35.
114 Fazlurrahmân, a.g.e., s. 124.
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“furkân” kelimelerinin de mucizelerin, peygamberlerin doğruluklarını göstermesi 

bakımından, hakkı batıldan ayırma hususiyetine işaret ettiği söylenebilir.

Neticede Kur’ân’da; akla verilen değeri ifade etmek için, aciz bırakmayı değil 

ikna etme hedefini ortaya koymak için, “mucizelerin rastlantısal değil belli hedefi ve 

içeriği bulunan olaylar olduğunu ifade etmek için”115 ve i’cazına yaraşır mana 

derinliklerini aksettirdiği için, harikulade olayları muhataplarına aktarırken “mucize” 

kelimesinin yerine, “âyet, beyyine, burhân, sultân, hakk ve furkân” gibi kavramlar tercih 

edilmiştir. 

Şüphesiz ‘mucize’ kelimesinin yerine mezkûr terimlerin kullanılışında bu gibi 

hikmetlere mebnî hususiyetleri var saymakla beraber,116 bu terimlerin ifade ettikleri 

anlamın, daha sonra neden “mucize” kavramıyla özelleştirildiğini, başka bir ifadeyle 

“mucize” kavramının ortaya çıkış sürecini incelemek de son derece önemlidir. Bu 

çerçevede mucize kavramının tahlili ile beraber, ıstılahî içeriği üzerinde de durulacaktır. 

C. Mucize Kavramının Ortaya Çıkışı ve Istılahî Anlamı

1. Mucize Kavramının Ortaya Çıkışı

Mucize kavramının ıstılahî anlamına geçmeden önce, mezkûr kavramın ortaya 

çıkışı ve terimleşme süreci ile ilgili bilgi vermek yerinde olacaktır. Daha önce de 

değinildiği üzere, mucize kelimesi Kur’ân-ı Kerîm’de direkt olarak kullanılmayıp, 

ihtiva ettiği anlam çerçevesi için farklı terimler kullanılmıştır. Buradan hareketle 

öncelikle “mucize” kavramının kast olunan mefhumu ifade etmek üzere vahyin 

nüzûlünden sonraki süreçte kullanılmaya başlandığını tespit etmek mümkündür. 
                                                          
115 Topaloğlu, a.g.e., s. 66.
116 Kur’ân’da mucize manasını ifade etmek için söz konusu terimlerin kullanılmasında; dile getirdiğimiz 

olası hikmetlerin yanı sıra daha başka pek çok hikmetlerin de bulunabileceği muhakkaktır. 
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Bununla birlikte mucize kavramının, ilgili mefhumu ifade etmek üzere istihdam edildiği 

zaman ile ilgili olarak kesin tarih vermek son derece güçtür.  

Nüzûl sonrası döneme bakıldığında öncelikle hicrî ilk asırda mucize kelimesinin 

kullanıldığına dair herhangi bir bilgiye rastlamak mümkün değildir. Şüphesiz bu 

döneme ait elimize ulaşmış eser sayısının çok az olması da mucize kavramının izini 

sürmeyi güçleştirmektedir. Ancak isnad zincirleri ile bu dönemin içerisinden geçip

gelen rivayetlere bakıldığında mucize kelimesine rastlanmaması, kelimenin bu süreçte 

kullanılmadığına dair güçlü bir delil olarak öne sürülebilir.

Araştırmamız açısından hicrî ikinci asır, ilk asra nazaran bize kadar ulaşan eser 

sayısı açısından çok daha verimli olan bir dönemdir. Dolayısıyla çalışma konumuz olan 

kavramın bu dönem itibariyle literatürde yer bulup bulmadığına dair araştırma çok daha 

muhkem verilerden hareketle sürdürülebilir. Nitekim tefsir, hadis, lügat, gramer, fıkıh, 

kelam gibi pek çok alana ait ilk temel metinler bu dönemde kaleme alınmış ve hatırı 

sayılır bir miktarı bize kadar ulaşmıştır.117 Binaenaleyh kavramın ilgili eserlerde 

kullanılıp kullanılmadığı, kullanıldı ise sonradan terim olarak ifade edeceği özel anlamı 

yansıtıp yansıtmadığına dair çok daha muhkem, somut önermeler/sonuçlar elde 

edilebilir. Dolayısıyla bu dönemde telif edilmiş Kur’ân temelli ilimlere özgü metinlerde 

kavramın izini sürmek önem arz etmektedir. Ele alacağımız ilk metin, Mukâtil b. 

Süleyman (ö.150/767) tarafından telif edilen, bize kadar ulaşan ve Kur’ân’ı baştan sona 

kadar mushaf tertibine uygun olarak tefsir etmesi bakımından ilk olma vasfını taşıyan 

et-Tefsîru’l-Kebîr’dir. Müellif, peygamberlere bahşedilen mucizelerin anlatıldığı 

bölümlerin tefsirini yaparken, çoğu defa ayet, beyyine, sultan, delîl, ‘alâmet v.b. 

kelimeleri,118 bazen de “acâib” ( بجائع ) ifadesini kullanmıştır. Fakat “mucize” kelimesini 

                                                          
117 Geniş bilgi için bkz. Sezgin, M. Fuad, Buhârî’nin Kaynakları, 3. Baskı, Otto Yay., Ankara 2012. 
118 Bkz. Mukâtil b. Suleyman, Tefsîru Mukâtil b. Suleymân, tahk. Ahmed Ferid, Dâru’l-Kutubi’l-

‘İlmiyye, Beyrut 2003, I/207, 268, 315, II/103, 209, 223, 283, 330 v.d.
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kullanmamıştır.119  Vefat tarihi hakkında farklı değerlendirmeler olsa da Mukâtil b. 

Süleyman ile çağdaş olduğu anlaşılan İbn Cüreyc (ö.150/767) de tefsirinde,120

mevzubahis ayetlerin tefsirine dair bölümlerde mucize kelimesini kullanmamış,

dönemin diğer eserlerinde de olduğu üzere “âyet” kelimesini tercih etmiş 

görünmektedir.121 Keza aynı dönemde yaşadığı bilinen Ebû Hanîfe (ö.150/767) de

meşhur eseri ‘el-Fıkhu’l-Ekber’inde122 peygamberlerin mucizelerinden bahsederken 

“ayet” kelimesinin çoğulu “âyât” ifadesini kullanmış,123 mucize kelimesine yer 

vermemiştir.124 Buradan hareketle, vefat tarihleri hicrî 150 civarında olan önde gelen 

                                                          
119 Mukâtil b. Suleymân tefsirinde, özellikle hissî mucizelerin anlatıldığı –hissî mucizeler ile ilgili geniş 

bilgi çalışmamızın ilerleyen bölümlerinde yer alacaktır- ayetlerin bazılarında “’acâib” ifadesi, 

‘şaşırtıcı olay’ anlamında kullanılmıştır. Dönemin diğer eserlerinde rastlayamadığımız bu ifade, 

henüz mucize kavramının ortaya çıkmadığı bu dönemde, özellikle hissi harikaları ifade edecek bir 

kavram arayışına işaret etmesi bakımından önemlidir. Bkz. Mukâtil b. Suleymân, Tefsîru Mukâtil b. 

Suleymân, I/57, 62, II/103, 210, 328 v.d.
120 İbn Cureyc’in tefsiri günümüze kadar ulaşmamıştır. Fakat Hasan Ali Abdulğanî tarafından; Taberî, 

Bağavî, Kurtubî, Ebû Hayyân, İbn Kesîr ve Suyûtî gibi müfessirlerin tefsirlerinde, isnad zinciri İbn 

Cureyc ile son bulan rivayetler toplanarak mushaf tertibine göre sıralanmış ve “Tefsîru İbn Cureyc” 

ismiyle neşredilmiştir. Burada mevzu bahis edilen tefsir budur. Ayrıca söz konusu tefsirin 

mukaddimesinde İbn Cureyc’in vefat tarihi hakkında uzunca bir açıklama da yapılmış, farklı 

değerlendirmeler dercedilmiştir. Bkz. İbn Cureyc, Tefsîru İbn Cureyc, nşr. Hasan Ali Abdulğanî, 

Mektebetu’t-Turâs’il-‘Arabî, Kahire 1992. Ayrıca bkz. Cerrahoğlu, İsmail, “İbn Cureyc”, DİA,

İstanbul 1999, XIX/405.
121 Bkz. İbn Cureyc, Tefsîru İbn Cureyc, s.18, 278 v.d.
122 El-Fıkhu’l-Ekber’in Ebû Hanife’ye nisbetinin şüpheli olduğu şeklinde değerlendirmeler mevcuttur. 

Fakat İslam alimleri arasında bu eserin Ebû Hanife’ye ait olduğuna dair neredeyse görüş birliği 

vardır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Altıntaş, Ramazan, “Ebû Hanîfe’nin Kelam Metodu ve “el-Fıkhu’l-

Ekber” Adlı Eserine Yönelik Bazı İtirazlar”, İslâmî Araştırmalar Dergisi Ebû Hanîfe Özel Sayısı, Cilt 

XV, Sayı I-II, s.185 v.d. ; Uzunpostalcı, Mustafa, “Ebu Hanîfe”, DİA, TDV Yay., İstanbul 1994, 

X/134.
123 Kur’ân-ı Kerîm’de mucize anlamında kullanılan kavramlar içerisinde daha önce bahsi geçen 

kavramlardan en sık kullanılanı “âyet” kavramıdır. “Âyet kavramının yaygın bir şekilde Kur’ân’da 

kullanılması, nüzul sonrasında teşekkül eden İslamî ilimler için de belirleyici olmuş, telif edilen 

eserlerde mucize anlamını karşılamak üzere daha çok “âyet” kavramı kullanılmıştır.
124 Ebu Hanife’nin el-Fıkhu’l-Ekber isimli eserinin İmam Maturidî’ye (ö.333h.) nisbet edilen bir şerhi 

mevcuttur. Bu şerhte “Âyât” kelimesi “el-Mu’cizât” kelimesi ile açıklanmıştır. Bkz. Maturîdi, Ebû 

Mansûr Muhammed b. Muhammed b. Mahmûd el-Hanef’i es-Semerkandî, Şerhu’l-Fıkhu’l-Ekber, 

thk. Abdullah b. İbrahim el-Ensârî,  Katar t.y., s.144. Bu durum “mucize” kavramının ortaya çıktığı 

tarih olarak Mâturîdî’nin yaşadığı hicrî üçüncü asrın başını işaret etse de söz konusu şerhin İmâm 

Mâturîdî’ye aidiyeti hususunda ciddi bir şüphe söz konusudur. Bu sebeple sadece bu şerhi ölçü alarak 

mucize kavramının ortaya çıkışı ile ilgili kesin bir kanaate varmak mümkün görünmemektedir. Bkz. 

Özen, Şükrü, “Mâturîdî”, DİA, TDV Yay., Ankara 2003, XXVIII/149-150. Ayrıca Mâturîdî’nin 

meşhur eseri Kitâbu’t-Tevhîd’i Türkçe’ye çeviren Bekir Topaloğlu, Mâturîdî’nin hayatı ve eserlerine 

dair bilgi verdiği kitabın giriş kısmında bu konuya değinmiş ve farklı değerlendirmeleri dile 
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ulemanın, mucize ifadesini kullanmadıkları, aksine ilgili mefhumu ifade etmek üzere,

tıpkı birinci asırdaki gibi, genellikle “âyet” başta olmak üzere, beyyine, sultân v.s. 

kelimeleri tercih ettikleri ifade edilebilir. Mukâtil’in, nadiren de olsa “acâib” kavramını 

kullanması ise dikkat çekicidir. Nitekim buradan hareketle ilgili mefhumu ifade etmek 

üzere nadiren de olsa, ilk asırdakilerden farklı bir takım kavramların da literatüre 

yansıdığına dair – çok temelli/güçlü/muhkem olmasa da- bir tespit yapılabilir.

İlk dönem lügat müelliflerinden Halil b. Ahmed (ö.175/791), “Kitâbu’l-‘Ayn” 

isimli lügatinde, mucize kelimesinin türemiş olduğu “a-c-z” kökünü ele alırken mucize

kelimesini kullanmamış ve (معجزة) mucizeye işaret edecek herhangi bir açıklamada 

bulunmamıştır.125 Yine ilk dönem müfessirleri içerisinde önemli bir yeri olduğu, 

özellikle son yüz yılda yapılan çalışmalar sayesinde ortaya konmuş olan Yahya b.

Sellâm (ö.200/815)126 da tefsirinde,127 mucize ile ilgi ayetleri tefsir ederken “ayet”, 

“beyyine” gibi kelimeleri kullanmış, mucize kelimesini kullanmamıştır.128  

Hicrî II. asır ulemasının en önemli isimlerinden olan Muhammed b. İdris eş-

Şâfiî’ye (ö.204/820) nispet edilen “Kitâbu Fıkhu’l-Ekber fi’t-Tevhîd” isimli akaide dair 

eserde mucize kelimesi kullanılmakta, hatta mucizenin tanımı yapılmakta, muhtevasına 

dair teferruatlı bilgiler verilmekte ve üstelik metin içerisinde de çok defa ‘mucize’

                                                                                                                                                                         
getirmiştir. Bkz. Mâturîdî, Ebû Mansûr,  Kitâbu’t-Tevhîd, çev. Bekir Topaloğlu, TDV Yay., Ankara 

2003, s.XXXI.
125 Halil b. Ahmed, Kitâbu’l-‘Ayn, III/101-102.
126 Yahya b. Sellâm ile ilgili geniş bilgi için bkz. İbn Aşûr, Muhammed el-Fâzıl, Ana Hatlarıyla Tefsir 

Tarihi, çev. Bahattin Dartma-Ömer Pakiş, Rağbet Yay., İstanbul 2007, s. 23-28; Cerrahoğlu, İsmail, 

Yahya ibn Sellâm ve Tefsirdeki Metodu, AÜİF Yay., Ankara 1970; Sammoud, Hamadi, “Kuzey 

Afrika’da Şarklı Bir Müfessir:  Yahyâ İbn Sellâm”, çev. Salih Akdemir, AÜİFD, Ankara 1992, C. 

XXXII, s. 23-36. 
127 Yahya b Sellâm’ın tefsirinin bir kısmı günümüzde basılmış durumdadır. Ancak henüz büyük bir 

kısmı basılmamıştır. Bu yüzden mucize ile ilgili tarama yaparken söz konusu tefsirin sadece basılı 

olan kısmını inceleme fırsatımız olmuştur. 
128 Yahyâ b. Sellâm, et-Teymî el-Basrî el-Kayravânî, Tefsîru Yahyâ b. Sellâm min Sûreti’n-Nahl ilâ 

Sûreti’s-Sâffât, Dâru’l-Kutubi’l-‘İlmiyye, Beyrut 2004, I/72, 112, 113, 114, 144, 165, 166, 299-300, 

II/635, 785… v.d.



36

kelimesi kullanılmaktadır.129 Bu durum mucize kavramının ortaya çıkışına işaret etmesi

bakımından önemli gibi görünse de söz konusu eserin İmam Şafiî’ye aidiyeti noktasında 

ciddi bir şüphe mevcuttur. Zira mezkûr eserin, İmam Şafiî’den en az yüzyıl sonra, onun 

akaide dair görüşlerinin farklı bir müellif tarafından, o günün dili ve terminolojisi 

kullanılarak kaleme alınmış bir eser olduğu belirtilmiştir.130

Erken dönem lügavî tefsirlerin başında gelen Ebû Zekeriyyâ el-Ferrâ’nın 

(ö.207/822) Me’âni’l-Kur’ân’ında, mucize ile alakalı olan ayetlerin tefsirine ya hiç 

değinilmemiş ya da söz konusu ayetler tefsir edilirken “ayet” kelimesi kullanılmış, 

mucize kavramına yer verilmemiştir.131 Şu halde mezkûr ulemanın eserlerinde mucize

kelimesine rastlanmamış olmasının, hicrî ikinci asrın sonu ve üçüncü asrın başlarında 

mucize kavramının henüz ortaya çıkmamış olduğuna işaret ettiği söylenebilir.

Mucize kelimesinin ilk olarak Ahmed b. Hanbel (ö.241/855) tarafından 

kullanıldığı çeşitli kaynaklarda zikredilmektedir.132 Bu durum mucize kavramının 

ortaya çıkışı ile ilgili önemli bir ipucu niteliğindedir. Ancak gerek mucizenin sonradan 

                                                          
129 Eş-Şafiî, Ebû Abdullah Muhammed b. İdrîs, Kitâbu Fıkhu’l-Ekber fi’t-Tevhîd, Matbaatu’l-

Edebiyyetu Bisûgi Hadâri’l-Kadîm, Mısır t.y., s.26-28.  
130 Aybakan, Bilal, “Şafiî”, DİA, XXXVIII/231. Bu görüşü destekleyen önemli hususlardan birisi İmam 

Şafiî’nin diğer eserlerinde mucize kavramına rastlanmamasıdır. Örnek olarak bkz. Eş-Şâfiî, 

Ahkâmu’l-Kur’ân, thk. Abdulgani Abdulhâlik, Mektebu’l-Hanci, Kahire 1994; A.mlf, Tefsîru İmâm 

eş-Şafiî, thk. Ahmed b. Mustafa el-Ferrân, Dâru’t-Tadmuriyye, Riyad 2006; A.mlf, er-Risâle, thk. 

Ahmed Muhammed Şâkir, Dâru’l-Kutubi’l-‘İlmiyye, Beyrut t.y.; A.mlf, El-Umm, thk. Rıfat Fevzi 

Abdulmuttalib, Dâru’l-Vefa, 1422/2001. Bunun yanı sıra söz konusu eserde İmam Şâfiî’nin 

döneminde tartışılmayan konulara girilmiş olması eserin İmam Şâfiî’ye nisbetini imkansız 

kılmaktadır. Bütün bu noktalar göz önüne alındığında, en iyi ihtimalle, mezkûr esere İmam Şafiî’den 

sonra hatırı sayılır eklemeler yapıldığı neticesine varmak mümkündür. 
131 Bkz. El-Ferrâ, Ebû Zekeriyya Yahya b. Ziyâd, Me’âni’l-Kur’ân, thk. Muhammed Ali en-Neccâr, 

Ahmed Yusuf Necâti, ‘Âlemu’l-Kutub, Beyrut 1983.
132 Bkz. İbn Teymiyye, Takiyyuddîn, el-Mu’cizât ve’l-Kerâmât ve Envâ‘i Havâriki’l-‘Âdât, Mektebtu’s-

Sahâbe, Tanta 1986, s. 9; Kastalânî, Ahmed b. Muhammed Ebi Bekr, el-Mevâhibu’l-Leduniyye, 

Dâru’l-Kutubi’l-‘İlmiyye, Beyrut 1996, II/194; El-Hımsî, Na’îm, Fikretu İ’câzi’l-Kur’ân, 

Muessetu’r-Risâle, Beyrut 1980, s. 8.
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ıstılahlaşan anlamıyla örtüşecek bir kullanımın söz konusu olmaması133 gerekse de aynı 

dönemde yaşamış önemli müelliflerin eserlerinde, mucize kelimesine yer verilmemiş 

olması, söz konusu kullanımın çok istisnai ve mevziî olduğuna işaret eder.134 Örneğin

Ahmed b. Hanbel ile vefat tarihleri birbirine çok yakın olan Ali b. Rabben et-Taberî 

(ö.247/861) tarafından, Hz. Peygamberin nübüvvetini ispat etmek üzere kaleme alınan 

“ed-Dîn ve’d-Devle fî İsbâti Nübüvveti Muhammed” isimli eserde, mucize kelimesi

veya aynı kökten gelen türevleri kullanılmamış, bunun yerine “ayet” kelimesi 

kullanılmıştır.135 Diğer taraftan Hadis alanında bir başyapıt niteliğine sahip olan 

“Câmi’us’s-Sahîh” sahibi Buhârî (ö.256/870), Hz. Muhammed (s.a.v)’in peygamberlik 

delillerine dair hadisleri dercettiği bölüme “’Alâmâtu’n-Nübüvve fi’l-İslâm” ismini 

vermiştir.136 Mucize ile alakalı konuların geçtiği diğer bölümlerde de “mucize” 

kelimesine yer vermemiştir.

Arap edebiyatının en önemli simalarından ve aynı zamanda mutezile 

kelamcılarından olan ‘Amr b. Bahr el-Câhız (ö. 255/869), Hz. Peygamberin nübüvvetini 

ispata yönelik olarak yazdığı “Hucecü’n-Nübüvve” isimli eserinde ‘mucize’ veya 

‘i’câz’ kelimelerine yer vermemiş, bunun yerine dönemin diğer eserlerinde olduğu gibi 

‘âyet’, ‘burhan’ v.b. gibi kelimeleri tercih etmiştir.137 Dolayısıyla bu çerçevede hicrî 

                                                          
133 Ahmed b. Hanbel’in, mucize kelimesini, peygamberlere has olan harikulade olayların yanı sıra, 

evliyaların elinde zuhur eden ve daha sonraki dönemlerde ‘kerâmet’ kavramıyla ıstılahlaşan 

harikulade olaylar için de kullandığı ifade edilmiştir. Bkz. Kastalânî, a.g.e., II/194; Hımsî, a.g.e., s. 8.
134 Ahmed b. Hanbel’in mucizeyi kullandığını ifade eden kaynaklara bakıldığında, onun herhangi bir 

eserine atıfta bulunulmadığı görülecektir. Bu durum söz konusu kullanım hakkında şüphe uyandırıcı 

bir durum olsa da burada zikretmeden geçmemeyi uygun gördük. 
135 et-Taberî, Ali b. Rabben, ed-Dîn ve’d-Devle fî İsbâti Nubuvveti Muhammed, thk. Adil Nuveyhiz, 

Dâru’l-Âfâki’l-Cedîde, Beyrut 1973; Konu ile ilgili bkz. El-Hımsî, Na’îm, Fikretu İ’câzi’l-Kur’ân, s. 

7-8; Ayrıca bkz. Bulut, Kur’ân Işığında Mucize ve Peygamber, s. 22. Söz konusu eser Türkçeye de 

çevrilmiştir. Bkz. Et-Taberî, Ali b. Rabben, Hz. Muhammed’in Peygamberliğinin Delilleri –Yahudi 

ve Hıristiyan Kutsal Kitaplarındaki-, çev. Fuat Aydın, Ensar Neş., İstanbul 2012.
136 Buhârî, Menâkıb 25.
137 Câhız, “Hucecu’n-Nubuvve”,  Resâilu’l-Câhız, thk. Abdüsselâm Muhammed Hârûn, Dâru’l-Cîl, 

Beyrut 1991, III/221-281. Câhız’ın bu eseriyle ilgili daha detaylı bir değerlendirme için bkz. Bulut, 

a.g.e., s. 22. Câhız’ın, Kur’ân’ın i’câzı ile ilgili ortaya koyduğu fikirlerin, kendisinden sonra bu 

sahada çalışma yapan pek çok alime ilham kaynağı olduğu bilinmektedir. Bkz. Yavuz, Yusuf Şevki, 
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üçüncü asrın ortalarında, mucize kelimesinin hiç kullanılmadığını söylemek belki doğru

olmasa da henüz yaygın olarak kullanılmaya başlanmadığını söylemek mümkün

görünmektedir.138

Hicri üçüncü asrın sonu ile dördüncü asrın başında, çok yaygın olmasa da 

mucize kavramının kullanılmaya başlandığı görülmektedir. Tefsir tarihi incelendiğinde 

bir kilometre taşı mesabesinde olan, özellikle kendisinden önceki tefsire dair birikimi 

nakletmesi bakımından temel başvuru kaynağı olan Taberî (ö.310/923) tefsirinde, 

özellikle ilgili ayetlere dair rivayetlerin naklinden sonra yapılan açıklamalarda

“mu‘cize” veya çoğulu “mu‘cizât” kelimesine rastlamak mümkündür.139 Taberî’nin, 

mucize ile alakalı ayetlere dair nakletmiş olduğu rivayetlerde mucize mefhumunu ifade 

etmek üzere ayet v.b. terimlerin kullanılması, buna karşılık ilgili rivayetlerin akabinde 

izah kabilinden yapmış olduğu açıklamalarda zaman zaman mucize kavramını

kullanması, hicrî üçüncü asrın sonuna kadarki dönemde mucize kelimesinin en azından 

yaygın bir şekilde kullanılmadığına, ancak Taberî’nin yaşadığı bu dönem itibariyle 

literatürdeki yerini almaya başladığına işaret etmektedir. Nitekim Taberî ile aynı 

                                                                                                                                                                         
“İ’câzu’l-Kur’ân” mad.,  DİA, XXI/404. Hatta bu konuda, günümüze ulaşmamış da olsa, “Nazmu’l-

Kur’ân” isimli bir eser telif ettiği de kaynaklarda aktarılmaktadır. Bkz. İbn Nedîm, el-Fihrist, Dâru’l-

Ma’rife, Beyrut t.y., s. 210. Buna rağmen, ulaşabildiğimiz kaynaklar üzerinde yaptığımız 

incelemelerde, açık bir şekilde “mucize” veya “i’câz” kelimelerine rastlayamamış olmamız,  hicrî 

üçüncü asrın ortalarında, “i’câz” ve “mucize” kavramlarının çok az da olsa kullanılmaya başlanmış 

olmakla beraber, henüz yaygınlaşmadığı yönündeki kanaatimizi destekler mahiyettedir.
138 Mezkûr müellif ve eserlerin dışında hicrî üçüncü yüzyıldan önce telif edildiği bilinen ve 

muhtevalarında mucize kavramına rastlayamadığımız eserlerin bazıları şunlardır: es-Sevrî, Ebu 

Abdullah Sufyan b. Said b. Mesrûk, Tefsîru Sufyan es-Sevrî, Dâru’l-Kutubi’l-‘İlmiyye, Beyrut 1983; 

Ebû ‘Ubeyde, Ma’mer b. Musennâ et-Temîmî, Mecâzu’l-Kur’ân, Mektebetu’l-Hanci, Kahire 1988; 

Ahfeş el-Evsat, Ebu’l-Hasen Saîd b. Mes’ade, Me’âni’l-Kur’ân, Mektebetu’l-Hanci, Kahire 1990; 

İbn Kuteybe, Ebû Muhammed Abdullah b. Muslim ed-Dîneverî, Tefsîru Ğarîbi’l-Kur’ân, thk. Seyyid 

Ahmed Sakr, Dâru’l-Kutubi’l-‘Ilmiyye, Beyrut 1978.
139 Taberî, Câmi’ul-Beyân an Te’vîli Âyi’l-Kur’ân, II/261, 475, V/424, VI/286, VII/640, 679,  IX/115, 

539, XII/343, XIII/604, XV/108, XVI/78, 227, v.d. Taberî tefsirinde, mucize ile akalı ayetlere dair 

bölümlerde, dönemin diğer eserlerinde de olduğu gibi, birçok defa ayet, delâil, hüccet, beyyine gibi 

kelimeleri de kullanmaktadır. Örnek olarak bkz. A.mlf, a.g.e., II/128, V/413, 418, 424-425, VI/285, 

VII/643 v.d.    
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dönemde yaşamış olan ve lügavî tefsiri ile meşhur olan Zeccâc’ın (ö.311/923) da

“mucize” ve çoğulu “mu’cizât” kelimesini tefsirinde kullandığını görüyoruz.140

Hicri dördüncü asrın ilk çeyreğinde vefat ettiği bilinen İmâm Ebu’l-Hasen el-

Eş’arî (ö.324/936) de “Makâlatu’l-İslâmiyyîn” isimli eserinde mucize kelimesini 

kullanmıştır.141 Aynı şekilde İmam Mâturîdî’nin (ö.333/944) gerek akaide dair bir eseri 

olan “Kitabu’t-Tevhîd'inde gerekse de “Te’vilâtu’l-Kur’ân” isimli tefsirinde mucize

kelimesine yer verilmektedir.142 Mucize ile alakalı ilk müstakil eserlerin de yine hicrî 

üçüncü asrın sonu ile dördüncü asrın başında telif edildiği nakledilmektedir. Bu 

çerçevedeki nakillerde, Mutezile ekolüne mensup Muhammed b. Yezid el-Vasıtî’nin 

(ö.306/918) “İ’câzu’l-Kur’ân” ismiyle telif ettiği eser143 ve Şiî-İmâmî Ebu’n-Nadr 

Muhammed b. Mes’ûd el-‘İyâşî’nin (ö.320/932), “Kitâbü İhticâci’l-Mucize” ismiyle 

telif ettiği eser mucize ile alakalı olarak telif edilen ilk müstakil eserler olarak 

zikredilmektedir.144 Şu halde hicrî üçüncü asrın sonu ile dördüncü asrın başı itibariyle

mucize kavramının literatüre girdiğini ve terimleşmeye başlandığını söylemek 

mümkündür. Mucize kavramı hicrî dördüncü asrın sonunda ise yaygın bir şekilde 

kullanılmaya başlanmış, hakkında pek çok eser telif edilmiştir.145

                                                          
140 Zeccâc, Me’âni’l-Kur’ân ve İ’râbuhû, I/168, 200, 334-335, 410, 421. Zeccac da döneminin diğer 

eserlerinde olduğu gibi mucize ile alakalı ayetlerin tefsir ederken, ayet, âlâm gibi kelimeleri çokça 

kullanmıştır. Örnek olarak bkz. A.mlf, a.g.e., I/380. 
141 Eş’arî, Ebu’l-Hasen Ali b. İsmail, Makâlâtu’l-İslâmiyyîn, thk. Muhammed Muhyiddîn Abdulhamid, 

Mektebetu’n-Nahdat’il-Mısrıyye, Kahire 2000, s. I/117, 271.
142 Mâturîdî, Kitâbu’t-Tevhîd, s.186. Ayrıca Maturîdî’nin “Te’vilatu’l-Kur’ân” veya “Te’vilatu Ehli’s-

Sunne” isimleriyle bilinen tefsirinde de mucize kelimesi kullanılmaktadır. Bkz. Mâturîdî, Te’vilatu 

Ehli’s-Sunne, thk. Fatıma Yusuf el-Haymî, Muessesetu’r-Risâle, Beyrut 2004,  I/245, 271, 290, II/97, 

189, 303, III/192, IV/23, 223, 254, 357, 436,470, 485 v.d.
143 İbn Nedîm, El-Fihrist, s. 245; Vasıtî’nin bu eseri üzerine Abdulkâhir el-Curcânî’nin büyük ve küçük 

şeklinde isimlendirilen iki adet şerh yazdığı rivayet olunmaktadır. Fakat hem Vâsıtî’nin eseri, hem de 

Curcânî’nin bu esere dair kaleme aldığı şerhler günümüze ulaşmamıştır. Bkz. Katip Çelebi, Keşfu’z-

Zunûn ‘An Esâmi’l-Kutubi ve’l-Funûn, Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-’Arabî, Beyrut t.y., I/120.
144 İbn Nedim, El-Fihrist, s. 275.
145 Örneğin Bâkıllânî (ö.403/1013), mucize hakkında müstakil eser telif eden müelliflerdendir. Bkz. 

Bâkıllânî, Ebû Bekr Muhammed b. Tayyib b. Muhammed el-Basrî, Kitâbu’l-Beyân ‘ani’l-Fark 
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Bu noktada şu soruyu sormak da yerinde olacaktır; Kur’ân, peygamberlerin 

elinde vuku bulan harikulade olaylar için ayet, beyyine, burhân, sultân, hak, furkân gibi 

kavramları kullanmıştır.146 Aynı şekilde Hz. Peygamber’den rivayet edilen hadislerde 

de mucize kelimesine rastlanmamaktadır ve bu durum yukarıda da ifade edildiği üzere 

hicrî üçüncü asrın sonuna kadar böylece devam etmekte, İslam ulemasının telif etmiş 

olduğu eserlerde de mucize kelimesine rastlanmamaktadır. Hal böyle olunca mucize

kavramının ne sebeple ve ne şekilde literatüre girdiğini belirlemek, bu kavramın

anlaşılması açısından önemlidir. Fakat kaynaklarda bu hususla ilgili net bir bilgiye 

rastlanmamaktadır. Kanaatimiz odur ki; İslam coğrafyasının genişleyip yabancı din ve 

kültürlerle etkileşimin başladığı hicrî ikinci asır ve sonrasında; pek çok ilmî meselenin 

yanı sıra Kur’ân’ın i’câzı, peygamberlere iman hususu ve bu çerçevede peygamberliğin 

ispatı olacak delillerin tartışıldığı, özellikle de Hz. Peygamber’in hak peygamber 

olduğunu ispatlayacak delillerin gerek diğer din mensuplarının önüne konulması

gerekse de nübüvveti inkâr edenlerin147 bertaraf edilmesi noktasında çalışmalar 

yapıldığı bilinmektedir. Kur’ân’da peygamberlerin elinde vuku bulan harikulade 

olayları ifade etmek üzere kullanılan ayet, beyyine, burhan, sultan, hakk, furkan gibi 

kavramların, mucize anlamını da muhtevi olmakla beraber, çok anlamlı ve çok şümullü

                                                                                                                                                                         
beyne’l-Mu’cizât ve’l-Kerâmât ve’l-Hıyel ve’l-Kehane ve’s-Sihr ve’n-Nârencât, el-Mektebetu’ş-

Şarkıyye, Beyrut 1958.
146 Bkz. Bulut, a.g.e., s. 24-43.
147 Mu‘attıla, Dehriyye, Berâhime ve benzeri fırkaların yanı sıra İbnu’r-Râvendî (ö. 301/913) ve Ebu 

Bekr Muhammed b. Zekeriyya er-Râzî (ö.313/925) gibi isimler nübüvveti reddetmeleriyle 

bilinmektedirler. Bkz. Bedevî, Abdurrahman, Klasik İslam Filozofları ve Düşünceleri,“Muhammed 

İbn Zekeriyya er-Râzî” mad., editör: M. Muhammed Şerif, çev. Osman Bilen, İnsan Yay., İstanbul 

2000, s. 34; Kaya, Mahmut, “Ebû Bekir er-Râzî”md., DİA, TDV Yay., XXXIV/479-485; Kutluer, 

İlhan, “İbnu’r-Râvendî md.”, DİA. TDV Yay., İstanbul 2000, XXI/179-183. Bu çerçevede başka din 

mensuplarının yanı sıra mezkûr fırkalar ve isimlerle de henüz erken dönemlerden itibaren mücadele 

edildiği anlaşılmaktadır. Bkz. Et-Taberî, Ali b. Rabben, Ed-Dîn ve’d-Devle fî İsbati Nubuvveti’n-

Nebiyyi Muhammed, s. 219 v.d.; Mâturîdî, Kitâbu’t-Tevhîd, s. 141-153; Hacımüftüoğlu, Nasrullah, 

Kur’ân’ın  Belâğatı ve İ’câzı Üzerine, Ekev Yay., Erzurum 2001, s. 63-64; Öztürk, Mustafa, Kur’ân 

ve Aşırı Yorum –Tefsir’de Bâtınîlik ve Bâtınî Te’vil Geleneği-, Kitabiyat Yay., Ankara 2003.
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kavramlar olmaları hasebiyle,148 söz konusu tartışmalarda ve teliflerde maksadı direkt 

olarak ifade edecek bir kavram ihtiyacının ortaya çıkmış olması muhtemeldir. Bu 

ihtiyaçtan mütevellit mucize kavramının ortaya çıktığı ve kullanılmaya başlandığı 

değerlendirmesini yapmak mümkündür.149 Fakat bu değerlendirmenin teyide muhtaç bir 

tespit içerdiği de muhakkaktır.150

Başta Kelam/Akaid alanında olmak üzere, Tefsir, Felsefe, İslam Tarihi, Hadis

v.s. alanlarda, gerek müstakil olarak mucize konusunu işleyen gerekse de muhtevasında 

mucize terimine yer veren sayısız eser tarih boyunca kaleme alınmıştır. Bu açıdan

bakıldığında mevzu bahis terim ve mefhumu, ortaya çıkışından günümüze kadar hemen

her dönemde, üzerine çokça söz söylenen ve birçok ilmî tartışmanın odağında yer alan 

bir husus olmuştur. Mucize, vakıa olarak ilim ehlince kabul edilmekle beraber, konu ile 

ilgili ileri sürülen bir takım tereddütlerin ve farklı anlamaların mucize kavramına nasıl

bir anlam çerçevesi çizildiği ile alakalı olduğu bilinen bir husustur. Bu sebeple 

çalışmamız açısından, mucize kavramına yüklenecek anlamın etspit edilmesi ya da bir 

başka deyişle mucizenin hangi çerçevede anlaşılması gerektiğinin ortaya konulması

önem arz etmektedir.

                                                          
148 Daha önce ifade edildiği üzere, örneğin ‘ayet’ kavramı mucize manasını da içermekle beraber, delil, 

alamet, işaret, Kur’ân’ın tamamı veya belli bir bölümü, kıyamet alameti gibi manaları da içermektedir 

ve Kur’ân’da bu sayılan manaların her birine örneklik teşkil edecek kullanımlara rastlamak 

mümkündür. Örnek olarak bkz. Bakara, 2/61, 73, 118; Âl-i ‘İmrân, 3/41, 97-98; En‘âm, 6/158; Enfâl, 

8/31; Yûnus, 10/67, 92. Geniş bilgi için bkz. Bulut, Mucize ve Peygamber, s. 24-30
149 Mucize kavramının, Kur’ân’da “âyet, beyyine, burhân, sultân, hak, furkân” gibi kavramların ortak bir 

şekilde ifade ettiği bir anlamı karşılaması amacıyla kullanılmış olması, söz konusu Kur’ân’î 

kavramların harikulade olayları ifade eden anlam cihetleri itibariyle tek bir çatı kavram altında 

toplandıkları gerçeğini ifade etmektedir. Zorunlu bir şekilde bu durum, Kur’ân’ın, harikulade olayları 

ifade etmek için çizmiş olduğu geniş çerçevenin daraltılması neticesini beraberinde getirmiştir. 

Muhtemeldir ki mucize üzerine pek çok tartışmanın yapılmasının sebeplerinden biri de bu durumdur. 
150 Mucize kavramının ortaya çıkışı ile ilgili değerlendirmemize benzer bir değerlendirme şu şekilde 

yapılmıştır; “ilk fetihlerden sonra Müslümanların geniş coğrafyalara yayılıp değişik din ve 

kültürlerle iç içe yaşamaya başlamasıyla, kimi yabancı alimlerle girilen teolojik tartışmalar 

neticesinde, Kur’ân-ı Kerîm’in metnine yönelik eleştirilerle karşı karşıya gelmişlerdir. Bu tür 

eleştirilerin ortaya çıkması üzerine Müslüman alimler, hem nazmı hem de muhtevası yönüyle Kur’ân-

ı Kerîm’in ilahi kaynaklı olduğunu ispatlama gayreti içine girmişlerdir. Bu süreç bir süre sonra 

‘mucize’ kavramının literatüre girmesini beraberinde getirmiştir.” Bkz. Balcı, İsrafil, Hz. Peygamber 

ve Mucize, Ankara Okulu Yay., Ankara 2013, s. 35-36.
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2. Mucize Kavramının Istılahî Anlamı

Mucize kavramının sahip olduğu anlam çerçevesi, kavramın literatüre girişinden

itibaren tartışılan bir husustur. Mucize bazen sadece tabiat olaylarına dair ortaya çıkan 

olağanüstü durumlara hasredilmek suretiyle duyularla algılanabilen hissî/maddi 

çerçevede anlamlandırılmıştır. Bazen de sadece tabiat olaylarına dair değil ama onu da 

içine alacak şekilde beşer idrakini aşan aklî/manevî, hissî/maddi kısacası harikulâde 

türden her şey için kullanılmış ve daha geniş bir anlam çerçevesine sahip olmuştur. 

Mucizenin; beşerîn algı seviyesini, bilgi birikimini ve tecrübesini, kudret ve iradesini 

aşan ve sadece peygamberlere has olan harikulâde şeyler olarak anlaşılması noktasında, 

İslami ilimler tarihi boyunca hemen hemen ittifak olmasına rağmen,151 bugün gelinen 

noktada özellikle halk arasında, günlük olaylar içerisinde benzerine az rastlanan türden 

olayların “mucize” olarak isimlendirilmesi, mucize kavramının ulaştığı anlam sınırının 

sürekli olarak genişlediğini ortaya koymaktadır. Başka bir ifadeyle mucize kelimesinin,

günlük dildeki kullanımıyla, dini literatürdeki anlam alanının kapsam ve sınırları 

arasında bir çelişki söz konusudur.152 Binaenaleyh, tarihten günümüze yapılan mucize

tanımlamalarını ele almak suretiyle, kavramın nasıl anlaşıldığına dair tarihi seyri ortaya 

                                                          
151 Bkz. Bâkıllânî, Kitâbu’l-Beyân, s. 46-47; Cuveynî, İmâmu’l-Harameyn Ebu’l-Me’âlî ‘Abdulmelik, 

Kitâbu’l-İrşâd İlâ Kavâti’i Edilleti fî Usûli’l-İ’tikâd, Muessesetu’l-Kutub, Beyrut 1985,  s. 264; El-

Îcî, ‘Adududdîn Abdurrahman b. Ahmed, el-Mevâkıf fî ‘İlm-i Kelâm, ‘Âlemu’l-Kutub, Beyrut t.y., 

s.339; Nebhânî, İsmâil İbn Yûsuf, Peygamber Efendimizin Mûcizeleri, Çev. Abdulhâlık Duran, Kaya 

Mat., İstanbul 1997,  I/ 25 v.d.
152 Türk Dil Kurumu’nun Türkçe sözlüğünde mucize şöyle tanımlanmaktadır; “İnsanları hayran 

bırakan, doğaüstü sayılan olay. İnsan aklının alamayacağı olay. Bkz. Türkçe Sözlük, Türk Dil 

Kurumu Yay., Ankara 1988, II/1037. Mucizenin, günlük konuşma dilinde yaygınlaşan söz konusu 

kullanımının, mucize kavramının anlam çerçevesini belirlemek için yapılacak dini literatüre mütealik 

bir çalışmanın konusu olamayacağı aşikârdır. Çünkü mucize konusunda ittifakla belirtilen ilk husus, 

mucizenin sadece peygamberlere has olmasıdır. Buna rağmen mucizeyi günlük hayatta tecrübe 

edilebilen bir çerçevede değerlendiren yaklaşımlara da rastlamak mümkündür. Mucizeyi 

peygamberlerle sınırlı bir çerçeveden, günlük olaylar içerisinde sıra dışı olanlar bağlamında, bütün 

insanların tecrübe edebildiği bir çerçeveye taşıyarak değerlendiren bir yaklaşım için bkz. Çolak, 

Esma Yasemin, Kur’ân-ı Kerîm’de Mucize Üzerine Bir Araştırma, Basılmamış doktora tezi, AÜSBE, 

Ankara 2002, s. 165. Mucizenin günlük dildeki kullanımının mecazi bir kullanım olduğunu, ilmî 

çerçevesiyle alakası olmadığını belirten bir yaklaşım için bkz. Kılıç, Recep, Modern Batı 

Düşüncesinde Vahiy, Ötüken Neş., İstanbul 2004, s. 178.
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koymak, mucize teriminin hangi anlamları ifade etmek üzere kullanılabileceği 

noktasında da bir anlam çerçevesi sağlayacaktır.153

Mucize terimini ilk kullananın Ahmed b. Hanbel (ö.241/855) olduğuna dair 

ifadelere, çeşitli kaynaklarda rastlamanın mümkün olduğu daha önce ifade edilmişti. 

Aynı kaynaklarda, Ahmed b. Hanbel’in mucize kelimesini, peygamberlere has olan 

harikulade olayların yanı sıra, evliyaların elinde zuhur eden ve daha sonraki dönemlerde 

‘kerâmet’ kavramıyla ifade edilen olaylar için de kullandığı ifade edilmiştir.154

Literatürde yaygın olarak kullanılmaya başlandığı dönemde mucize kavramını

eserlerinde kullanan İmâm Mâturîdî (ö.333/944), şöyle bir tanım yapmıştır; “Mucize, 

peygamberlerin elinde meydana gelen, benzer konularda ihtisas sahibi olanların bile 

gücünü aşan ve öğrenim yoluyla benzerini meydana getirme imkanı bulunmayan bir 

olaydır”.155 Mâturîdî mucizeleri sadece peygamberlerin doğruluklarını gösteren bir delil 

olarak değil, aynı zamanda Allah’ın varlığına da işaret eden bir hüccet olarak 

görmektedir. O’na göre harikulâde bir olayın vukuu, onu gerçekleştiren failin varlığını 

haber veren bir şeydir ki o da Allah (c.c.)’dır.156

Mütekaddimûn devri mütekellimleri arasında sayılan157 ve mucize hakkında 

müstakil eseri bulunan Bâkıllânî (ö.403/1013) ise mucize konusuna farklı bir noktadan

yaklaşmakta ve mucizenin kelime manasından yola çıkarak eleştirel bir kavram analizi 

                                                          
153 Bu seyri ortaya koymaya çalışırken mucize kavramının Kelam literatüründe ıstılahlaşması hasebiyle, 

mucizenin tanımlanmasına dair kronolojiyi, daha çok Kelam literatürü üzerinden giderek oluşturmaya 

çalışacağız. Fakat bu yöntem, Tefsir literatürüne veya diğer ilmi alanlara girmeyeceğimiz anlamına 

gelmemelidir.
154 Bkz. Kastalânî, el-Mevâhibul-Ledunniyye, II/194; El-Hımsî, Naîm, a.g.e., s. 8; Nebhânî, a.g.e., I/23. 

Söz konusu kullanımı, mucizenin henüz yaygınlaşmadığı ve ıstılahi anlamının nihaî halini almadığı 

erken bir tarihe ait olduğundan, mucizeyi anlamlandırma noktasında önemli bir referans olarak kabul 

etmek yerine, mucize kavramının ortaya çıkışına ve anlam yolculuğunun ilk basamağına işaret etmesi 

yönüyle okumak, bizce daha doğru bir netice verecektir.
155 Mâturîdî, Kitâbu’t-Tevhîd, s.189. Mâturîdî bu tanımlamasıyla mucizenin, sihir ve büyüden çok farklı 

ve mukayese kabul etmeyecek bir iş olduğunu beyan etmektedir. 
156 Mâturîdî, Kitâbu’t-Tevhîd, s.176-177.
157 Bkz. Gölcük, Şerafeddin, Kelam Tarihi, Kitap Dünyası Yay., 4. Baskı, İstanbul 2000, s. 122. 
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yapmaktadır. Bu çerçevede Bakıllânî, peygamberliğin ispatı olan harikulade olayların, 

sadece Allah’ın kudreti dahilinde olduğunu, melek, insan ve cin gibi mahlûkatın asla 

ona gücünün yetmeyeceğini belirttikten sonra, böylesi bir olayın, kelime manası 

itibariyle “insanları benzerini yapmaktan aciz bırakan şey” demek olan mucize

kelimesiyle ifade edilmesinin uygun olmadığını belirterek dilcileri eleştirir. Çünkü

Bakıllânî’ye göre, mahlûkatın ancak güç yetirmeleri mümkün olan bir fiili yapmaktan 

aciz olmaları doğru olabilir. Yani insanın bir şeyi yapmaktan aciz olması demek, o şeyin 

insanın yapması imkansız olmayan fiiller kategorisinde olduğu, başka bir zaman, mekan 

veya şartta o fiili gerçekleştirmesinin imkan dâhilinde olabileceği anlamına gelir. Bu 

durum ise mucize kelimesiyle isimlendirilen ilahî fiil için doğru olmaz. Dolayısıyla 

Bakıllânî’ye göre mucize kelimesi, ihtiva ettiği kelime manası itibariyle, söz konusu 

ilahî fiili ifade etmeye yeterli gelmemektedir. Bu bakımdan Bakıllânî, kelime manası ile 

iglili söz konusu eleştirisini temel alarak- ıstılahî çerçevede mucizeyi; “mahlukatın güç 

yetirdikleri şeylerden olmayan, herhangi bir zaman ve durumda kudretleri olmadığı ve 

imkansız olduğu için ona güç yetirmeleri mümkün olmayan fiil” olarak 

tanımlamaktadır.158

Anlaşıldığı kadarıyla Bâkıllanî, bir şeyi yapmaktan aciz olmakla, o şeyi 

yapmanın imkansız olması arasındaki farkı ortaya koyarak “mucize” isimlendirmesinin 

doğru bir müsemmâ olmadığını belirtmektedir. Diğer taraftan madem böyle bir 

isimlendirme yapılmıştır, öyleyse mucize kelimesini; “insanların benzerini yapmaktan 

aciz oldukları şey” olarak değil, “benzerini yapmalarının imkansız olduğu şey” şeklinde 

                                                          
158 Bkz. Bâkıllânî, Kitâbu’l-Beyân, s. 23-25. İlgili eserin çevirisi için bkz. A.mlf, Olağanüstü Olaylar ve 

Aralarındaki Farklar –Mucize, Keramet, Sihir-, çev. Adil Bebek, Rağbet Yay., İstanbul 1998, s. 49.

Bakıllanî mucizeye dair mezkur yaklaşımının karşısına denk düşen ve mucizenin, insanın 

yapabileceği türden fiillerden de olabileceği şeklinde görüşü tartışmaya açar. Söz konusu görüşü 

tamamıyla reddetmemekle beraber, kendisinin yapmış olduğu tanımın daha doğru olduğunu 

delilleriyle ortaya koyar. 



45

anlamak gerektiğini belirtmekte ve -daha açık bir ifadeyle- mucizeyi, “mahlukatın 

gücünün bir nesnesi olmayan fiil” olarak tanımlamaktadır.159

Basra Mutezilesi’nin meşhur kelamcısı Kâdî Abdülcebbâr (ö.415/1025) ise 

mucizeyi şöyle tanımlamaktadır; “Nübüvvet iddiasında bulunan zatın doğruluğunu 

ortaya çıkarmak maksadıyla, doğrudan veya dolaylı olarak Allah tarafından yaratılan ve 

diğer insanların tür ve sıfatları bakımından benzerini getirmekten aciz oldukları 

harikulâde olaya mucize denir.”160

“Usûlu’d-Dîn” isimli eserinde mucizeye geniş yer ayıran Abdülkâhir el-Bağdâdî

(ö.429/1038) ise mucizeyi; “Peygamberlerin doğruluklarını izhar etmek için, dâr-ı 

teklifte, meydan okumayla beraber, adetin hilafına (harikulâde şekilde) ortaya çıkan ve 

muarızların karşı koyamadıkları bir iştir” şeklinde tanımlar.161 Bağdâdî mezkur 

tanımlamasında diğer tanımlardan farklı olarak mucize için dâr-ı teklifte (dünyada)

gerçekleşmesi şartını zikretmektedir. Bu şartı, kıyamet anında gerçekleşecek olağandışı 

olayların mucize sayılamayacağından hareketle ortaya koyduğunu belirtmektedir.162

Mucize tanımında, dâr-ı teklifte vuku bulma şartını Ebu’l-Mu‘în en-Nesefî (ö.508/114) 

de kullanmaktadır.163 Diğer taraftan hem Bağdâdî’nin hem de Nesefî’nin yapmış olduğu 

                                                          
159 Bkz. Bâkıllânî, Kitâbu’l-Beyân, s.23-24. Bakıllânî’nin bu yaklaşımını, daha önce ifade ettiğimiz 

üzere, Kur’ân’da peygamberlere bahşedilen harikulade fiiller için mucize kelimesi yerine, âyet, 

beyyine, burhân, sultân, hak, furkân gibi kelimelerin kullanılmasının hikmetine işaret etmesi 

bakımından değerli buluyoruz. Çünkü Bâkıllânî’nin bu görüşü, mucize kelimesinin, ihtiva ettiği 

kelime manası itibariyle, peygamberlere bahşedilen harikulade türden olaylara ad olabilecek 

yeterliliğe sahip olmadığını ortaya koymaktadır. 
160 Kâdi Abdulcebbâr, Ebi’l-Hasen Ahmed b. Abdilcebbar el-Hemedânî, El-Muğnî fî Ebvâbi’t-Tevhîd 

ve’l-‘Adl, -et-Tenebbuât ve’l-Mu’cizât-, thk. Mahmûd Muhammed Kâsım, y.y. t.y., XV/199.
161 Bağdâdî, Usûlu’d-Dîn, s. 170.
162 Bağdâdî, a.e, a.y.
163 Nesefî, Ebu’l-Mu’în Meymûn b. Muhammed, Et-Temhîd li Kavâ’idi’t-Tevhîd, thk. Habibullah Hasan 

Ahmed, Dâru’t-Tabâkati’l-Muhammediyye, Kâhire 1986, s. 236; A.mlf, Tabsıratu’l-Edille, I/469.
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mucize tanımında öne çıkan önemli şartlardan bir tanesi de “meydan okuma” manasına 

gelen tehaddî şartıdır.164

İbn Hazm (ö.456/1063) ise mucize tanımlarının ekserisinde rastlanan meydan 

okuma/tehaddî şartını kabul etmemektedir. Peygamberlerin dışındaki insanların elinde 

de olağanüstü olayların görülebileceğini kabul eden ve bu sebeple mucize denilecek 

olayda tehaddinin şart olduğunu ifade eden kelamcıları eleştirerek, Allah’ın yalancı bir 

peygamberi veya bir sihirbazı olağanüstü bir olayla desteklemesinin muhal olduğunu, 

böyle bir kabulün doğru olmadığını belirtmektedir. Dolayısıyla İbn Hazm; “Tehaddi 

bulunsun veya bulunmasın, nübüvvet iddia eden zatın elinde vuku bulan harikulâde 

olayların ve fiillerin muc’ize olduğuna işaret etmektedir.165

Gazzâli’ye (ö.505/1111) göre mucize; “Allah’ın (c.c.), nübüvvet iddiasında 

bulunan bir zatın elinde meydana getirdiği olağanüstü ve insanları hayrette bırakan bir 

fiildir.”166

Nûreddîn Sâbûnî (ö.580/1184)’nin mucize tanımı ise şöyledir: “Nübüvvet iddia 

edenin elinde, inkâr edenlere meydan okuduğu sırada, âdetin hilafına olacak şekilde 

ortaya çıkan (harikulâde) ve inkâr edenleri benzerini getirmekten aciz bırakan bir 

iştir.”167

Fahreddîn Râzî (ö.606/1209) de mucizeyi, bazı noktaları ön plana çıkararak

şöyle tanımlamaktadır; “Mucize, karşı çıkılamayacak bir meydan okumayla beraber 

ortaya çıkan ve âdeti yaran, alışılmamış veya alışılmış olandan men eden bir iştir.” Râzi

mezkûr tanımıyla, mucize tanımlarında sıkça rastlanan “harikulade” ifadesinin 

                                                          
164 Bağdâdî, Usûlu’d-Dîn, s. 170; Nesefî, et-Temhîd, s. 236.
165 İbn Hazm, Ali b. Ahmed b. Saîd el-Endelûsî, el-Usûl ve’l-Furû’, thk. Muhammed Âtıf el-Irâkî v.d., 

Dâru’n-Nehdati’l-‘Arabiyye, Kahire 1978, s. 300-301; A.mlf, El-Fasl fi’l-Milel ve’l-Ehvâi ve’n-

Nihel, thk. Muhammed İbrahim Nasr- Abdurrahman Umeyre, Dâru’l-Cîl, Beyrut 1996, V/99, 106.
166 Gazzâlî, İmam Muhammed Ebi Hâmid, el-İktisâd fi’l-İ’tikâd, Dâru’l-Kuteybe, Beyrut 2003,  s. 136.
167 Es-Sâbûnî, Nureddîn, Kitâbu’l-Bidâye mine’l-Kifâye fi’l-Hidâye fi Usûli’-Dîn, , s. 88.  
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muhtevasına girerek bu ifadeyi vuzuha kavuşturmaktadır. Ona göre harikulade vasfıyla 

nitelenen iş, alışılmamış/adetin hilafına bir iş olabileceği gibi, mutad/alışılmış olandan 

men eden bir iş de olabilir. Çünkü meydan okuma esnasında inkâr edenin, mutad olan 

bir işi yapmaktan aciz kalması da olağanüstü bir iş olur.168 Böylece Râzî, mucizenin fiilî 

veya men’î tarzda bir iş olabileceğini belirtmiş olmaktadır.169   

Âmidî (ö.631/1253) ise mucizeyi şöyle tanımlamıştır: “Nübüvvet iddia eden 

zatın elinde vuku bulan ve onun nübüvvetini ispat eden harikulade bir iştir.”170 Benzer 

bir tanımı Taftâzânî (ö.793/1390) de şöyle dile getirmektedir: “Mucize, nübüvvet iddia 

edenin davasının doğruluğunu gösterir bir surette, kendisini inkâr edenlere meydan 

okuduğu esnada, elinde görülen harikulade her işe denir.”171

Cürcânî (ö.816/1413) ise mucizenin hayra ve saadete vesile olan bir iş 

olduğundan bahisle şu tanımı yapmaktadır: “Mucize, peygamberlik iddiası sırasında, 

                                                          
168 er-Râzî, Fahruddîn Muhammed b. Ömer b. Hüseyin, Muhassalu Efkâri’l-Mütekaddimîn ve’l-

Müteahhirin Mine’l-‘Ulemâi ve’l-Hukemâi ve’l-Mütekellimîn, Mektebetu Külliyyâti’l-Ezheriyye, 

Kahire t.y., s. 207. Men’î tarzdaki mucizeye örnek verilecek olursa; Mesela bir peygamber, “Benim 

hak peygamber olduğuma delilim şudur: Ben yerimden kalkacağım ve ellerimi hareket ettireceğim, 

fakat siz bunları yapamayacaksınız” dese, Peygamber dediğini yaptığı halde insanlar yapamasalar, 

onların diğer zamanlarda normal olarak yaptıkları ve normal olarak Allah’ın güç yetirmelerini murat 

ettiği ve insanların da güç yetirdikleri bu fiillerden, kalkmak ve ellerini hareket ettirmekten 

menolunmaları, bu fiillere ilişkin güçlerinin alınması peygamber için olağanüstü bir fiil ve mucize 

olur. Mutad fiilleri yapma kudretinin, peygamber meydan okuduğu sırada insanlardan alınması ve bu 

fiilleri yapamamaları olağan dışı bir olay ve mucize olur. Bkz. Bâkıllânî, el-Beyân, s. 24; Nesefî, 

Ebu’l-Mu’în, Tabsıratu’l-Edille fî Usûli’d-Dîn, I/469-470.
169 er-Râzî, Muhasssal, s. 207. Bu yaklaşım Bâkıllânî’nin; “mucizenin sadece Allah’ın güç yetirebileceği

bir fiil olduğu, yaratılmışların yapması muhtemel olan fiiller kategorisinde olmadığı” şeklindeki 

yaklaşımına zıt değildir. Çünkü men’î tarzda vuku bulan mucizede, insanın mutad olan fiilleri 

gerçekleştirme kudretinin askıya alınması söz konusudur ki bu Allah’tan başkasının 

gerçekleştiremeyeceği harikulade bir şeydir. Zaten Bâkıllânî de mucizenin men’î tarzda vuku 

bulabileceği görüşünü reddetmemektedir. Bkz., Bâkıllânî, el-Beyân, s. 24. Mucizenin mutad olandan 

menetme tarzında vuku bulabileceğini belirten bir diğer tanım da İbn Kemal (ö. 940/1533)’e aittir. 

Bkz. İbn Kemâl, Şemsuddîn Ahmed b. Suleyman, Resâil-i İbn Kemâl, nşr. Ahmed Cevdet, Âsitâne 

Yay., İstanbul 1316h., s.138, 140. Bu çerçevedeki diğer mucize tanımları için bkz.  Karadeniz, 

Osman, İlim ve Din Açısından Mucize, s. 26-27.
170 Âmidî, Seyfuddîn, Ebkâru’l-Efkâr fî Usûli’d-Dîn, Dâru’l-Kutubi’l-Vesâig, Kahire 2004, IV/17.
171 Taftâzânî, Şerhu’l-Mekâsıd, V/11.
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kendisiyle Allah’ın rasûlü olduğunu iddia eden zatın sıdkını ispat etmesi kastedilen, 

hayra ve saadete vesile olan harikulâde bir iştir.”172

Mucize kavramının, literatüre girdiği ve yaygın olarak kullanılmaya başlandığı 

hicrî III. asrın sonu ile IV. asrın başından itibaren tefsir kaynaklarında da kullanılmaya 

başlandığını tespit etmek mümkündür Bu kullanımlara, gerek mucize ile alakalı olan 

ayetlerin tefsirinde gerekse de klasik tefsirlerin mukaddimeleri ve “Ulûmu’l-Kur’ân” 

türü eserlerde rastlamak mümkündür.173 Söz konusu eserlerde, -bizzat kendi ıstılah alanına 

girmediğinden olsa gerek- mucizenin ıstılâhî çerçevesini çizmeye yönelik tanımlamalar üzerine 

durulmamış, bunun yerine terimin ilgili literatürdeki yerleşik olan anlamı, açık seçik bir şekilde 

kullanılmış, bunun ötesinde mucize konusu daha çok “İ’câzu’l-Kur’ân” çerçevesinde bahse 

konu edilmiştir. Bu bağlamda, “‘Ulûmu’l-Kur’ân” türü eserlerde genellikle; “Mucize, 

meydan okumanın (tehaddî) akabinde ortaya çıkan ve muaraza gösterilemeyen 

harikulade bir iştir.” şeklindeki oldukça yalın bir mucize tanımının aktarılmasıyla 

yetinilmiştir.174 Dolayısıyla tefsir literatüründe mucize kavramı kullanılmakla beraber, az 

sayıdaki örnek dışında, mucizenin anlam çerçevesini tanzim etmeye yönelik detaylı 

tanımlamaların serdedilmesi cihetine gidilmediği tespit edilebilir.175 Bu genel durumun bir 

istisnası olarak örneğin; “El-Câmi‘u li Ahkâmi’l-Kur’ân” isimli tefsiriyle meşhur olan 

Kurtubî (ö.671/1273), mucize bahsine genişçe sayılabilecek bir yer ayırmış, şartlar

                                                          
172 Curcânî, Ali b. Muhammed Seyyid Şerif, Kitâbu’t-Ta’rifât, Mektebetu Lübnan, Beyrut 1985, s. 234.
173 Bu kullanımlara, mucize kavramının ilk ortaya çıktığı dönemden itibaren rastlamak mümkündür. 

Buların bir kısmına önceki başlıklarda değinilmiştir. Ayrıca bkz. Taberî, Câmi’ul-Beyân an Te’vîli 

Âyi’l-Kur’ân, II/261; Mâturîdî, Te’vilatu Ehli’s-Sunne, thk. Fatıma Yusuf el-Haymî, Muessesetu’r-

Risâle, Beyrut 2004, I/245; el-Cessâs, Ebu Bekr Ahmed b. Ali er-Râzî, Ahkâmu’l-Kur’ân, thk. 

Muhammed es-Sâdık Kamhâvî, Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-‘Arabî, Beyrut 1996, I/33 v.b. Ulûmu’l-Kur’ân 

türü eserler için örnek olarak bkz. ez-Zerkeşî, Bedruddîn Muhammed b. Abdullah, el-Burhân fî 

‘Ulûmi’l-Kur’ân, thk. Muhammed Ebu’l-Fadl İbrâhîm, Dâru’t-Turâs, Kahire 1376-77h.,  I/287. 
174 Suyûtî, Celaleddîn Abdurrahman, el-İtkân fî ‘Ulûmi’l-Kur’ân, Dâru İbn Kesîr, Beyrut 2006, II/1001; 

El-Kattân, Mennâ’ Halil, Mebâhis fî ‘Ulûmi’l-Kur’ân, Mektebetu Vehbe, Kahire 2000, s.250; Ganîm 

Kaddûrî el-Hamed, Muhâdarât fî ‘Ulûmi’l-Kur’ân, Dâru ‘İmâr, Amman 2003, s.263. 
175 Bu anlamda muhtevasında mucize sözcüğüne yer verilse bile kavramın anlam alanına dair bir 

tanımlamaya rastlayamadığımız başlıca “‘Ulûmu’l-Kur’ân” eserleri için bkz. İbnu’l-Cevzî, Ebu’l-

Ferec Abdurrahman, Funûnu’l-Efnân fî ‘Uyûni’l-Kur’ân, thk. Hasan Ziyaeddin Itr, Dâru’l-Beşâiri’l-

İslâmiyye, Beyrut 1987; ez-Zerkeşî, Bedruddîn Muhammed b. Abdullah, el-Burhân fî ‘Ulûmi’l-

Kur’ân, thk. Muhammed Ebu’l-Fadl İbrahim, Dâru’t-Turâs, Kahire 1376-77h.
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üzerinden giderek mucizeyi tanımlamış ve bir fiile mucize denilebilmesi için belli 

şartların oluşması gerektiğinden bahsetmiştir. O’na göre mucizenin; sadece Allah’ın güç 

yetirebileceği bir iş olması, harikulade olması, nübüvvet iddiasında bulunan zatın söz 

konusu fiili peygamberliğine delil olarak göstermesi, gösterilen mucizenin iddiaya 

uygun bir tarzda vuku bulması ve benzerini hiç kimsenin gerçekleştiremeyeceği bir iş 

olması gerekmektedir. Kurtubî, saymış olduğu bu şartları taşımayan bir işin mucize 

olarak isimlendirilemeyeceğini de ifade etmektedir.176 Ayrıca Kurtubî mucizelerin, 

Allah’ın peygamberleri tasdiki noktasında sözlü ifadesinin yerine geçen bir delil 

olduğunu, peygamberin iddiasına uygun bir mucize yaratması ile; “O doğru söylemiştir, 

onu ben gönderdim” buyurması arasında bir fark olmadığını belirterek mucizenin bir 

başka yönüne işaret etmiştir.177

“Menahilu’l-‘İrfân” müellifi Zürkânî (ö.1367/1948) de mucize hakkında, farklı 

sayılabilecek bir tanımı şöyle dile getirmektedir; “Mucize insanların, gerek cemaat 

olarak gerekse de münferit olarak benzerini getirmekten aciz oldukları harikulâde bir 

iştir. Mucize bilinen sebeplerin dışında gerçekleşen bir iştir. Allah mucizeyi, 

peygamberin elinde, nübüvvet davasının doğruluğunu göstermek için, muhataplarına

davette bulunduğu sırada yaratır.”178

Görüldüğü üzere mucizenin varlığı ilim ehlince kabul edilmiş179 ve kavramla 

ilgili ortaya konulan tanımlarda, kendisine mucize denilecek olayın belli 

şartları/özellikleri ihtiva etmesi gerektiği üzerinde durulmuştur. Fakat bu 

                                                          
176 Kurtubî, el-Câmi’u li Ahkâmi’’l-Kur’ân,  I/69-72.
177 Kurtubî, el-Câmi’u li Ahkâmi’l-Kur’ân, I/70; Şehhâte, Abdullah Mahmûd, ‘Ulûmu’l-Kur’ân, Dâru 

Garîb, Kahire 2002, s.97. Ayrıca bkz. Nesefî, Ebu’l-Mu’în, Tabsıratu’l-Edille fî Usûli’d-Dîn, I/470.
178 Zürkânî, Muhammed Abdulazîm, Menâhilu’l-‘İrfân fî ‘Ulûmi’l-Kur’ân, Dâru’l-Kitâbi’l-‘Arabî, 

Beyrut 1995,  I/63.
179 Mucizenin imkan ve sübûtu meselesi felsefî tartışmalara konu olmuş bir husus olmakla beraber 

mucizelerin mümkün ve vuku bulmuş olaylar olduğu noktasında genel bir kabul söz konusudur. 

Geniş bilgi için bkz. Topaloğlu, Fatih, Felsefî ve Teolojik Açıdan Mucize, Rağbet Yay., İstanbul 

2011.
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şartların/özelliklerin neler olduğu hususunda tamamıyla ortak bir yaklaşımdan 

bahsetmek mümkün değildir. Çünkü bir mucize tanımında karşılaşılan herhangi bir

özelliğin/şartın, diğerinde hiç zikredilmediği veya reddedildiği vakidir. Hal böyle 

olunca  “mucize” olarak isimlendirilen olayın ne gibi şartları/özellikleri haiz olması 

gerektiği hususu üzerinde durmak, mucizenin dayandırıldığı temellerin anlaşılması 

bakımından gerekli olduğu gibi, sağlıklı bir mucize tanımının yapılabilmesi için de bir 

ön şart mesabesindedir. 

II. MUCİZENİN ŞARTLARI

Şu ana kadar takdim edilen mucize tanımlarından anlaşıldığı üzere bir vakıaya

mucize denilebilmesi için o olayın bazı özellikleri haiz olması gerekmektedir. Aksi 

takdirde mucize ile insanı hayrete düşüren diğer bazı fiillerin arasındaki fark ortadan 

kalkmakta ve dolayısıyla hak peygamber ile yalancı peygamberin birbirinden ayrılması 

imkansız hale gelmektedir. Mucizenin tanımında olduğu gibi, herhangi bir olaya mucize 

denilebilmesi için oluşması gereken şartların neler olduğu hususunda da farklı 

yaklaşımlar söz konusu olmakla beraber, bazı temel noktalarda hemen hemen ittifak 

sağlanmış olduğunu söylemek mümkündür. Sıhhatli bir mucize tanımının ortaya 

çıkabilmesi için bu noktaların detayıyla ele alınması, konunun sonraki aşamaları için 

önem arz etmektedir. Bu saikle mucizeye dair şartlar, alt başlıklar halinde sırasıyla ele 

alınacaktır.

A. Sadece Allah’ın Güç Yetirebileceği Türden Bir Fiil Olması

Mucizenin ortaya çıkmasındaki en temel gaye hak peygamber olduğunu iddia 

eden zatın doğruluğunu tasdik etmektir. Hal böyle olunca mucizenin, peygamberleri 



51

gönderen Allah Teala’nın “doğrudan veya dolaylı olarak” 180 bir fiili olması gerektiği 

aşikardır.181 Çünkü bir peygamberin Allah’ın resulü olduğuna dair iddiasının ispat

edilmesi, ancak ve ancak o peygambere nübüvvet görevini tevdi eden Allah’ın 

tasdikiyle mümkün olur. Bu yüzden kendi iradesi ve gayretiyle ortaya koyduğu bir fiili 

veya herkesin gerçekleştirebileceği olağan türden bir fiili peygamberliğinin delili olarak 

sunması kabule şayan değildir.182 Bu bakımdan peygamberliğin ispatı olacak 

mucizenin; denizin yarılması, ayın ikiye ayrılması veya ölünün diriltilmesi v.b. gibi

sadece Allah tarafından güç yetirilebilecek türden bir fiil olmasının gerektiği ilim 

ehlince vurgulanmıştır.183 Böylece mucize; Allah’ın, göndermiş olduğu peygamberin 

doğruluğunun fiili olarak tasdiki anlamına gelir ki bu da aynı zamanda sözlü 

doğrulamanın yerine geçer.184

Mucizelerin Allah’ın bir fiili olduğu noktasında ehl-i sünnet ve mu’tezile kelamcıları

ittifak halindedir.185 “Fakat bir kısım filozoflara göre peygamberler, kendilerinden ayrılmayan 

                                                          
180 Kâdî ‘Abdulcebbâr, Muğnî, XV/199; Âmidî, Ebkâru’l-Efkâr, IV/18. Îcî, dolaylı olarak bir şeyin 

Allah’ın fiili olması meselesini şöyle açıklamıştır: Bir peygamber, “benim peygamber oluşumun 

delili elimi başıma götürmem, sizin ise bunu yapamamanızdır” dese ve gerçekten de böyle olsa bu 

durum o peygamberin hak peygamber olduğuna dair mucizesidir. Fakat burada Allah’ın bir fiili 

yoktur. Çünkü Allah’ın, kudreti yaratmaması bir fiil değildir. el-Îcî, el-Mevâkıf fî ‘İlm-i Kelâm,  s.

339.
181 Bu görüş için örnek olarak bkz. Cuveynî, İmâmu’l-Harameyn Abdulmelik b. Abdillah b. Yusuf, 

‘Akîdetu’n-Nizâmiyye fî’l-Erkâni’l-İslamiyye, thk. Muhammed Zâhid el-Kevserî, el-Mektebetu’l-

Ezheriyye, Kahire 1992, s. 63;  Bağdâdî, Usûlu’d-Dîn, s. 171; Kâdî ‘İyâd, Ebu’l-Fadl ‘İyâd Yahsubî, 

eş-Şifâ’ bi Ta’rîfi Hukûki’l-Mustafâ, Dâru’l-Kutubi’l-‘İlmiyye, Beyrut t.y., I/252-253; Kurtubî, el-

Câmi’u li Ahkâmi’l-Kur’ân, I/70.
182 Kurtubî, el-Câmi’u li Ahkâmi’l-Kur’ân, I/70.
183 Bağdâdî, Usûlu’d-Dîn, s. 176; Kurtubî, a.g.e, a.y..
184 Âmidî, Ebkâru’l-Efkâr, IV/18; Nesefî, Tabsıratu’l-Edille, I/470; Kelam alimleri mucizenin, Allah’ın, 

elçisini fiilen tasdik etme manasına geldiğini bir örnek üzerinden şöyle ifade ederler: “Bir 

hükümdarın huzurunda “Hükümdarım beni şu işle görevlendirdi” diyen birinden doğru söylediğine 

dair bir delil istenildiğinde, hükümdarın “evet” demesi, nasıl o kişinin doğruluğunu tasdik ederse, 

mezkur hükümdarın âdet ve vaziyetini onun için değiştirmesi de “evet” sözü kadar kesin ve sağlam 

bir biçimde, o kişinin iddiasını tasdik eden bir durum olur.”Bkz. Sâbûnî, el-Bidâye, s.88; Taftâzânî, 

Mes’ud b. Ömer b. Abdullah, Şerhu’l-‘Akâidu’n-Nesefiyye, thk. Ahmed Hicâzî, Mektebetu’l-

Kulliyyâti’l-Ezheriyye, Kahire 1988,  s. 86.
185 Kaderiyyenin önde gelenlerinden Muammer b. 'Abbâd es-Sulemî (ö.215/830) mucizenin Allah’ın bir 

fiili olmadığı görüşündedir. Bu bağlamda mucizelerin araz olduğunu, Allah’ın cisimleri yarattığını, 

cisimlerin de kendilerinden ortaya çıkan arazları yarattığından bahisle mucizelerin, direkt olarak 

Allah’ın bir fiili olmadığını iddia etmiştir. Detaylı bilgi için bkz. Bağdâdî, Usûlu’d-Dîn, s. 177; eş-
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bir takım zâtî özelliklere sahiptirler. Peygamberler kendi kudret ve kudsî kuvveleri ve tabiî 

yaratılışları ile maddi varlıklarda tasarrufta bulunurlar. Böylece onlardan harikulâde olan 

mucizeler meydana gelir. Bu filozoflara göre peygamberler, diğer insanlarda olmayan kudsî 

kuvvelerinin gereği olarak “tehaddî” (meydan okuma) olsun veya olmasın, istedikleri mucizeleri 

kendileri meydana getirirler. Peygamberlerden harikaların ortaya çıkması, toplumların mucize 

istemelerine bağlı olmayıp kendi nefis ve ruhlarının özellikleriyle ilgilidir. Bu açıdan 

bakıldığında mucize, nübüvvete delalet etmeyip, kendilerinde bulunan bu özellikler sayesinde 

nebîlerin, alemde tasarruf kuvvetlerinin bulunduğuna delalet eder.”186 Fakat bu yaklaşımın genel 

bir kabul görmediğini de ifade etmek gerekir.

Diğer taraftan mucizenin sadece Allah’ın gerçekleştirebileceği bir fiil olması 

gerektiğini söylemekle, daha önce ifade edilmiş olan,187 mucizenin men’î tarzda vuku 

bulabileceği şeklindeki yaklaşıma ters düşülmüş olmaz. Çünkü insanların, mu’tad 

olarak yaptıkları bir işi, geçici olarak yapamamaları ve söz konusu işi yapmaktan

menedilmeleri, o işle ilgili kudretlerinin ortadan kaldırılmış olması anlamına gelir ki bu 

da Allah (c.c.)’tan başkasının yapabileceği bir şey değildir.188 Bu bakımdan Allah 

Teâlâ’’nın, peygamberlerini tasdik gayesiyle mutad olmayan bir fiili yaratması ile 

mutad bir fiilden diğer insanları menetmesi arasında mucize oluş veya bu fiillerin 

Allah’a isnadı bakımından hiçbir fark yoktur.189 Hatta Âmidî’ye göre mutad bir fiilden 

menetme işi mucizelerin en büyüğü sayılmaktadır.190 Bu noktada mucizenin sadece 

Allah’ın gerçekleştirebileceği türden bir fiil olduğu belirtilmekle, onun harikuladelik 

                                                                                                                                                                         
Şehristânî, Ebu’l-Feth Muhammed b. Abdulkerîm b. Ahmed, el-Milel ve’n-Nihâl,  thk. Emîr Ali 

Muhennâ-Ali Fâ’ûr, Dâru’l-Ma’rife, Beyrut 1993, I/80-81. 
186 İbn-i Sînâ, Ebû Ali Hüseyin b. Abdullah, el-Mebde’ ve’l-Me’âd, thk. Abdullah Nûrânî, Muessesei 

Mutâla’âti’l-İslâmî, Tahran 1363h., s.120-121. Diğer İslam filozoflarının mucizeye dair 

değerlendirmelerine ilerleyen başlıklarda kısaca değinilecektir.
187 Bkz. s. 36.
188 er-Râzî, Fahreddîn, Muhasssal, s. 207; Ayrıca bkz. Bâkıllânî, Kitâbu’l-Beyân, s. 24; Nesefî, 

Tabsıratu’l-Edille, I/469-470.
189 Karadeniz, Osman, İlim ve Din Açısından Mucize, s.38.
190 Âmidî, Ebkâru’l-Efkâr, IV/18.
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vasfına da işaret edilmiş olmaktadır. Çünkü kulun yapamadığı (mu’tad olmayan) veya

olağan şekilde vuku bulmayan bir olay ancak harikulade olabilir ki bu da mucizedir. 

B. Harikulade Olması

Hârikul’âde; “delmek, yırtmak, aşmak” manalarına gelen ‘hark’(خْرق) kökünden

ism-i fâil olan ‘hârik’ (خارق) tamlayanı ile “alışılmış olan şey” anlamındaki ‘âdet’ 

kelimesinden meydana gelen bir terkiptir. Binaenaleyh bu tamlama/terkip, “alışılmışı ve 

normal telakki edileni aşan, olağanüstü” manalarına gelir.191

Mucizenin en temel özelliklerinden bir tanesi de harikulade oluşudur. Hatta İbn 

Kemâl (ö.940/1533)’e göre, mucizede aslolan, benzerinin getirilmesinin imkansız 

olmasıdır ve bu bağlamda mucizenin harikulade bir olay oluşu, aynı zamanda onun bir 

rüknüdür.192 Olağan şekilde vuku bulan mutad bir fiilin/olayın mucize olarak 

isimlendirilmesi ve peygamberliğin ispatı sayılması mümkün değildir.193 Güneşin 

doğudan doğması, gece ve gündüzün ardı sıra gelmesi gibi olaylar insanoğlunun 

gücünün yetmeyeceği, sadece Allah’ın gücünün yeteceği türden olaylar olmalarına 

rağmen, mutad bir şekilde vuku bulmaları nedeniyle mucize değildirler.194 Dolayısıyla

bir fiile mucize denilebilmesi için, insanoğlunun gücünün yetmeyeceği türden bir fiil 

olmasının yanı sıra harikulade, yani âdetin/alışılmışın hilafına olması gereklidir.

                                                          
191 Özervarlı, M. Sait, “Harikulade” mad., DİA, TDV Yay., İstanbul 1997,  XVI/181.
192 Bkz. İbn Kemâl, Resâil, s. 140. Geniş bilgi için ayrıca bkz. Karadeniz, a.g.e., s. 35; Çelebi, İlyas, 

“Kemalpaşazâde” mad., DİA, TDV Yay., Ankara 2002, XXV/244.
193 Kâdî ‘Abdulcebbâr, Muğnî, XV/201; Bağdâdî, Usûlu’d-Dîn, s. 170.
194 Söz konusu mutad olaylar çerçevesinde, nübüvvet iddiasında doğru olan ile yalancı olanı birbirinden 

ayırmak mümkün olmadığı için, sadece Allah’ın yapabileceği bir fiil olmalarına rağmen, bu tür 

olaylar, nübüvvete delil teşkil etmezler. Bkz. Curcânî, Seyyid Şerif Ali b. Muhammed, Şerhu’l-

Mevâkıf, Dâru’l-Kutubi’l-‘İlmiyye, Beyrut 1998, VIII/247. Ayrıca bkz. Ebû Ya’lâ, Halef b. Ahmed b. 

el-Ferrâ el-Hanbelî el-Bağdâdî,  el-Mu’temed fî Usûli’d-Dîn, nşr. Vedî’ Zeydân, Dâru’l-Meşrık, 

Beyrut 1986, s.155; Kurtubî, el-Câmi’u li Ahkâmi’l-Kur’ân, I/70; Sâbunî, Muhammed Ali, et-Tıbyân 

fî ‘Ulûmi’l-Kur’ân, çev. Zeynel Abidin Tatlılıoğlu, Hanifiyye Yay., İstanbul 2006, s. 135.



54

Allah (c.c.)’ın, peygamberlerin doğruluğu hakkındaki sözlü tasdiki yerine geçen 

mucizelerin,195 yaratılmışların kudreti dışında olan harikulade fiiller türünden olması, en 

başta yalancı peygamber ile hak peygamberin arasını tefrik etmek için bir zarurettir. 

Eğer sıradan olaylar peygamberliğin delili kabul edilebilecek olsa, hak peygamber ile 

yalancı peygamberin arasını ayırmak imkansız hale gelirdi.196 Bu yüzden İslam uleması, 

mucizenin harikulade bir fiil olması gerektiği görüşünde birleşmiştir.197

Bir fiilin/olayın harikuladelik vasfına sahip olması iki şekilde olur.198 İlk olarak,

yukarıda da ifade edildiği üzere, alışılmamış türden, beşerin kudretinin çok üstünde 

vuku bulan, inanan veya inanmayan hiç kimsenin benzerini gerçekleştirmesi mümkün 

olmayan olaylar harikuladedir. İkinci olarak da insanın mutad olarak yaptığı fiillerden 

menedilmesi şeklinde olur ki burada harikulade olan şey, peygamberin meydan 

okuduğu sırada muhatap kitlenin en basit ve alışılmış şeyleri dahi yapamamasıdır.199 Bu 

tür harikulade olaylara da men’î tarzda vuku bulan mucize denir.

Harikulade bir olay olan mucizenin varlığı ve imkanı, mütekellimler başta olmak 

üzere İslam uleması tarafından kabul edilmektedir. Ancak felsefi tartışmalar içerisinde 

bu hususa da değinilmiş, faklı yaklaşımlar dile getirilmiştir. Dolayısıyla konunun 

                                                          
195 Nesefî, Ebu’l-Mu’în, Tabsıratu’l-Edille, I/470; Kâdî ‘İyâd, eş-Şifâ, I/250; Sâbunî, Nureddîn, el-

Bidâye, s. 88;  Âmidî, Ebkâru’l-Efkâr, IV/18;  Kurtubî, el-Câmi’u li Ahkâmi’l-Kur’ân, I/7.
196 Nesefî, Tabsıratu’l-Edille, I/471. Bağdâdî bu hususta şöyle bir ifade de bulunmaktadır: “Yalancı 

peygamberin mucize göstermesi caiz olmamakla beraber, bu iddiada bulunan kimsenin kendisini 

yalanlayan bir mucize göstermesi caizdir.” Bkz. Bağdâdî, Usûlu’d-Dîn, s. 170, 173. 
197 “Havâric’in İbâdiyye kolunun bu konudaki fikri, farklılık arz etmektedir. Onlara göre mucize 

göstermeden önce de peygamberin sözünü kabul etmek vaciptir. Nûreddîn Sâbûnî bu yaklaşımı şu 

ifadelerle reddeder: “Bu yanlış bir görüştür. Hak peygamber ile yalancı peygamber ancak mucize ile 

ayırt edilebilir. Şu halde mucize olmaksızın onun sözünü benimsemek gerekli değildir.” Bkz. Sâbûni,

Nureddîn, El-Bidâye, s. 88.
198 Mâverdî bu hususla ilgili teferruata girerek, bir fiilin ‘harikulade’ oluşunun hangi şekillerde mümkün 

olduğunu on madde halinde saymakta ve geniş bilgi vermektedir. Fakat biz burada daha genel bir 

ifadeyle, harikulade fiilin iki yönüne işaret etmiş olduk. Geniş bilgi için bkz. Mâverdî, Ebu’l-Hasen 

Ali b. Muhammed, A’lâmu’n-Nubuvve, Dâru’l-Kutubi’l-‘İlmiyye, Beyrut 1986, s.26-28. Benzer bir 

değerlendirme için ayrıca bkz. Bağdâdî, Usûlu’d-Dîn, s.171-172.
199 Bâkıllânî, Kitâbu’l-Beyân, s.34; Cuveynî, ‘Akîdetu’n-Nizâmiyye, s.64. Konuyla ilgili Kur’ân’î 

örnekler için bkz. Bakara, 2/42; Nisâ, 4/105; Mâide, 5/77.
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sonraki aşamalarının sıhhati için bu tartışmalara da kâfi miktarda değinmek yerinde 

olacaktır.

1. Tarihten Günümüze Harikulade Olaylara Dair Felsefi Tartışmalara 

Genel Bir Bakış

Harikulade bir olay olan mucizenin imkanı meselesi, felsefi tartışmalara konu 

olmuş ve özellikle de son üç asırda, din-bilim ilişkisi üzerine yapılan tartışmaların 

önemli bir kesitini teşkil etmiştir.200 Hiç şüphesiz bu tartışma, mucizenin harikulade bir 

olay olması niteliğinin, tabiat kanunlarının zorunluluğu fikriyle çelişiyor olmasından 

mütevellittir. 

İnsanoğlunun içinde yaşamış olduğu tabiatı anlama, onun işleyişini kavrama 

noktasındaki çabası insanlık tarihi kadar eskidir.201 Hemen her dönemde tabiata ve onun 

işleyişine dair fikirler serdedilmiş ve bunlar üzerinde uzun tartışmalar cereyan etmiştir. 

Bu tartışmalar neticesinde de değişik fikri akımlar ortaya çıkmıştır.

Bilimsel gelişmelerin çok önemli aşamalar kat ettiği XVII. yüzyıla kadar, tabiata 

dair fikirler, felsefî ve teolojik bir çerçevede ele alınıp tartışılmıştır.202 Bu dönemden 

                                                          
200 Işık, Aydın,  “Din-Bilim İlişkisi Problemine Mucizeler Üzerinden Genel Bir Bakış: Vahiy Nesnesinin 

Mucizeliği Tartışması”, Kelam Araştırmaları Dergisi, 2007, Cilt V, S. 1, s. 88. Geniş bilgi için bkz. 

Boutroux, Emile, Çağdaş Felsefede İlim ve Din, çev. Hasan Katipoğlu, Milli Eğitim Basımevi, 

İstanbul 1998.
201 Felsefe’nin en temel uğraş noktalarından bir tanesi, tabiattaki işleyişi anlama ve anlamlandırma 

üzerinedir. Bu sebepledir ki felsefenin en başta gelen konularından bir tanesi “Tabiat Felsefesi”dir. 

Dolayısıyla felsefenin var oluşuyla beraber hemen her dönemde tabiatın işleyişine dair fikirler ortaya 

konmuştur. Geniş bilgi için bkz. Weber, Alfred, Felsefe Tarihi, Çev. H. Vehbi Eralp, 5. Baskı, Sosyal 

Yay., İstanbul 1998; Gökberk, Macit, Felsefe Tarihi, Remzi Kitabevi, 6. Baskı, İstanbul 1990.  
202 Karadeniz, a.g.e., s. 99; Kasar, Veysel, “Yaratma Sıfatı Bağlamında Tabiat Kanunları”, Kelam 

Araştırmaları Dergisi, 2010 C. VIII, S. I, s. 211-212.
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sonra ise bilimsel veriler çerçevesinde tartışılmaya başlanmış ve bu durum felsefî 

tartışmalara da yeni bir yön kazandırmıştır.203

XVII. yüzyıldan sonra Avrupa’da ortaya çıkan aydınlanma dönemi ve bilimdeki 

göz kamaştırıcı ilerlemeyle beraber, deney ve gözlemi önceleyen, hatta kesin bilginin 

yegane kaynağı olarak kabul eden pozitivist-maddeci yaklaşımın204 dayandığı bir temel 

olan ve doğada değişmez kanunların bulunduğunu ifade eden determinist yaklaşım, 

olağanüstü bir olay olan mucizenin varlığını imkan dahilinde kabul etmemiştir.

Nedensel/nomolojik determinizm, mantıksal determinizm, tarihsel determinizm, 

teolojik determinizm v.s. gibi farklı türleri olmakla birlikte genel olarak determinizm, 

her olayın bir nedeni olduğunu, insanlar da dahil olmak üzere evrendeki her şeyin 

nedensel yasalar tarafından yönetildiğini öne süren felsefî görüştür.205  Felsefe tarihine 

göz atıldığında Sokrates (m.ö. 399) öncesi Yunan filozoflarından itibaren birçok 

filozofun determinist bir tabiat anlayışını savundukları görülecektir.206

“Determinizmin ilk savunucuları Leukippos (m.ö. V. asır), Demokritos (m.ö. 

ykl. 460-370) ve Epikouros (m.ö. 314-270)’dir.207 Demokritos’a göre bu âlemde

hiçbirşey nedensiz değildir, her şeyin varoluş nedeni ve zorunluluğu vardır.208 Felsefe 

tarihinde önemli bir yeri olan ve birçok filozofu görüşleriyle etkileyen Aristoteles (m.ö. 

                                                          
203 Örneğin fizik alanında Isaac Newton (1642/1727)  tarafından ortaya konan çekim kanunu determinist 

tabiat anlayışı için uygun bir zemin görünümünde olmuştur. Geniş bilgi için bkz. Adıvar, A. Adnan, 

Tarih Boyunca ilim ve Din, Remzi Kitabevi, 2. Baskı,  İstanbul 1969, s. 210-230, 532-546; Taslaman, 

Caner, “Tanrı Evren İlişkisi ve Mucize Sorunu Açısından Determinizm, İndeterminizm ve Kuantum 

Teorisi”, MÜİFD, 2006/2, s.164, 166 v.d.. 
204 Pozitivizmin kurucusu Fransız filozof Auguste Comte (1798-1857)’dur. Pozitivizm hakkında geniş 

bilgi için bkz. Cevizci, Ahmet, Felsefe Sözlüğü, Say Yay., İstanbul 2011, s. 358-359; Adıvar, Tarih 

Boyunca İlim ve Din, , s. 421-444; Comte, Auguste, İslamiyet ve Pozitivizm, çev. Özkan Gözel, 

Dergah Yay., İstanbul 2012.
205 Bkz. Cevizci, Felsefe Sözlüğü, s. 119.
206 Bkz. Bolay, Süleyman Hayri, E. Boutroudx’ta Zorunsuzluk Doktrini,  MEB Yay., İstanbul 1989, s. 10.
207 Karadeniz, İlim ve Din Açısından Mucize, s. 102.
208 Weber, Alfred, Felsefe Tarihi, s. 36.
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384-322)’in tabiat anlayışında da zorunluluk fikrini görmek mümkündür.209

Determinizm, Aristo’dan Rönesans’a kadar felsefî ve teolojik bir çerçevede ele 

alınmıştır. Ancak XV ve XVI. yüzyılda başlayan Rönesans hareketi ile birlikte, 

bilimdeki göz kamaştırıcı ilerlemeler neticesinde, bilimin şekillendirdiği bir zeminde ele 

alınmaya başlanmıştır. Mezkur gelişmelerin yaşandığı XVI. ve XVII. yüzyıllar,

determinizmin hâkim olduğu devrelerdir. XVIII. yüzyıl ise bu gelişmelerin doğal bir 

sonucu olarak pozitivizm ve natüralizm asrıdır. Pozitivizmin kurucusu Auguste 

Comte(1798-1857)’a göre, “müsbet felsefenin esas vasfı, bütün hadiselerin değişmez 

tabiî kanunlara tabi olduğunu kabul etmektir.”210 Pozitivist yaklaşımın zirve yaptığı 

XIX. yüzyılda, Aristo’nun ihtimallere fırsat tanıyan nedenselliği, yerini katı bir 

determinizme bırakmıştır.211 Hatta Laplace (1749-1827) o kadar ileri gitmiştir ki 

geçmişe bakarak kainatın bütün geleceğini önceden kestirmenin mümkün olduğunu ileri 

sürmüştür. Neticede Rönesansla başlayan ve devam eden son asırlarda ortaya çıkan 

pozitivizm, naturalizm, rasyonalizm, deizm, materyalizm v.b. akımlar, tabiat ve onun 

işleyişi hakkındaki görüşlerini hep determinizme dayandırmışlardır.”212

“Determinizm düşüncesi, uzun yıllar boyunca bilimde o kadar önemli bir yer 

tutmuştur ki, bilimsel araştırma kavramının iki olay arasındaki nedensel ilişkileri 

keşfetmek olduğu genel olarak kabul edilmiştir.”213 Şüphesiz determinizmin tahtının 

sarsılmasındaki etkenlerin en önemlisi, Max Planc (1858/1947) tarafından ortaya 

konulan “kuantum fiziği”dir. Kuantum fiziği, ihtimallere kapı aralaması hasebiyle,  

determinizm karşısında indeterminizm fikrinin dayanak noktası olmuştur.214 Kuantum 

                                                          
209 Bolay, a.g.e., s. 10.
210 Bkz. Karadeniz, a.g.e., s. 104.
211 Bolay, a.g.e., s. 143.
212 Bkz. Karadeniz, a.g.e., s. 98-105.
213  Adıvar, Tarih Boyunca İlim ve Din, s. 549.
214 Geniş bilgi için bkz. Adıvar, Tarih Boyunca ilim ve Din, s. 210-230, 532-546; Taslaman, Caner, “Tanrı 

Evren İlişkisi ve Mucize Sorunu Açısından Determinizm, İndeterminizm ve Kuantum Teorisi”, 

MÜİFD, 2006/2, s.164, 166 v.d.
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fiziği kabul gördükçe determinizm, bilimsel çerçevedeki temellerini yitirmeye 

başlamıştır.215 Bunun neticesinde XX. yüzyıla gelindiğinde, indeterminizm fikri revaç 

bulmaya başlamıştır.216 İndeterminizm fikrini savunan filozoflara göre; “Geçmişte 

meydana gelen şey hakkındaki verilerimiz eksiktir, hislerimiz yetersizdir, tecrübelerimiz 

kısmendir. Bu durumda, neden ile olaylar arasında zorunluluk yoktur.”217 Böylece 

netice olarak; tabiat kanunlarının zorunluluğu fikri temelinden sarsılmıştır.218

Batı dünyasında durum böyleyken, İslam uleması içerisinde de özellikle 

felsefeciler ve kelamcılar, tabiat ve onda var olan yasalar hususunu daha çok 

“nedensellik” ve “illiyet” kavramları üzerinden tartışmışlardır. Mucize konusu da bu 

tartışmalarda yerini almıştır. Başta Fârâbî (ö. 339/950) olmak üzere bazı filozofların, 

determinist tabiat anlayışına sahip oldukları ileri sürülmüştür.219 Bazı kaynaklarda İbn-i 

Sinâ (ö. 428/1037)’nın da aynı düşüncede olduğu zikredilmiştir.220 Ancak mezkur 

filozofların mucizeleri kesin olarak reddettikleri söylenemez. Bilakis bu filozoflar, 

                                                          
215 Geniş bilgi için bkz. Adıvar, a.g.e., s. 547-556; Yıldırım, Cemal, 100 Soruda Bilim Tarihi, Gerçek 

Yay., İstanbul 1974, s. 236-248.
216 “Tabiat kanunları hakkında yürütülen zorunsuzluk fikri, gittikçe gevşeyen determinizm üzerinde 

görülünceye kadar, katı determinist yaklaşım varlığını devam ettirmiştir. Fakat yukarıda da ifade 

edildiği gibi, XX. yüzyılda ilim alanında gittikçe sağlam bir yer edinmeye başlayan indeterminizmi 

determinizmden üstün gören ilk filozof Emile Boutroux(1845/1921)’dur.” Karadeniz, a.g.e., s. 105-

106. Ayrıca bkz. Bolay, Süleyman Hayri, E. Boutroudx’ta Zorunsuzluk Doktrini, s. 11 v.d.
217 Bkz. İzmirli, İsmail Hakkı, Yeni İlm-i Kelâm, Sadeleştiren: Sabri Hizmetli, Ankara Okulu Yay., 

Ankara 2013, s. 222. Geniş bilgi ve karşılaştırma için bkz. Bolay, E. Boutroudx’ta Zorunsuzluk 

Doktrini, s. 11 v.d.
218 Geniş bilgi için bkz. Adıvar, a.g.e., s. 547-556; Yıldırım, Cemal, a.g.e., s. 236-248. Batı dünyasında 

tabiat kanunlarının –kısmen de olsa-  zorunlu değil mümkün olduğu, az sayıda da olsa bazı filozoflar 

tarafından dile getirilmiştir. Malabranche, Berkeley (1685/1753), David Hume, J. Stuart Mill 

(1806/1873) bunlardan bazılarıdır. Fakat tabiat kanunlarının zorunluluğu fikrini tüm yönleriyle 

eleştiren ve imkan felsefesini sistemleştiren filozof Emile Boutroux’dur. Bolay, E. Boutroudx’ta 

Zorunsuzluk Doktrini, s. 11 v.d. ; İzmirli, İsmail Hakkı, Yeni İlm-i Kelâm, s. 222; Karadeniz,  a.g.e.,

105-107 v.d.
219 Bkz. Ülken, H. Ziya, Eski Yunan’dan Çağdaş Düşünceye İslam Felsefesi Kaynakları ve Etkileri, Cem 

Yay., 4. Baskı, İstanbul 1993, s. 72, 74, 75, 82; Fahri, Macit, İslam Felsefesi Tarihi, çev. Kasım 

Turhan, İklim Yay., İstanbul 1992, s. 111.
220 Bkz. Karadeniz, a.g.e., s. 103.  
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mucizelerin aklen imkansız olmadığını zikretmişlerdir.221 Bununla beraber mucizelerin 

de sebep-netice zinciri bağlamında açıklanabilecek olaylar olduğundan bahsetmiş ve 

dolayısıyla mucizenin harikulade olmadığını da ifade etmekten geri durmamışlardır.222

Bu görüş karşısında kelamcılar, naslara dayalı olarak, Allah’ın tabiata devamlı bir 

şekilde müdahalesini kabul etmiş ve olaylar arasında birbirinden ayrılmaz gibi görünen 

sebep-netice bağının zorunlu olmayıp, mümkün olduğunu savunmuşlardır. Gazzâlî

(ö.505/1111), ‘Tehâfütü’l-Felâsife’sinde bu konuyu etraflıca tartışmaktadır.223 “Bu 

yönüyle bakıldığında ehli sünnet kelamcılarının bu görüşü, Avrupa’da zorunluluk 

fikrinin aksine görüşler ortaya koyan Malabranche (1638/1715) ve David Hume 

(1711/1776) gibi bilginlere öncülük etmiştir.”224

Son asırlara gelindiğinde İslam dünyasında, determinizm fikrini merkeze alan 

veya bu görüşü İslam’a uyarlayıp, mucizeleri sebep-sonuç ilişkisi içerisinde açıklamaya 

çalışan yahut bunun mümkün olmadığı noktada mucizeleri reddeden yaklaşımlar ortaya 

konulmuştur. Mucizeleri reddetme ya da rasyonelleştirme temayülünün ilk önemli

temsilcisi, Hindistanlı Seyyid Ahmed Han (1817/1898)’dır.225 Günümüze uzanan 

süreçte, söz konusu temayülün taraftarlarının arttığını söylemek mümkündür. Örneğin

mezkûr temayülün Mısır’daki temsilcilerinden sayılabilecek olan Muhammed Abduh 

(1849-1905)’a göre mucizeler, tabiatta var olan fakat insanın muttali olmadığı bir takım 

özel kurallar çerçevesinde cereyan etmektedir. Abduh’a göre mucize gibi olağanüstü 

olayların vukuunda işleyen kanunlara sünnet-i hâsse denir.226 Bu minvalde Abduh, 

                                                          
221 Bkz. Başçı, Vahdettin, Felsefî Bir Problem Olarak Mucize, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Yay., Erzurum 1996, s. 9; Kaya, Mahmut, “Fârâbî”, DİA, XII/156.
222 Bkz. Şiblî, Mevlânâ, Asr-ı Saâdet, Derleyen: Seyyid Süleyman Nedvî, çev. Ömer Rıza Doğrul, Ensar 

Neş., İstanbul 1978, II/196-201; Karadeniz, a.g.e., s. 103.
223 Örnek olarak bkz. Gazzâlî, Tehâfutu’l-Felâsife, thk. Süleyman Dünya, Dâru’l-Me‘ârif, Kahire 1972, s. 

234 v.d.
224 Bkz. Karadeniz, a.g.e., s. 107.
225 Bulut, a.g.e., s. 234.
226 Söz konusu yaklaşım için bkz. Abduh-Rıza, Muhammed-Reşid, Tefsîru’l-Menâr, Dâru’l-Menâr, 

Kahire 1947, XI/224.
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Kur’ân’da anlatılan harikulade olayları bilimin verileriyle te’vil etmeye çalışmaktadır. 

Abduh, “Fîl” suresinin tefsirinde, ebâbil kuşlarının taşları atması ve Ebrehe’nin 

ordusunun dağılması/helak edilmesi hadisesini yorumlarken, vuku bulan olayları 

bilimsel sebepler çerçevesinde açıklama gayretiyle, ilgili ayetlerde kastedilen uçan 

varlıkların sivrisinekler olduğunu, onların attığı maddelerin belli mikropları içerdiğini, 

söz konusu mikropların çiçek ve kızamık hastalığına sebebiyet verdiğini, neticede de 

Ebrehe’nin ordusunun çiçek veya kızamık hastalığı yüzünden dağıldığını ifade 

etmiştir.227 Mezkûr yaklaşımı, son yüzyılın en önemli müfessirlerinden olan Elmalılı 

Muhammed Hamdi Yazır sert bir biçimde eleştirmekte, Abduh’un anlatımının 

dayandığı rivayetlerin son derece zayıf olduğundan bahsetmekte ve neticede de 

Abduh’un, harikulade bir olayı sıradan bir olay konumuna indirgeme gayreti içerisinde 

olmakla açık bir hata yaptığını ifade etmektedir.228 Muhammed Abduh’un harikulade 

olayları bir takım bilimsel verilerle, yani sebep-netice zinciri içerisinde açıklama 

gayretiyle doğal olana indirgeme şeklindeki yaklaşımını, başka harikulade olaylar 

hakkında da sürdürdüğünü görmek mümkündür.229 Abduh örnekliğinde mevzu bahis 

ettiğimiz bu yaklaşımı, İslam ilim geleneğinde mucizeleri kabul yönündeki genel 

yaklaşımın bir kırılma noktası olarak tespit etmek mümkündür. Zira İslam tarihinde, bu

tür yaklaşımların ortaya çıktığı son asırlara kadar, mucizeleri tevil etmeye, doğal olana 

indirgemeye çalışan veya mucizenin imkanını kabul etmeyen kayda değer bir ilmi 

zümreden bahsetmek mümkün değildir.230 Ancak Seyyid Ahmed Han ve Abduh sonrası 

dönemde, mucizeler konusunda benzer yaklaşımlara sıklıkla rastlamak mümkündür.231

                                                          
227 Abduh, Muhammed,  Fâtiha Sûresi ve ‘Amme Cüzü Tefsiri, çev. Ömer Aydın, İşaret Yay., İstanbul 

2012, s. 437-438.
228 Bkz. Yazır, Elmalılı Muhammed Hamdi, Hak Dini Kur’ân Dili, IX/143-159.
229 Geniş bilgi için bkz. Arıcı, Niyazi, Menâr Tefsirinde Mucizelerle İlgili Farklı Yorumlar, Basılmamış 

Yüksek Lisans Tezi, AÜSBE, Ankara 2006.
230 Bu noktada müstesna bir örnek olarak Mutezilî İbrâhim en-Nazzâm zikredilmeke beraber, onun 

yaklaşımının, mucizenin imkanı noktasındaki menfi bir tutumdan yahut mucizeleri te’vil etme 

yönündeki bir eğilimden kaynaklanmadığını, özellikle Hz. Peygamber’in hissi mucizelerinin tevatür 



61

“İnsanların, tabiatın nasıl çalıştığını bildikleri şeklindeki aydınlanmacı inanç, 

XIX. ve XX. yüzyıldaki bilimsel gelişmeler tarafından ıskartaya çıkarılmıştır.”232 Bu 

çerçeveden bakıldığında, tabiatta var olduğu ileri sürülen sebep-netice zincirinin zorunlu 

yasaları ifade ettiğini savunmak da mümkün görünmemektedir. Örneğin daha düne 

kadar atomun parçalanamayacağı iddia edilirken, bugün gelinen noktada atomun 

parçalanabildiği açık bir gerçektir. Dahası bu kabil örnekleri çoğaltmak mümkündür. 

Hal böyle olunca deney ve gözlemin, bilgi ve tecrübenin bir ürünü olan tabiat kanunları 

fikrini, doğanın değişmez yasaları olarak öne sürmek mümkün görünmemektedir.

Kanaatimizce mucizeleri bilimin verileriyle te’vil etme gayretinin bugün ısrarlı bir biçimde 

sürdürülmeye çalışılması, bilimsel gelişmelere ayak uyduramamanın doğurduğu geri kalmışlık 

kompleksinin bir sonucu olabilir. Bugün gelinen noktada, özellikle yukarıda bahsi geçen,

kuantum fiziğindeki gelişmelerle birlikte batı dünyasında, bilimsel bilginin mutlak 

manada değişmez olduğu fikri sarsılmış ve geçmiş asırlardaki bir yaklaşım olarak 

kalmıştır. Ancak batıda geçmişte kalan bu fikrin, İslam ilim dünyasındaki etkileri kalıcı 

olmuş, özellikle harikulade olaylar karşısında sürekli gelişen menfi bir duruşu ortaya 

çıkarmıştır. Bugün pek çok güncel çalışmada, mucizeleri te’vil edip olağan olaylar 

çerçevesine indirgeme ve böylece bilimin şemsiyesi altına girme çabası ile şekillenen 

değerlendirmelerle karşılaşmak mümkündür.233   

                                                                                                                                                                         
derecesine varmadığı yönündeki değerlendirmeye dayandığını belirtmek gerekir.  Bilgi için bkz. 

Bulut, a.g.e., s. 233-234. 
231 Geniş bilgi için bkz. Mustafa Sabri, Mevkifu’l-‘Akl ve’l-’İlm, IV/41-127; en-Nedvî, Ebu’l-Hasen, 

Kur’ân Işığında Peygamberlik ve Peygamberler, çev. Ahmet Lütfi Kazancı, İslâmî Neş. Yay., İstanbul 

1974, s. 80-90; Topaloğlu, Felsefi ve Teolojik Açıdan Mucize, s. 113 v.d
232 Polkinghorne, John C., “The Credibility of the Miraculous”,  Zygon Journal of Religion & Science, 

2002, Vol. 37, no.3, s. 751. Ayrıca bkz. Topaloğlu, a.g.e., s. 104.
233 Örnek olarak Muhammed Esed, Hz. Mûsâ’nın bir mucizesi olarak vuku bulan denizin yarılması 

olayını, süratle gerçekleşen med-cezir hadisesi ile te’vil etmeye çalışmıştır. Bkz. Esed, Muhammed, 

Kur’ân Mesajı, çev. Cahit Koytak-Ahmet Ertürk, İşaret Yay., İstanbul 2002, s. 749-750. Benzer 

şekilde Esed, inşikak-ı kamer olayının optik bir yanılsamaya sebebiyet veren bir tür ay tutulması 

olduğunu ifade etmiştir. Bkz. A.mlf, a.g.e., s. 1087. Esed’in bu değerlendirmesi güncel çalışmalarda 

da nakledilmiştir. Bkz. Azimli, Mehmet, Siyeri Farklı Okumak, Ankara OkuluYay., Ankara 2013, s. 

168-169; Zeyveli, Hikmet, “Kur’ân ve Kur’ân Dışı İslâmî Rivayetlerde Mucize”, Din Dilinde Mucize, 

Kuramer Yay., İstanbul 2015, s. 129.
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Netice olarak; mucizenin, insanoğlunun gözlem ve tecrübesinin bir ürünü olan 

tabiat kanunları ile açıklanamaması, onun imkansız olduğunu ortaya koymaz. “Bilimin 

mucizeleri açıklayamamasının sebebi; mucizelerin, bilimin ortaya koyduğu anlamda 

tabiî bir düzene sahip olmamalarından kaynaklanmaktadır.”234 Dolayısıyla burada 

sorunlu olan yaklaşım; olağanüstü bir olayı olağan olaylara dair tecrübenin bir ürünü 

olan tabiat kanunları terazisine vurarak değerlendirmektir. Çünkü mucizenin harikulade 

oluşu, insanoğlunun gücünün, akıl ve idrakinin bir nesnesi olmayan,235 zuhur ettiği 

alanda ilim sahibi olanların dahi çalışmak suretiyle ulaşamayacağı olağanüstü236 bir 

seviyeyi ifade eder.237 Nitekim batıda da tabiat kanunlarının değişmezliği fikrinin 

sarsılmasıyla birlikte, mucizelerin akıl dışı ve olanaksız olmadığı, bilakis mümkün 

olduğu fikri destek bulmaya başlamıştır.238 Hal böyleyken, güncel çalışmalarda sıkça 

rastlanan, “mucizeleri olağan olaylar seviyesine indirgemek suretiyle sebep-netice 

zinciri içerisinde açıklama gayretinin” teolojik zeminden yoksun olduğu kadar, bilimsel 

ve felsefi açıdan da en azından eleştirilebilir olduğu ortaya çıkmaktadır.  

C. Nübüvvet İddiasıyla Birlikte Ortaya Çıkması

Harikulade bir olaya mucize denilebilmesi için öncelikle nübüvvet iddiasında 

bulunan bir kimsenin elinde vuku bulması şarttır.239 Bu şart, mucize ile diğer olağandışı 

olayların arasını tefrik eden bir noktadır. Peygamberlerden başka kimselerde, 

mucizenin özelliklerini taşımamakla beraber bir takım olağandışı olayların vuku 

bulabileceğine dair değerlendirmeler mevcuttur.  Veli kimselerin elinde zuhur eden 

                                                          
234 Topaloğlu, Felsefî ve Teolojik Açıdan Mucize, s. 119.
235 Bkz. Bâkıllânî, Kitâbu’l-Beyân, s. 23-24.
236 Mâturîdî, Kitâbu’t-Tevhîd, s. 189.
237 Mucizenin imkanı meselesine, ilerleyen bölümlerde müstakil bir başlık altında değinileceğinden, 

burada daha fazla detaya girilmemiştir. Geniş bilgi için bkz. Şiblî, Asr-ı Saâdet, II/189-376.
238 İzmirli, İsmail Hakkı, Yeni İlm-i Kelâm, s. 222.
239 Bâkıllânî, Kitâbu’l-Beyân, s. 46-47; Cuveynî, Kitâbu’l-İrşâd, s. 264; Ebû Ya’lâ el-Ferrâ,  el-

Mu’temed fî Usûli’d-Dîn, s.155; El-Îcî, el-Mevâkıf fî ‘İlm-i’l-Kelâm, s.339.
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“keramet”; yalancı peygamberin elinde zuhur eden ve onu yalanlayan “ihanet”; münkir 

bir kimsenin isteği doğrultusunda vuku bulan ve o kimsenin dalalette derinleşmesi 

neticesini doğurup sonuçta helaka götüren bir olay olan “istidrac”240 (); Allah’ın 

herhangi bir mü’mine yardım için yarattığı harikulade durumlar anlamına gelen 

“me‘ûnet”;  peygamberlerin henüz peygamber olmadan önceki hayatlarında ortaya 

çıkan olağandışı olaylar manasına gelen “irhâs” bu kabilden olaylardır. Bunların dışında 

“sihir, kehanet, hokkabazlık ve parapsikoloji” gibi harikulade görünümlü olaylar ise 

dini özelliği bulunmayan olaylar kabilinden tavsif edilebilir ki bu tür olaylar harikulade 

olmayıp, sadece göz yanıltması sonucu harikulade gibi gösterilen olaylardır.241 Bütün 

bu hususlar hedef ve mahiyetleri itibariyle mucizeden ayrı değerlendirilmesi gereken 

hususlardır. Çünkü mucizelerin,” sadece peygamberlerden ve onların herhangi bir 

katkısı olmaksızın doğrudan ilahi irade ve kudretin müdahalesiyle gerçekleştikleri kabul 

edilir.”242 Bu bağlamda “bir fiilin sadece olağanüstü olması veya sadece Allah’ın 

yapabileceği türden bir fiil olması mucize olması için yeterli değildir.243 Mesela Allah 

                                                          
240 Bkz. En’âm 6/44
241  Bkz. Topaloğlu, Bekir, Mâturidiyye Akâidi, İFAV Yay., İstanbul 2012, s. 113.
242 Bkz. Bulut, Halil İbrahim, “Harikulâde Olması Açısından Keramet ve Mucize İle İlişkisi”, Sakarya 

ÜİFD, Sakarya 2001, C.3, S.3, s.330. Dolayısıyla bahsi geçen hususlar mucizeden farklı hadiseleri 

ifade etmeleri hasebiyle çalışmamızın kapsamı dışında bırakılmıştır. Mezkûr hususlarda detaylı bilgi 

için bkz. Kâdî ‘Abdulcebbâr, Muğnî, XV/236-280; Bağdâdî, Usûlu’d-Dîn, s.174-175, 184-185; 

Mâverdî, A’lâmu’n-Nubuvve, s.21-22; İbn Hazm, el-Usûl ve’l-Furû’, s. 303-304; Râzî, Fahruddîn, en-

Nubuvvât Vemâ Yet’allaku Bihâ, thk. Ahmed Hicâzî Esseka, Dâru İbn Zeydûn, Beyrut 1986, s. 205-

261; Taftâzânî, Şerhu’l-‘Akâid, s.92-94; A.mlf, Şerhu’l-Mekâsıd, V/75-82; İbn Teymiyye, en-

Nubuvvât, thk. İbrahim Ramazan, Dâru’l-Fikr, Beyrut 1996; Ebû Ya’lâ el-Ferrâ, el-Mu’temed fî 

Usûli’d-Dîn, s. 161; Nebhânî, a.g.e., I/24-25; Uludağ, Süleyman, Tasavvuf Kültüründe Keşif ve 

Keramet, Timaş Yay., İstanbul 2008; Karadeniz, Osman, İlim ve Din Açısından Mucize, s.48-85;

Şimşek, M.Said, “Kerâmet”, SÜİFD, Konya 1990, S.3, s.105-116; Özervarlı, M. Sait, “Hârikulâde” 

mad., DİA, TDV Yay., İstanbul 1997, XVI/181-183; Özbek, Durmuş, “Hârikulâde Olaylar –Mucize, 

İrhâs, Kerâmet, Meûnet, İstidrâc, İhânet/Hizlân-”, SÜİFD, Konya 1997, S.7, s. 167-230; Yıldız, 

Abdulvahap, “Kerâmet ve İstidrâc”, HÜİFD, Şanlıurfa 2009, S.21, s.41-64; Serdar, Murat, “Ehl-i

Sünnet İnancında Kerâmetin İmkan ve Vukû’u Problemi”, Bilimname Dergisi, C. XIX, S. 2010/2, s. 

25-45
243 Bâkıllânî,  mucizelerin benzeri ve cinsinden olan fiillerin keramet yoluyla evliya ve salih kimseler 

tarafından ortaya konmasının mümkün olduğunu kabul ettiğini, fakat peygamberlik iddiası söz 

konusu olmadığı için bu tür harikalara mucize denilemeyeceğini ifade etmektedir. Buradan yola 

çıkarak, bir olaya mucize denilebilmesi için sadece harikulade olmasının yeterli olmadığını 

belirtmektedir. Dolayısıyla da mucizelerin peygamberlere has bir olay olduğunu vurgulamaktadır. 
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Teâlâ, ölüyü diriltmek, güneşi batıdan doğdurmak, yeri depreştirmek veya insanları 

gölgelemek gibi olağanüstü bir fiil yaratmış olsa, fakat bu fiil herhangi bir şahıs 

tarafından peygamberliğinin delili olarak ileri sürülmemişse veya bir peygamberin 

elinde zuhur etmemişse mucize olarak isimlendirilemez. Buna paralel olarak kıyamet 

günü gerçekleşecek olağanüstü hadiseler de herhangi bir peygamberin nübüvvetinin 

delili olarak ortaya konmayacağı için, mucize olarak tanımlanamazlar.”244 Bu bakımdan 

olağanüstü bir olaya mucize denilebilmesi için bir peygamberin elinde zuhur etmesinin 

gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu durumda nübüvvet iddiasına müteakiben vuku bulan 

harikulade olay peygamberliğin ispatı sayılacağı gibi, söz konusu olayın, mucize 

türünden bir olay olduğu da anlaşılmış olur. Bu çerçevede nübüvvet ve mucizenin 

birbirini tamamlayan ve ispatlayan iki ardışık vakıa olduklarını söylemek mümkündür. 

245

Mucizenin vuku bulmasındaki en temel gaye şüphesiz nübüvvetin tasdik 

edilmesidir. Bu gayenin yerine gelebilmesi için mucizenin, nübüvvet iddiasından önce 

vuku bulmuş olmaması, nübüvvet iddiasıyla birlikte ortaya çıkmış olması gerekir.246

Çünkü bir peygamber: “benim mucizem daha önce elimde zuhur eden filan olaydır” 

                                                                                                                                                                         
Bkz. Bâkıllânî, Olağanüstü Olaylar ve Aralarındaki Farklar, çev. Adil Bebek, Rağbet Yay., İstanbul 

1998, s. 79-80.
244 Bâkıllânî, Kitâbu’l-Beyân, s. 47-48.
245 Peygamberlik ve mucize arasında lazım-melzum türünden bir ilişki olduğu şeklindeki değerlendirme 

için bkz. Sifil, Ebubekir, “Peygamberlik ve Mucize”, Rıhle Dergisi, İstanbul 2013, S.16, s. 6. 
246 Âmidî, Ebkâru’l-Efkâr, IV/18. Peygamberlerin, peygamber olmadan önceki hayatlarında ortaya çıkan 

olağandışı olaylara ‘irhâs’ denir. Dolayısıyla bu tür olaylar mucize kapsamının dışındadır. Örneğin 

Hz. İsa’nın beşikteyken konuşması (Meryem, 19/30-33) veya Hz. Peygamber’in, henüz peygamber 

olmadan önceki hayatına dair rivayet edilen olağandışı hadiseler bu kabildendir. Âmidî irhâsât 

konusunda farklı bir yaklaşım ortaya koyarak; Peygamberler daha peygamber olmadan önce de Allah 

dostu/evliya mertebesinde bulunduklarından dolayı, bu dönemde ortaya çıkan harikulade olayları 

keramet bağlamında değerlendirmek gerektiğini ifade eder. Bkz. Âmidî, a.g.e., IV/21-22; el-Îcî, el-

Mevâkıf, s. 340. Hz. Peygamber ile ilgili olarak nakledilen ‘irhâsât’ türü haberlerin bir 

değerlendirmesi için bkz. Erul, Bünyamin, “Hz. Peygamber’in Risalet Öncesi Hayatına Farklı Bir 

Yaklaşım”, Diyânet İlmî Dergi, Peygamberimiz Hz. Muhammed (Özel Sayı), s. 33-66. Diğer taraftan 

Mu’tezilî Ebu’l-Kasım (ö.320/932), mucizenin peygamberlik iddiasından önce de vuku bulmasını 

caiz görmektedir. Bkz. Kâdî ‘Abdulcebbâr, Şerhu Usûli’l-Hamse, thk. Ahmed Hüseyin b. Ebî Hâşim-

Abdulkerîm Osman, Mektebetu Vehbe, Kâhire 1988, s. 569. Fakat bu görüş, İslam uleması arasında 

muteber bir görüş olmamıştır.
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derse bu, onun doğruluğuna delil teşkil etmeyeceği gibi, inkârcıların kendisinden aynı 

veya benzer bir harikayı istemesi neticesini doğurur. Eğer söz konusu peygamber bu 

isteği yerine getiremezse yalancı durumuna düşer.247 Çünkü mucize türünden bir olayın 

yaratılması peygamberin isteği ve iradesine değil, Allah Teâlâ’nın dilemesine/meşietine

bağlıdır.248 Bununla beraber peygamberin, daha önce vuku bulmuş gaybî bir hadiseyi 

haber vermesi mucize olarak kabul edilir.249 Örneğin Kur’ân-ı Kerîm’de Hz. İsa’ya 

atfen verilen; “Evlerinizde ne yiyip ne biriktirdiğinizi size haber veririm” şeklindeki 

ifade, bir mucize olarak takdim edilmiştir.250

Diğer taraftan, “olağanüstü bir hadisenin, peygamberlik iddiasında bulunan 

zatın, hemen bu iddiasının peşinden meydana gelmesi, bu fiili Allah’ın yarattığı 

konusunda zorunlu bir bilgi doğurur.”251 Bu çerçevede nübüvvet iddiasının hemen 

akabinde veya kısa bir süre sonrasında vuku bulan mucizenin, nübüvvete delaleti 

ihtilafsız olarak kabul edilir.252 Ancak nübüvvet iddiasıyla mucizenin arasına uzun bir 

zaman girmesi durumunda, mucizenin nübüvvete delaleti hususu, farklı yaklaşımlara 

konu olmuştur. Mesela Kâdî ‘Abdücebbâr’a göre mucizenin ne iddiadan önce ne de 

                                                          
247 Kâdî Abdulcebbâr, Muğnî, XV/213; El-Îcî, el-Mevâkıf fî ‘İlmi Kelâm, s. 340.
248 Kur’ân-ı Kerîm’de Peygamberimizin, müşriklerin sürekli mucize istekleri karşısında bunaldığı için 

elinde bir mucize vuku bulmasını istediğine işaret eden, bununla beraber Allah’ın, müşriklerin iman 

etme maksadı gütmeyen isteklerini yerine getirmek için mucize yaratmayacağını ifade eden ayetler, 

mucizenin ancak ve ancak Allah’ın dilemesiyle ortaya çıkabileceğini beyan etmektedir. Bkz. En’âm, 

6/35. Benzer diğer ayetler için bkz. Bakara, 2/118; İsrâ, 17/59, 90-96.   
249 Âmidî bu tür bir olayın gaybdan haber verme tarzında gerçekleşen bir harika olarak değerlendirilmesi 

gerektiğini ifade etmekte ve temsili bir olayla izahta bulunmaktadır. Bkz. Âmidî, Ebkâru’l-Efkâr, 

IV/21. 
250 Âl-i ‘İmrân, 3/49. Mâturîdî bu ayetin tefsirini yaparken mucize kelimesini kullanmıştır. Bkz. 

Mâturîdî, Te’vilâtu’l-Kur’ân, II/271. Peygamberimizin, Mûte savaşı esnasında, Medine’de 

bulunmasına rağmen, savaştaki durumu anbean nakletmesi de bu türden bir hadisedir. Söz konusu 

olay hadis külliyatlarında nakledilmektedir. Bkz. Buhârî, Cenâiz 4, Cihâd 7, 183, Menâkıb 25, 

Fedâilu’l-Ashâb, 25; Nesâî, Cenâiz 27. Ayrıca bkz. Bâkıllânî, Kitâbu’t-Temhîdi’l-Evâil ve Telhîsi’d-

Delâil, thk. Ahmed Haydâr, Muessetu’l-Kutubi’s-Sekâfiyye, Beyrut 1987, s. 160.
251 Nesefî, Tabsıratu’l-Edille, I/471.
252 Cuveynî bu noktada şu örneği verir: “Nübüvvet iddiasında bulunan kimse; ‘benim doğruluğumun 

delili, sabah vakti falanca harikulade olayın gerçekleşmesidir’ dese ve sabah olduğunda, haber verdiği 

şekilde olay gerçekleşse, bu olay mucizedir ve nübüvvet iddiasındaki zatın doğruluğuna delalet eder.” 

Bkz. Cuveynî, Kitâbu’l-İrşâd, s. 265.
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uzun bir müddet sonra vukuu kabul edilemez.253 Keza bu yaklaşımdan farklı olarak, bir 

peygamberin gaybdan haber vermesi veya ileride vuku bulacak harikulade bir olayı 

nübüvvetinin delili olarak sunması durumunda; aradan geçen zamanın, gerçekleşecek 

olayın nübüvvet iddiasıyla taallukunu zorlaştıracak254 veya şüpheye mahal bırakacak 

kadar uzun olmaması ve haber verilen olayın, aynen haber verildiği şekilde vuku 

bulması şartıyla mucize olarak kabul edileceği şeklinde yaklaşımlar da mevcuttur.255

Fakat her durumda nübüvvete delil teşkil edecek mucizenin, peygamber hayattayken 

vuku bulması gerektiği özellikle vurgulanmıştır.256 Çünkü peygamber hayattayken 

mucizesini gösterip peygamberliği ispatlanmadığı sürece, muhataplarının kendisine 

iman etme mükellefiyetiyle sorumlu tutulmalarının da mümkün olmadığı ifade 

edilmiştir.257 Zira peygamberlik iddiasında doğru olan ile yalancı olanı birbirinden 

ayırmak için mucizelerden başka hiçbir delil olmadığı hususunda ittifak edilmiştir.258

Bu durumda -anlaşılan odur ki-,  mucize ile nübüvveti ispatlanmayan bir zatın, 

muhataplarını kendisine inanmakla yükümlü tutması mümkün değildir.

Netice olarak mucize,  nübüvvet iddiasında bulunan zatın elinde ve iddiasının 

hemen akabinde, mucizenin diğer şartlarını da muhtevi olarak vuku bulduğunda, o zatın

doğruluğu tasdik edilmiş olur. Böylece muhatap kitle de kendisine iman etmekle 

mükellef kılınmış olur. 

                                                          
253 Kâdî Abdulcebbâr, Muğnî, XV/213.
254 Bağdâdî, Usûlu’d-Dîn, s. 171.
255 Âmidî, Ebkâru’l-Efkâr, IV/23. İddiayla mucize arasına belli bir zaman girdikten sonra (örneğin bir ay 

veya bir yıl gibi), eğer haber verilen olay aynen haber verildiği şekilde vuku bulursa bunun mucize 

olacağı ifade edilmekle beraber, peygamberlik iddiasına ta’alluku noktasında şüphe ortaya çıkacağı 

belirtilmiştir. 
256 Kâdî ‘Abdulcebbâr, Muğnî, XV/213; ; Âmidî, Ebkâru’l-Efkâr, IV/22-23.
257 Kâdî ‘Abdulcebbâr, a.g.e., XV/214-216; Cuveynî, Bâkıllânî’nin bu görüşte olduğunu nakletmekte ve 

fakat kendisinin aynı görüşte olmadığını belirtmektedir. Bkz. Cuveynî, Kitâbu’l-İrş’ad, s. 265. Ayrıca 

bkz. Sâbunî, el-Bidâye, s. 87-88; Âmidî, Ebkâru’l-Efkâr, IV/23.
258 Bâkıllânî, Kitâbu’l-Beyân, s. 38; Bağdâdî, Usûlu’d-Dîn, s. 173; Cuveynî, Kitâbu’l-İrş’ad, s. 278; 

Sâbûnî, el-Bidâye, s. 88; İbn Teymiyye, en-Nubuvvât, s.127.
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D. İddiaya Uygun Olması ve Peygamberi Yalanlamaması

Mucize olarak öne sürülen harikulade bir fiilin, nübüvvet iddiasında bulunan 

zatın iddia ettiği ve haber verdiği şekilde vuku bulmuş olması gerekir ki o zatın 

peygamberliği tasdik edilmiş olsun ve gerçekleşen fiile de mucize denilebilsin. Bu 

bağlamda örneğin bir peygamber; “Nübüvvetimin delili şu ölünün diriltilmesidir” dese, 

fakat bu esnada ölü dirilmeyip, örneğin dağın sarsılması gibi başka harikulade bir olay 

vuku bulsa, bu durumda ortaya çıkan olayın, nübüvvetin doğruluğuna delil teşkil 

etmeyeceği ifade edilmiştir.259 Çünkü burada iddia ile vuku bulan olay arasında bir 

uygunluk söz konusu olmadığından, neticede harikulade bir olay ortaya çıkmış olsa bile, 

bu olayın, nübüvveti tasdik makamında yaratıldığı kesinlik arz etmeyecektir. 

Dolayısıyla mucizenin temel gayesi olan nübüvveti tasdik gerçekleşmiş olmayacaktır.

Bu yüzden mucizede, iddia ile ortaya çıkan olay arasında tam bir uygunluğun bulunması

elzemdir.260

Mucize olarak isimlendirilecek harikulade fiilin, peygamberlik iddiasında 

bulunan zatın iddiasına uygun olarak vuku bulması gerektiği aşikâr olmakla beraber, 

vuku bulan olayda doğrudan peygamberi yalanlayan veya bunu ihsas ettirecek bir yönün 

bulunmaması gerektiği de kelamcılar tarafından ittifakla belirtilen bir husustur.261

Bunun yanında, farazî örnek olaylar üzerinden bu noktayı ele alan kelamcılar, bazı 

noktalarda mucizenin kabul veya iptal olup olmayacağı hususunda farklı yaklaşımlar 

ortaya koymuşlardır.262 Örneğin nübüvvet iddiasındaki bir zatın ölüyü diriltmek gibi bir 

harikayı ortaya koymasının akabinde, diriltilen şahsın, söz konusu peygamberi

                                                          
259 El-Îcî, el-Mevâkıf fî ‘İlm-i Kelâm, s. 339; İbn Kemâl, Resâil, s. 141; Nebhânî, Peygamber 

Efendimizin Mûcizeleri, I/26.
260 Bkz. Âmidî, Ebkâru’l-Efkâr, IV/18.
261 Bağdâdî, Usûlu’d-Dîn, s. 171; Cuveynî, ‘Akîdetu’n-Nizâmiyye, s. 65; el-Îcî, el-Mevâkıf, s. 339.  
262 Bulut, a.g.e., s. 55.
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yalanlaması durumunda, bu olayın nübüvveti tasdik noktasında delil teşkil edip 

etmeyeceği tartışılmıştır.263

Diğer taraftan, peygamberlik iddiasında bulunan zat, bir hayvanın dile gelmesini 

mucize olarak öne sürse, fakat dile gelen hayvan o zatı yalanlasa, bu olayın mucize 

olmayacağı ittifakla belirtilen bir noktadır.264 Çünkü bir hayvanın veya konuşması 

mümkün olmayan başka bir varlığın dile gelmesi harikulade olmakla beraber, ihtiyarî 

bir şekilde görüş bildirmesi mümkün olmayan bu varlığın, peygamberlik iddiasında 

bulunan zatı yalanlaması başka bir harikulade durumdur ve Allah’ın, yalancı 

peygamberi ifşa etme muradının beyanı mahiyetindedir. Dolayısıyla buradaki 

harikulade olay, peygamberlik iddiasında bulunan zatın mucizesi olmayacağı gibi, o 

zatın yalancılığına delalet eden “ihanet” kabilinden bir olaya dönüşmüş olur. 

Netice olarak; bir fiile mucize denilebilmesi için, peygamberlik iddiasıyla 

birlikte ortaya çıkması, iddiaya uygun olarak vuku bulması ve peygamberi

yalanlamaması gerektiği anlaşılmaktadır. Aksi durumda, mucizenin zamanlama veya

iddiaya uygunluk açısından herhangi bir noksanlıkla vuku bulması, nübüvvetin 

doğruluğu noktasında en azından şüpheye kapı aralayacağı için, mucizenin en temel 

                                                          
263 Bu husustaki görüşlerin ilkine göre; eğer diriltilen şahıs peygamberi yalanlasa ve hemen akabinde 

tekrar ölse, bu olayın, peygamberlik iddiasındaki zatın yalancılığına delil teşkil edeceği ifade 

edilmiştir. Çünkü bu olayda diriltilen şahsın, ihtiyarî bir şekilde peygamberi yalanlamasından 

bahsedilemeyeceği, Allah tarafından, hususiyetle peygamberlik iddiasında bulunan zatı yalanlamak 

maksadıyla diriltildiğine işaret edeceği düşüncesiyle söz konusu olayda mucizenin iptal olacağı ifade 

edilmiştir. Aynı yaklaşım çerçevesinde bu olayda, diriltilen şahıs bir müddet yaşadıktan sonra 

peygamberi yalanlasa, bu durumun, o şahsın ihtiyarî bir fiili olarak değerlendirilmesi gerektiğinden, 

mucizeye zarar vermeyeceği belirtilmiştir. Bu yaklaşım daha çok Bâkıllânî’ye atfedilmektedir. Söz 

konusu yaklaşımın Bâkıllânî’ye atıfla ifade edildiği kaynaklar için bkz. Curcânî, Şerhu’l-Mevâkıf, 

VIII/248; Cuveynî, Kitâbu’l-İrşâd, s.266; Âmidî, Ebkâru’l-Efkâr, IV/20-21; el-Îcî, el-Mevâkıf, s. 

339-340. Diğer görüşe göre ise bu olayda önemli olan ölünün tekrar diriltilip diriltilmediğidir. Eğer 

nübüvvet iddiasındaki zatın haber verdiği gibi tekrar dirilme vuku bulmuşsa, sonrasında ne olduğuna 

bakılmaksızın, bu olayın, peygamberin doğruluğuna delil teşkil eden bir mucize olacağı ifade 

edilmiştir. Bkz. Cuveynî, ‘Akîdetu’n-Nizâmiyye, s. 66; A.mlf, Kitâbu’l-İrşâd, s.266; Âmidî, Ebkâru’l-

Efkâr, IV/20-21; El-Îcî, el-Mevâkıf, s. 339-340.
264 Cuveynî, ‘Akîdetu’n-Nizâmiyye, s.65; a.mlf, Kitâbu’l-İrşâd, s. 265. Nesefî bu hususla ilgili ağacın 

veya parmakların dile gelip konuşmasını örnek verir.  Bkz. Nesefî,  Tabsıratu’l-Edille, I/469. Benzer 

açıklamalar ve örnekler için bkz. Âmidî, Ebkâru’l-Efkâr, IV/20; el-Îcî, el-Mevâkıf, s. 339. 
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gayesi olan nübüvveti tasdik gerçekleşmemiş olacak ve dolayısıyla ortaya çıkan fiilin

‘mucize’ olarak isimlendirilmesi mümkün olmayacaktır.

E. Tehaddî İle Birlikte Ortaya Çıkması

Tehaddi ‘meydan okumak’ demektir.265 Aynı kökten türeyen mütehaddi 

kelimesi ise ‘meydan okuyan’ manasına gelir ve nübüvvet iddia eden kimseye işaret 

eder. Tehaddi kelimesi, aynı zamanda muaraza talebini de içeren bir kelimedir. Muaraza 

ise kendisiyle meydan okunan harikulade olayın benzerini getirmek suretiyle meydan 

okumaya karşı koymak manasına gelir.266 Farklı yaklaşımlar bulunmakla birlikte, 

genelde tehaddî, ıstılahî olarak; “nübüvvet iddiasında bulunan zatın, nübüvvetine delil 

teşkil edecek harikulade olayın ortaya çıkmasından önce, özellikle inkâr edenlere, söz 

konusu harikulade olayın benzerini getirmeleri hususunda meydan okuması” manasında

anlaşılmıştır.267 Bu çerçevede tehaddinin, vuku bulacak mucizenin nübüvvet iddiasına 

taallukunun sözlü olarak beyan edilmesinden ibaret olduğu da ifade edilmiş olmaktadır.

Mucize tanımlarının ekserisinde, -nasıl anlaşılması gerektiği hususunda 

açıklama yapılmaksızın- tehaddi zikredilmekte ve mucizenin önemli bir şartı olarak öne 

sürülmektedir. 268 Ancak tehaddinin nasıl anlaşılması gerektiği, mucizenin sabitkadem 

bir şartı olarak öne sürülüp sürülemeyeceği ve tehaddi içermeyen harikulade olayların 

mucize kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususlarında farklı 

yaklaşımların bulunduğu da bir vakıadır.  

                                                          
265 Cevherî, Sıhâh, VI/2310; İbn Manzûr, Lisânu’l-‘Arab, II/808; Fîruzâbâdî, Kâmûsu’l-Muhît, s. 1273.
266 Taftazânî, Şerhu’l-Mekâsıd, V/12; Hacımüftüoğlu, Nasrullah, “Mekkî Sûre ve Ayetlerde Tehaddî ve 

Belağat”, Kur’ân Nüzûlünün Mekke Dönemi Sempozyumu –IX. Tefsir Akademisyenleri Buluşması-,

Çorum Belediyesi Kültür Yay., Çorum 2013, s. 66. 
267 Bâkıllânî, Kitâbu’l-Beyân, s. 94 v.d.; Bağdâdî, Usûlu’d-Dîn, 170-171; Cuveynî, Kitâbu’l-İrşâd, s. 264 

v.d.
268 Bâkıllânî, Kitâbu’l-Beyân, s. 46-48; Bağdâdî, Usûlu’d-Dîn, 171; Nesefî, Tabsıratu’l-Edille, I/468, 

469; Sâbûnî, el-Bidâye, s. 88; Taftazânî, Şerhu’l-Mekâsıd, V/12; İbn Teymiyye, en-Nübüvvât, s. 6; 

Cuveynî, Kitâbu’l-İrşâd, 264-265 v.d. 
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Başta Bâkıllânî olmak üzere ulemadan bazılarına göre tehaddi, mucizeyi diğer 

olağandışı olaylardan ve özellikle sihirden ayıran yegane farktır. Bu çerçevede eğer 

meydan okuma olmaksızın bir olağanüstü olay vuku bulmuş olsa, buna mucize 

denilemez.269 Cüveynî (ö.478/1085) ise tehaddînin, ortaya konulacak harikulade olay ile 

nübüvvet iddiasının irtibatlandırılması manasına geldiğini ve dolayısıyla mucizenin 

şartlarından biri olduğunu ifade etmiştir.270 O’na göre örneğin bir ölünün diriltilmesini 

nübüvvetinin delili olarak öne sürecek bir peygamberin; “Doğruluğumun delili, Allah’ın 

bu ölüyü diriltmesidir” demesi tehaddi için yeterlidir. “Bu benim delilimdir, benden 

başkası da bunun benzerini getiremez” şeklindeki ifadelere lüzum yoktur.271

İbn Hazm (ö.456/1064), Bâkıllânî (ö.403/1013)’nin mezkur görüşünün aksine

tehaddinin, yalancı peygamber veya bir sihirbaz ile hak peygamber arasındaki farkı 

ortaya çıkaran bir şart olduğunu kabul etmemektedir. Peygamberlerin dışındaki 

insanların elinde de olağanüstü olayların görülebileceğini kabul eden ve bu sebeple 

mucize denilecek olayda tehaddinin şart olduğunu ifade eden kelamcıları eleştirerek, 

Allah’ın yalancı bir peygamberi veya bir sihirbazı olağanüstü bir olayla desteklemesinin 

muhal olduğunu, böyle bir kabulün doğru olmadığını belirtmektedir.272 Dolayısıyla İbn 

Hazm; tehaddi bulunsun veya bulunmasın, nübüvvet iddia eden zatın elinde vuku bulan 

harikulâde olayların, mucize olduğuna işaret etmektedir. Bu çerçevede İbn Hazm, bir 

olaya mucize denilebilmesi için tehaddinin değil, nübüvvet iddiasının ayırt edici bir 

özellik olduğunu da ifade etmiş olmaktadır.

                                                          
269 Bâkıllânî, Kitâbu’l-Beyân, s. 94; Taftazânî, Şerhu’l-Mekâsıd, V/12. Bağdâdî de benzer ifadeleri 

mucize ile keramet arasındaki farkı ortaya koyan şey bağlamında kullanmıştır. Bu meyanda kerameti 

mucizeden ayıran en önemli farkın meydan okumayla beraber ortaya konulmaması olduğunu ifade 

etmiştir. Bkz. Bağdâdî, Usûlu’d-Dîn, s. 174.
270 Cuveynî, Kitâbu’l-İrşâd, s. 264-265. Benzer ifadeler için ayrıca bkz. Taftazânî, Şerhu’l-Mekâsıd, 

V/12.
271 Cuveynî, Kitâbu’l-İrşâd, s. 265.
272 İbn Hazm, el-Usûl ve’l-Furû’, s. 300-301; A.mlf, El-Fasl fi’l-Milel ve’l-Ehvâi ve’n-Nihel, V/99, 106; 

Nebhânî, Peygamber Efendimizin Mucizeleri, I/23.
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İbn Hazm’ın tehaddi konusundaki perspektifine paralel diğer bir yaklaşıma göre 

ise tehaddiden maksat, inkârcıları karşılık vermeye ve gösterilen mucizenin bir 

benzerini göstermeye çağırmak değildir. Tehaddiden maksat, peygamberlik 

iddiasıdır.273 Dolayısıyla bir kimsenin peygamberlik iddiasında bulunması, bu iddianın 

akabinde, elinde vuku bulacak olan harikulade olaylar bağlamında bir meydan 

okumadır. Bu yaklaşım çerçevesinde, nübüvvet iddiasında bulunan zatın elinde vuku 

bulan harikulade olayların tümü mucize bağlamında değerlendirilmiş olmaktadır.

Mucizeleri tehaddi içerip içermemesi bağlamında sınıflandıran bir diğer 

yaklaşıma göre ise; nübüvvet iddiasında bulunan zatın, inkâr edenlerin veya 

yalanlayanların önünde, onları aciz bırakacak şekilde ortaya koyacağı harikulade 

olaylarda tehaddinin bulunduğu belirtilmekte ve buna dair Kur’ân’î örnekler dile 

getirilmektedir.274 Diğer taraftan, bir kısım mucizelerde de tehaddinin bulunmadığı yine 

Kur’ân’î örnekler çerçevesinde anlatılmakta ve iman edenlerin huzurunda vuku bulan 

bu tür mucizelerde tehaddinin bulunmasının anlamsızlığı üzerinde durulmaktadır.275

Neticede tehaddinin, mucizelerin tümünü kapsayacak şekilde bir şart olarak dile 

getirilmesinin ve bu şekilde mucizenin tarifinde yer verilmesinin doğru olmayacağı

ifade edilmektedir.276

Kanaatimiz odur ki tehaddi, peygamberlerin, muhataplarını ilk imana davet 

noktasında ortaya koymuş oldukları harikulade olaylar için kaçınılmaz bir şarttır. Çünkü

bu ilk aşamada peygamberlerin muhatap kitleleri henüz iman etmemiş ve/veya inkârda 

ısrar edip nübüvvet iddiasına karşı bir mücadele içerisinde olan kimselerden oluştuğu 

için açık bir meydan okumanın gerekliliği yadsınamaz bir durumdur. Nitekim 

                                                          
273 El-Heytemî, Şihabuddin Ahmed b. Muhammed b. Ali İbn Hacer, El-Minahu’l-Mekkiyye fî Şerhi’l-

Hemziyye, thk. Ahmed Câsim v.d., Dâru’l-Minhâc, Beyrut 2005, s. 134-135.
274 Hâlidî, Salah Abdulfettâh, İ'câzu'l-Kur'âni'l-Beyânî, Dâru ‘İmâr, Amman 2000, s. 20. 
275 Hâlidî, a.g.e., s. 20-21.
276 Hâlidî, a.g.e., s. 20.
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Kur’ân’da zikredilen bu tür mucizelere bakıldığında da tehaddiyi görmek mümkündür. 

Örneğin Hz. Mûsâ, ‘âsâ ve parıldayan el’ mucizesini gösterirken muhatap kitle;

Firavun, onun ahalisi ve dönemin şöhretli sihirbazlarıydı.277 Yani Hz. Mûsâ’nın 

karşısında inkâr eden ve yalanlayan bir topluluk vardı. Hz. Mûsâ da böyle bir ortamda 

sihirbazlara meydan okuyarak âsâsını ortaya atmıştır. Nitekim Firavun’un sihirbazları 

Hz. Mûsâ’nın mucizeleri karşısında muaraza gösterememişler ve iman etmişlerdir.278

Aynı şekilde Hz. İsa’nın; ölüleri diriltmesi, kuşa benzer bir heykel yapıp üflemesiyle 

birlikte kuşun canlanması, doğuştan âmâ ve alacalı kimseleri iyileştirmesi, insanların 

evlerinde ne yiyip ne biriktirdiklerini haber vermesi gibi mucizelerinde279 imana davet

olduğu kadar meydan okuma da vardır. Hâtemü’l-Enbiyâ Peygamberimiz (s.a.v)’in 

Kur’ân Mucizesi de böyledir.280 Zira peygamberimiz, söz söyleme sanatında son derece 

ilerlemiş olan Arap toplumuna, bir söz harikası olan Kur’ân ile davette bulunmuş ve 

doğruluğunun delili olarak da Kur’ân’ın bir benzerinin getirilemeyeceğini ifade ederek 

meydan okumuştur. Kur’ân’da bu bağlamdaki tehaddi ayetlerine tedrici olarak defalarca 

yer verilmiştir.281 Bütün bu örnekler,282 peygamberlerin ilk ortaya çıkışlarında, 

doğruluklarının delili olarak ortaya koydukları harikalarda, açık bir tehaddinin 

bulunduğu gerçeğini ortaya koymaktadır. Çünkü muhatap kitle henüz iman etmemiş bir 

topluluktur. Bu yüzden tehaddinin, bu tür mucizeler için önemli bir şart olduğunu 

söylemek mümkündür. 

                                                          
277 Bakara, 2/50; A’râf, 7/106-110; Tâhâ, 20/19-25, 69; Mu’minûn, 23/45-46; Şu‘arâ, 26/29-45; Neml, 

27/9-12; Kasas, 28/31-33; Mu’min, 40/23-24; Zuhruf, 43/46-47; Nâzi‘ât, 79/20.
278 A‘râf, 7/118-126. Tâhâ, 20/70-73; Şu‘arâ, 26/48-51.
279 Mezkûr mucizelerden bahseden ayetler için bkz. Âl-i  ‘İmrân, 3/48-51; Mâide, 5/110. 
280 Hz. Peygamber’in Kur’ân mucizesinden faklı olarak, “Şakku’l Kamer” mucizesinde de açık bir 

tehaddinin varlığından bahsedilmiştir. Bu hususa ilerleyen bölümlerde etraflıca değinileceğinden 

burada mevzu bahis edilmemiştir.  
281 Bakara, 2/23-24; Yûnus, 10/38; Hûd, 11/13-14; İsrâ, 17/88-89; Kasas, 29/49-50; Tûr, 52/33-34. 
282 Zikredilen bu örneklerin dışında Kur’ân’da, tehaddi içeren başka mucize örneklerine de rastlamak 

mümkündür. Hz. Sâlih’in, kayadan deve çıkarması mucizesi bunlardan bir tanesidir. Bkz. A‘râf, 7/73; 

İsrâ, 17/59; Şu‘arâ, 26/153-159.
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Diğer taraftan peygamberlerin, iddialarındaki doğrulukları, tehaddi ile birlikte 

ortaya koydukları ilk mucizelerle ispatlandıktan ve iman eden bir ümmet ortaya 

çıktıktan sonra da ellerinde başka harikulade olayların vuku bulduğunu, ancak bu 

harikulade olaylarda tehaddinin söz konusu olmadığını yine Kur’ân’dan okumaktayız. 

Örneğin Hz. Mûsâ’nın elinde vuku bulan denizin yarılması hadisesi,283 çölde susuz 

kalan kavminin ihtiyacını gidermek için asası ile vurduğu kayadan pınarların 

fışkırması,284 gökten kudret helvası ve bıldırcın indirilmesi,285ölünün diriltilmesi,286

çölde yaşamakta olan İsrailoğullarını bulutun gölgelemesi287 gibi harikalarda bir 

meydan okuma söz konusu değildir. Bununla birlikte bu olayların mucize bağlamında 

dile getirildiği muhakkaktır.288 Aynı şekilde Hz. İsa’nın havarilerine gökten donatılmış 

bir sofra indirilmesi gibi mucizeler de böyledir.289 Keza Hz. Peygamberin isrâ ve miraç 

mucizesi,290 Bedir Savaşı’nda olağanüstü bir şekilde gelen ilahi yardım mucizesi291 ve 

hadis külliyatlarında nakledilen diğer harikulade olaylarda292 açık bir tehaddiye 

rastlamak mümkün değildir. Çünkü tüm bu mucizeler, inananların huzurunda vuku 

bulmuştur ve tehaddi kelimesinin muhtevasında bulunan muaraza talebinin muhatabı

olabilecek inkâr eden bir topluluktan bahsetmek mümkün değildir. Öyleyse bu tür 

mucizeler için tehaddinin bir şart olamayacağını söylemek mümkündür. 293 Bununla

                                                          
283 Bakara, 2/50; Yûnus, 10/90-92;  İsrâ, 17/103; Tâhâ, 20/77-78; Şu‘arâ, 26/60-68; Duhân, 44/23-24.
284 Bakara, 2/60; A‘râf, 7/160.
285 Bakara, 2/57; A‘râf, 7/160.
286 Bakara, 2/56, 72-73.
287 A‘râf, 7/160.
288 İsrâ, 17/101; Neml, 27/12. Söz Konusu ayetlerde Hz. Mûsâ’ya dokuz ayrı mucize verildiğinden 

bahisle yukarıda bir kısmı zikredilen harikulade olaylara işaret edilmektedir.
289 Mâide, 5/111-115.
290 İsrâ, 17/1, 60.
291 Âl-i ‘İmrân, 3/123-126; Enfâl, 8/9-13, 17, 42-44; 50-51. 
292 Örnek olarak bkz. Buhârî, Menâkıb, 25 (Bâbu ‘Alâmâti’n-Nubuvve fi’l-İslam). Peygamberimizin söz 

konusu mucizelerinin bir değerlendirmesi için ayrıca bkz. Bağdâdî, Usûlu’d-Dîn, s. 182-183.
293 İmam Kastalânî tehaddîyi mucize için bir şart olarak öne sürmenin batıl olduğunu, çünkü Kur’ân’da, 

sünnette ve icma-ı ümmette buna dair bir delil bulunmadığını ifade etmiştir. Tehaddî’nin mahiyetine 

dair de şu ifadeleri kullanmıştır: “Tehaddi, ortaya çıkan harikulade olayın benzerinin getirilmesini 

istemek manasında alınırsa, bu durumda her mucize gösterilişinde tekrar tekrar benzerinin 

getirilmesini istemek gerekli olur ki bu yaklaşım batıldır. Çünkü tehaddîden maksat risalet davasıdır 
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beraber kanaatimizce, bu tür mucizelerde açık bir meydan okuma olmamasına rağmen,

hem nübüvvet iddiasıyla birlikte ortaya çıkmaları hem de inananların imanını takviye 

etme özelliklerinin bulunması cihetiyle,294 peygamberlerin ilk ortaya çıkışlarında 

gösterdikleri mucizelerde bulunan meydan okumayla da irtibatlı olarak

düşünüldüğünde, zımnen bir meydan okumanın varlığından bahsetmek mümkündür. 

Yani mezkur peygamberler, tehaddi ile birlikte ortaya çıkmayan bu tür harikaların 

gerçekleşmesi sırasında, nübüvvet iddialarından vazgeçmiş değillerdir.295 Her ne kadar 

iman etmiş bir toplulukla beraber olsalar da bu tür harikulade olaylar, nübüvvet 

iddialarındaki doğruluklarının teyidi mahiyetindedir ve bu anlamda inananların imanını

da takviye etme gayesini muhtevidir. Dolayısıyla bu tür mucizelerde, mucizenin temel 

gayesi olan nübüvvet iddiasını tasdik bakımından bir eksiklikten bahsetmek söz konusu 

değildir. Hal böyle olunca açık bir tehaddi içermemesi münasebetiyle,296 bu tür 

harikulade olayların mucize olmadığını veya peygamberin doğruluğuna delil teşkil 

etmeyeceğini söylemenin,297 en azından Kur’ân’ın, peygamberlere bahşedilmiş olan 

harikulade olaylar için çizmiş olduğu çerçeveyi daraltmak anlamına geleceği açıktır.

Netice olarak diyebiliriz ki; nübüvvet iddiasını tasdik ve teyit makamında 

gerçekleşen her harikulade olayın mucize olduğu ve sözlü olarak değilse bile, -en 

                                                                                                                                                                         
demek yeterlidir.” Bkz. Kastalânî, el-Mevâhibu’l-Ledunniyye, III/193. Dolayısıyla bir kez risalet 

iddiası orta konulduktan sonra, gösterilecek tüm mucizeler bu iddianın kapsamı altına girmiş 

olmaktadır.
294 Bu tür mucizelerde, mucizenin en temel gayesi olan nübüvvet iddiasını tasdik noktası, inananların, 

söz konusu peygamberin nübüvvet iddiasına olan imanlarının teyidi mahiyetinde olsa da karşılığını 

bulmaktadır. Durum böyle olduğu halde; “Bu tür mucizelerde amaç mü’minlere yardım etmektir, 

onların çeşitli zorluklarını gidermektir” deyip, mucizenin asıl gayesinin tecelli etmediği iddiasını öne 

sürerek bu tür harikaları mucize kapsamının dışında düşünmek  bizce eksik bir değerlendirmedir. Söz 

konusu yaklaşım için bkz. Bulut, H. İbrahim, Mucize ve Peygamber, s. 246-249.
295 Buradaki ifade, tehaddiyi, nübüvvet iddiasının bizzat kendisi olarak anlamak gerektiği şeklindeki 

yaklaşımdan esinlenilerek kullanılmıştır. Bkz. El-Heytemî, İbn Hacer, el-Minahu’l-Mekkiyye fî 

Şerhi’l-Hemziyye, s. 134-135; Kastalânî, Mevâhibu’l-Ledunniyye, s. 193.
296 Açık bir tehaddiden kastımız, -yukarıda Cuveynî’ye atıfla belirtmiş olduğumuz- tehaddinin, sözlü bir 

meydan okumayla yapılması gerektiğini belirten ve sözlü meydan okumanın hangi ifade kalıplarıyla

yapıldığında tehaddinin gerçekleşmiş olacağını belirleyen yaklaşımdır. Bkz. Cuveynî, Kitâbu’l-İrşâd, 

s. 264-265.
297 Bkz. Bulut, Mucize ve Peygamber, s. 71, 246-249; Hacımüftüoğlu, a.g.m., s. 65.
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azından nübüvvet iddiasının mevcut olması münasebetiyle- fiili bir meydan okumayı

ihtiva ettiği açıklıkla dile getirilebilir.

F. Mucizeye Dair Zikredilen Diğer Şartlar

Mucizeye dair yukarıda bahse konu edilen şartların dışında, bir kısım ulema 

tarafından, “dâr-ı teklifte vuku bulma” ve “hayra ve saadete ulaştırma” gibi koşullar da 

dile getirilmiştir. 

1. Dâr-ı Teklîf’te Vukû Bulması

Bağdâdî ve Ebu’l-Mu‘în en-Nesefî başta olmak üzere bazı kelamcılar tarafından 

zikredilen dâr-ı teklifte meydana gelme şartı, kıyamet esnasında vuku bulacağı 

Kur’ân’da ifade edilmiş olan olağanüstü olayların, herhangi bir kimsenin nübüvvetine 

delalet etmesinin söz konusu olmadığı anlamında dile getirilmiştir.298 Bu bağlamda dâr-ı 

tekliften kasıt, insan için dünya hayatının imtihan sırrının ortadan kalkmamış olmasıdır. 

Çünkü kıyamet sahneleri vuku bulmaya başladığında, dünyanın sonu gelmiş 

olacağından, insanın mükellefiyeti de sona ermiş olacaktır.299 Dolayısıyla böyle bir 

zamanda peygamber gönderilmesi söz konusu olmadığından,300 herhangi bir nübüvvet 

iddiasından bahsetmek de mümkün olmayacaktır. Hal böyle olunca vuku bulacak 

harikulade olayları, herhangi bir nübüvvet iddiasıyla irtibatlandırmak da imkansız 

                                                          
298 Bağdâdî, Usûlu’d-Dîn, s. 170; Nesefî, Tabsıratu’l-Edille, I/469; Taftazânî, Şerhu’l-Mekâsıd, V/13.
299 Taftazani, Şerhu’l-Mekâsıd, V/13.
300 Curcânî, Şerhu’l-Mevâkıf, VIII/252
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olacaktır.301 Dolayısıyla kıyamet anında gerçekleşecek harikulade olayların mucize 

kategorisinde değerlendirilemeyeceği anlaşılmış olmaktadır.

2. Hayra ve Saâdete Ulaştıran Bir Olay Olması

Mucizenin, hayra ve saadete ulaştıran bir olay olduğu, Cürcânî tarafından dile 

getirilmiştir.302 Mucizenin bu yönü, bir şart olmaktan ziyade, inkâr edenlerin imanına ve 

dolayısıyla dünya ve ahiret saadetine vesile olmak gibi olumlu bir neticeyi 

hedeflediğine işaret eden bir özellik olarak düşünülebilir. Bu bağlamda mucizelerin 

olumlu tesirinin bulunduğu Kur’ân’î bir realitedir. Hz. Mûsâ’nın “âsâ ve parıldayan el” 

mucizelerini gören sihirbazların, Firavunun tehditlerine rağmen iman etmeleri bunun bir 

ifadesidir.303 Kur’ân, bu cümleden olarak mucizenin, mü’minin imanına iman kattığını 

ve onu mutmain kıldığını bildirir.304

Neticede, mucizeye dair yukarıda ifade edilen şartlar göz önünde bulundurularak

ve bu husustaki Kur’ân’î perspektife de bağlı kalınarak, mucizenin tanımı şöylece 

yapılabilir; Mucize, peygamberin elinde, nübüvvet iddiasıyla birlikte ve onu tasdik 

edecek bir biçimde Allah Te‘âlâ tarafından yaratılan; inkâr edenleri benzerini 

getirmekten aciz bırakan ve iman edenleri teyid eden harikulade bir hadisedir.

                                                          
301 Taftazani, Şerhu’l-Mekâsıd, V/13.
302 Curcânî, Kitâbu’t-Ta‘rifât, s. 234. 
303 İlgili ayetler için bkz. Tâhâ, 20/71; Şu‘arâ, 26/49. Mucizelerin muhatapları üzerindeki etkileri 

hususunda ayrıca bkz. Bulut, H. İbrahim, “Mucizelerin Muhatapları Üzerindeki Etkileri”, Usûl: İslam 

Araştırmaları Dergisi, 2008, S. 9, s. 153-172.
304 Enfâl, 8/9-10, 26, 30, 43-44, 65-66; Tevbe, 9/26, 98-101.
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III. MUCİZELERİN ÇEŞİTLERİ

Hicrî üçüncü asırda ortaya çıkan mucize kavramı, çeşitli yönleriyle günümüze 

kadar tartışılmıştır. Gerek kavramsal olarak mucizenin anlam çerçevesi, gerek terimsel 

olarak tanımlanması, gerekse de mucizenin özellikleri bağlamında farklı yaklaşımlar 

ortaya koyulmuştur. Mucizenin çeşitleri hususu da yine farklı yaklaşımların ortaya 

konulduğu hususlardan bir tanesidir. Şüphesiz farklı tasniflerin ortaya çıkmasındaki 

temel neden, mucizeye farklı açılardan yaklaşılmış olmasıyla alakalıdır.

Kelamcılar mucize olarak isimlendirilen olayın keyfiyetini esas alarak bir tasnif 

yapmışlar ve genel anlamda mucizeleri “Hissî” ve “Aklî” olmak üzere iki başlık altında 

ele almışlardır.305 Bununla beraber bazı alimler gaybî haberleri, aklî mucizelerden farklı 

bir kategoride ele almak suretiyle “Haberî Mucizeler” başlığını bu tasnife eklemişler ve 

neticede üçlü bir tasnifi tercih etmişlerdir.306

Diğer taraftan yakın dönemde yapılan bazı tasniflerde, mucizenin farklı yönleri 

ele alınmak suretiyle daha farklı mucize çeşitleri de dile getirilmiştir. Örneğin, 

                                                          
305 Söz konusu ikili tasnif için bkz. Mâturîdî, Kitâbu’t-Tevhîd, s. 202; Isfehânî, Râğıb, Kitâbu’l- İ‘tikâd, 

thk. Cemal Muhammed Lokmân, Câmi‘atu Ümmü’l-Kurâ, Mekke h.1401-1406, s. 138; Râzî, 

Fahruddîn, el-Erba‘în fî Usûli’d-Dîn, thk. Ahmed Hicâzî es-Seka, Mektebetu’l-Kulliyyeti’l-

Ezheriyye, Kahire 1986, II/87; Nesefî, Tabsiratu’l-Edille, I/487, 492; Suyûtî, el-İtkân, II/1001. Söz 

konusu tasnifi, sadece Hz. Peygamberin mucizelerini tasnif etme sadedinde ele alanlar olmuştur. Bu 

durumun, mucize tasniflerindeki belirsizliğin ve genel bir usul oluşturmadaki eksikliğin 

sebeplerinden biri olduğu düşünülebilirse de Hz. Peygamber’in nübüvvetinin ispatına öncelik 

verilmesiyle alakalı olduğunu görmek gerekir. “Çünkü O’nun nübüvvetinin ispat edilmesi aynı 

zamanda diğer peygamberlerin de nübüvvetinin ve dolayısıyla mucizelerinin varlığının da ispatı 

anlamına gelecektir.” Bkz. Sâbûnî, el-Bidâye, s. 89. Bu yüzden kelam ulemasının bir kısmı, Hz. 

Peygamber’in mucizelerinin ele alınmasına öncelik vermişlerdir. 
306 Sâbûnî, el-Bidâye, s. 91; Gazzâlî, “el-Mednûn Bihi alâ Gayri Ehlihi”, Mecmu‘a Resâ’il el-İmâm el-

Gazzâlî, el-Mektebetu’t-Tevfîkıyye, Kahire t.y., s. 370. Gazzâlî bu tasnifte, “Haberî Mucize” yerine 

“Hayalî Mucize” ifadesini kullanmakla beraber, muhteva bakımından ikisi arasında herhangi bir 

farklılık söz konusu değildir. Gazzâlî’nin mucize tasnifi hususundaki orijinal yönü, bu üç mucize 

türünü, sürekliliği olan ve olmuş bitmiş mucizeler şeklinde iki ana kategoriye indirgemesidir. 

Sürekliliği olan mucizeler başlığında Hz. Peygamber’in Kur’ân mucizesini sayarken, diğer 

mucizelerini de olmuş bitmiş mucizeler olarak dile getirmektedir. Geniş bilgi için bkz. Aydın, Hasan, 

“Gazzâlî ve İbn Rüşd’e Göre Mucize”, Kelam Araştırmaları Dergisi, 2008, C. 6, S. 2, s. 117. Benzer 

bir tasnifi Kurtubî’de de görmekteyiz. Bkz. Kurtubî, el-Câmi‘u li Ahkâmi’l-Kur’ân, I/72.
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mucizelerin gayesi açısından değerlendirilmesiyle; “hidayet mucizeleri”, “helak 

mucizeleri”, “nusret mucizeleri” ve “ikram mucizeleri” gibi dörtlü bir tasnif ortaya 

konmuştur.307 Yine mucizeleri çok farklı yönleriyle ele alarak –örneğin tehaddi 

açısından, harikuladelik açısından, kudret açısından, tabiat kanunları açısından v.s.-

mucize çeşitlerini çoğaltanlar da vardır.308 Kanaatimiz odur ki herhangi bir hususta 

yapılan tasnifin en temel gayesi konunun anlaşılmasını kolaylaştırmak olsa gerektir.

Mucizenin farklı yönlerini, mucize çeşitlemeleri üzerinden anlatma yönteminin, bir 

tasnif problemine de sebep teşkil ettiği aşikardır. Bu bağlamda özellikle yakın dönemde 

yapılan tasniflerin, anlamayı daha da güçleştirdiği söylenebilir.309 Örneğin Kur’ân’da

zikredilen herhangi bir mucizeyi, farklı yönlerini ön plana çıkarmak suretiyle, farklı 

mucize çeşitlerinin başlıkları altında tekrar tekrar dile getirmek, tasnifte bulunması 

gereken yalınlığı ortadan kaldırmış, konuyu adeta çok bilinmeyenli bir denklem haline 

getirmiştir. Bizce bu tür tasnifler yeniden değerlendirilmeli, örneğin, gayesi bakımından 

mucizeleri sınıflandırmak yerine, “mucizelerin gayeleri” başlığı altında, nazarı dikkate

verilmek istenen hususlar ele alınarak, mucize tasniflerinde çok çeşitlilik ortadan 

kaldırılmalıdır. Bu sebeple biz çalışmamızda, erken dönem kelamcıları tarafından ortaya

konan ve keyfiyeti esas alarak yapılan üçlü mucize tasnifini esas alacağız.310

                                                          
307 Bkz. Şiblî, Asr-ı Saâdet, II/359-366; Bulut, Mucize ve Peygamber,  s. 62-67.
308 Bulut, a.g.e., s. 67-74.
309 Mucize hakkında özellikle yakın dönemde yapılan mezkûr tasniflerde problemlerin bulunduğu iddia 

edilebilir. Fakat bu tasniflerin, Hz. Peygamber’in Kur’ân dışındaki mucizelerine zemin oluşturma 

düşüncesiyle ortaya konan “türedi tasnifler” olduğunu belirtmek ve bu yolla Hz. Peygamberin

Kur’ân’dan başka mucizesinin bulunmadığı değerlendirmesini destekleyecek bir argüman 

oluşturmaya çalışmak da kanaatimizce en az söz konusu tasnifler kadar problemlidir. Örnek olarak 

bkz. Balcı, İsrafil, Hz. Peygamber ve Mucize, s. 44-49.  
310 Kelamcılar tarafından ortaya konan söz konusu tasnif, hem mucize kavramının kelam literatüründe 

ıstılahlaşmış olması hasebiyle, hem erken dönemde ortaya konulmuş olması hasebiyle, hem de genel 

anlamda kabul görmüş olması hasebiyle referans alınmaya uygundur. İlgili tasnifler için bkz. el-

Gazzâlî, “el-Mednûn Bihi ‘alâ Gayri Ehlihi”, Mecmu‘a Resâ’il el-İmâm el-Gazzâlî, s. 370; Ebu’l-

Mu‘în en-Nesefî, Tabsıratu’l-Edille, I/487; Nûreddîn es-Sâbûnî, el-Bidâye, s. 91; Râzî, el-Erba‘în, 

II/87.
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A. Hissî Mucizeler

Kelâm literatüründe hissî mucizeler insanların duyularına hitap eden harikulade 

olaylar şeklinde tarif edilmektedir. Hissî mucizeleri, duyularla algılanması cihetiyle 

“maddi mucizeler” olarak isimlendirenler de vardır. Ayrıca bu tür mucizelere, tabiatla 

ilgileri sebebiyle “kevnî mucizeler” de denir.311

Hissî mucizeler peygamberin yaşadığı zaman ve mekânda vuku bulmuş olmaları 

itibariyle, sonraki nesillerin bu tür mucizelerden haberdar olması ancak nakille 

mümkündür. Kur’ân, hissi mucizeleri haber vermek suretiyle bu mucizelerin varlığını

ve vukuunu tasdik etmiş olmaktadır. Hz. Musâ’nın yılana dönüşen asası, parıldayan eli, 

asasıyla vurduğu denizin yarılması, kavmi için gökten kudret helvası ve bıldırcın eti 

indirilmesi ve asasıyla vurduğu kayadan pınarların fışkırması;312 Hz. Îsâ’nın ölüleri 

diriltmesi, çamurdan yaptığı kuş heykeline üflemesiyle heykelin canlanıp uçması, 

doğuştan âmâ ve alacalıları iyileştirmesi, havarilerine gökten donatılmış sofra 

indirilmesi;313 Hz. Sâlih’in harikulade bir şekilde kayadan çıkan devesi314ve ateşe atılan 

Hz. İbrahim’in yanmaması315 gibi harikulade olaylar Kur’ân’da anlatılan hissî 

mucizelerin bazılarıdır.

Her peygamberin bir mucize ile desteklendiği/tasdik edildiği Kur’ân’î bir 

realitedir.316 Diğer peygamberler gibi, Hz. Peygamber’e de mucize verildiği İslam 

ulemasınca ittifakla belirtilen bir husustur. Bunların başında da şüphesiz Kur’ân-ı Kerîm

                                                          
311 Bkz. Karadeniz, İlim ve Din Açısından Mucize, s. 46; Bulut, Mucize ve Peygamber, s. 57; Sancar,  

Faruk, Nübüvvet ve Velayet Merkezli Kelam-Tasavvuf Tartışmaları, Sarkaç Yay., Ankara 2011, s. 

135. 
312 Bakara, 2/50, 56, 57, 60; A’râf, 7/106-110, 160; Yûnus, 10/90-92; İsrâ, 17/103;Tâhâ, 20/19-25, 69, 

77-78; Mu’minûn, 23/45-46; Şu‘arâ, 26/29-45, 60-68; Neml, 27/9-12; Kasas, 28/31-33; Mu’min, 

40/23-24; Zuhruf, 43/46-47; Duhân, 44/23-24; Nâzi‘ât, 79/20. 
313 Âl-i ‘İmrân, 3/48-51; Mâide, 5/110-115.
314 A‘râf, 7/73.
315 Enbiyâ, 21/68-70; ‘Ankebût, 29/24; Sâffât, 37/97-99. 
316 Mâide, 5/32; Yûnus, 10/74; İbrâhîm, 14/9; Nahl, 16/43-44; Rûm, 30/47; Fâtır, 35/24-25.
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gelmektedir. Ancak literatürde Kur’ân mucizesi, hissi mucizeler arasında değil, “Aklî 

Mucizeler” kategorisinde sayılmaktadır. Hal böyle olunca Hz. Peygamber’e, diğer

peygamberlere verildiği gibi, hissi mucizelerin verilip verilmediği hususu özellikle son 

asırlarda tartışılmaya başlanmıştır.317 Bu noktada son iki asra gelinceye kadar Hz. 

Peygamber’e hissî mucize verilmediğine dair bir görüşün yaygın olmadığını özellikle 

ifade etmek gerekir. Bu bağlamda klasik dönem kelamcıları Hz. Peygamber’in hissî 

mucizelerini, “zatının dışında vuku bulan hissî mucizeler” ve “zatında vuku bulan hissî 

mucizeler” şeklinde ikili tasnifle ele almışlardır.318 Örneğin ayın yarılması, 

parmaklarının arasından su akması, az yemekle çok kişinin doyması, hurma kütüğünün 

inlemesi v.s. gibi harikalar zatının dışında vuku bulan319 hissî mucizeler arasında 

sayılırken;320 yüksek yaratılışı, omuzlarının arasındaki nübüvvet mührü gibi

hususiyetler, zatında vuku bulan hissî mucizeler olarak dile getirilmiştir.321

Diğer taraftan hissî mucizeleri mahiyetleri itibariyle ele alıp tasnif edenler de 

vardır. Buna göre hissî mucizeler; ya sadece Allah’ın kudreti dâhilinde bulunan 

                                                          
317 Özellikle son iki asırda bu yöndeki görüşlerin, İslam uleması içerisinde dile getirilmeye başlandığını 

ve bu hususla ilgili tartışmaların nispeten yaygınlaştığını söylemek mümkündür. Bu hususu ilerleyen 

bölümlerde etraflıca tartışacağımız için burada genel durumu ifade etmekle iktifâ ediyoruz.
318 Örneğin Nesefî Hz. Peygamber’in hissî mucizelerini yukarıda bahsi geçen ikili tasnife, “ahlakında 

vuku bulan mucizeler” başlığını da ekleyerek üçlü bir tasnifi tercih etmiştir. Bkz. Nesefî, Tabsıratu’l-

Edille, I/487. Benzer bir yaklaşım Fahruddîn Râzî tarafından da ortaya konmuştur. Râzî, Hz. 

Peygamber’in hissî mucizelerine dair bu tasnife “sıfatlarında vuku bulan mucizeler” başlığını 

ekleyerek Nesefî gibi üçlü bir tasnifi tercih etmiştir. Bkz. Râzî, el-Erba‘în, II/87.
319 Bu ifadeden, Hz. Peygamber’de var olan bedensel ve ahlaki üstün özellikler gibi hususlar kastedilmiş 

olmaktadır. Bu sebeple, parmaklarının arasından su akması, Hz. Peygamberden ayrı düşünülebilecek 

bir hadise olmamakla birlikte, zatında vuku bulan mucizeler başlığı altında değerlendirilmemiştir. 

Zira bu açıdan bakıldığında söz konusu hadise Hz. Peygamber’in zatında vuku bulmayıp, onun elinde 

gerçeleşen harici bir mucize olarak değerlendirilebilir.
320 Mâturîdî, Kitâbu’t-Tevhîd, s. 203-204.
321 Hz. Peygamber’in zatıyla ilgili sayılan mucizeler hakkında geniş bilgi için bkz. Mâturîdî, Kitâbu’t-

Tevhîd, s. 202. Hz. Peygamber’in yüce ahlakı ve örnek davranışları, hıfz ve ismeti, sarsılmaz cesareti, 

risalet davasını tebliğde gösterdiği olağanüstü azmi, iradesi ve davasını yaymadaki başarısı gibi 

hususiyetleri bu başlık altında dile getirmek suretiyle hissî mucizeler kategorisinde değerlendirenler 

olmuştur. Bkz. Nesefî, Tabsiratu’l-Edille, I/487; Râzî, el-Erba‘în, II/88-89. Buna karşılık, genel 

olarak Peygamberimizin ahlakına dair üstün vasıflarının sayıldığı bu örneklerin, tabiat kanunlarına 

dair bir muhtevaya sahip olmaması itibariyle “Aklî Mucizeler” kategorisinde ele alınmaya daha 

uygun olduğu değerlendirmesi yapılmıştır. Bkz.  Sancar, a.g.e., s. 137-138. Ayrıca bkz. Karadeniz, 

a.g.e., s. 46.
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olaylardır322 ya da tür bakımından kulun kudret sınırı dâhilinde bulunup, çeşitli 

yönleriyle –miktar veya sürat gibi özellikler itibariyle veya mutad bir işten menedilmek 

suretiyle- bu sınırı aşan ve böylece harikulade vasfına sahip olan olaylardır. 323

Netice olarak, farklı tasnifler bulunmakla birlikte hissî mucize türünün, 

duyularla algılanabilen maddi harikaları ifade eden mucize türü olarak anlamlandırıldığı

açıktır. Bununla birlikte hissî mucizelerin madde aleminde gerçekleşen olaylar olması 

hasebiyle belirli bir zaman ve mekanda vuku bulup son buldukları ve sonraki nesillerin 

bu tür harikalardan haberdar olmalarının ancak nakil yoluyla mümkün olduğu gerçeği 

ortadadır. Tarihten günümüze kadar gelmiş en sahih kaynak olarak varlığını devam 

ettiren Kur’an’ın, hissî mucizeleri nakletmiş olması, özellikle bir mü’min için, hissî 

mucizelerin varlığına iman edilmesinin gerekliliğini ifade eder.

B. Aklî Mucizeler  

Aklî mucizeler, nübüvvet iddiasının muhataplarının te‘akkul ve tefekkür 

ameliyeleriyle anlayabilecekleri manevî harikalardır.324 Peygamberlerin söz ve 

davranışları, örnek yaşayışları, doğrulukları, müşfik yaklaşımları, üstün ahlakları, 

tutarlılıkları ve samimiyetleri, getirdikleri vahyin aklîliği ve beliğ oluşu v.b.

hususiyetlerin olağanüstü bir seviyede ortaya çıkması aklî mucizelere örnek olarak 

                                                          
322 Bağdâdî, Usûlu’d-Dîn, 171-172; Nesefî de Bağdâdî gibi mucizeleri genel anlamda mu’tad ve gayrı 

mu’tad şeklinde ikiye ayırırken, Hz. Peygamber’in mucizelerini ele alırken “hissî mucize” ve “aklî 

mucize” kavramlarını kullanarak yine ikili bir tasnif yapmıştır. Bkz. Nesefî, Tabsiratu’l-Edille, I/469-

470, 487 v.d.
323 Örneğin Hz. Zekeriyyâ’nın kendisine bir ayet olmak üzere üç gün konuşmaktan menedilmesi (bkz. 

Âl-i ‘İmrân, 3/41) mutad bir fiilden menedilme tarzındaki harikulade olaylar arasında sayılmıştır. 

Bkz. Bağdâdî, Usûlu’d-Dîn, 171-172; Nesefî, Tabsiratu’l-Edille, I/470. Bâkıllânî Kur’ân mucizesini 

de tür bakımından kulun kudreti dâhilinde bulunup, üstünlük anlamında kulun kudretini aşan bir 

harika olarak değerlendirmektedir. Bkz. Bâkıllânî, Kitâbu’l- Beyân, s. 25. Benzer bir değerlendirme 

için ayrıca bkz. Mâverdî, A’lâmu’n-Nubuvve, s. 26-28.
324 Bkz. Isfahânî, el-İ‘tikâd, s. 138. el-Hâtib, Adulkerîm, el-İ’câz fî Dirâsâti’s-Sâbikîn, Dâru’l-Fikri’l-

‘Arabî, Kahire 1974, s. 87-88; Bulut, a.g.e., s. 60.
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verilebilir. İşte bu sayılan manevî harikalar, üzerine düşünülüp, nübüvvet iddiasıyla 

ilintilendirildiği zaman anlam kazanacağından, bu tür harikalara aklî mucizeler 

denilmiştir. Aklî mucizelere manevi mucize veya bilgi mucizesi de denilmektedir. Hissî 

mucizeler gibi belli bir zaman ve mekanla sınırlı olmadıkları için herkese ve her 

döneme hitap edebilirler.325 Nitekim bunun en bariz örneği Kur’ân-ı Kerîm’dir. Hz. 

Peygamber, söz söyleme sanatında son derece ilerlemiş olan Arap toplumuna, bir söz 

harikası olan Kur’ân ile meydan okumuştur.326 Bu meydan okumaya, muaraza 

gösterilememiş olması Kur’ân’ın mucizeliğini ortaya koyarken, Hz. Peygamber’in de 

hak nebî olduğunun kanıtı olmuştur. Bununla beraber Kur’ân, üzerinde düşünen akıl 

sahiplerine; lafza ve manaya dair üstün özelliklerinin yanı sıra ümmî bir peygamberin 

elinde ortaya çıkmış olması itibariyle beşer mahsulü olmadığını haykıran, muhtevasında 

bulunan gaybî haberlerle mucizevi bir kitap olduğunu teyit eden,327 günümüze kadar 

hiçbir tahrife maruz kalmaksızın varlığını korumuş olmakla Allah tarafından muhafaza 

edildiğini ispatlayan, her devre hitap eden engin muhtevasıyla ilahî kaynaklı olduğunu 

gösteren aklî bir mucizedir. 328  

Bâkıllânî; Kur’ân özelinde, aklî mucizelerin, hissî mucizelerden daha üstün 

olduğunu ifade etmiştir.329 “Brahmanlar ve daha pek çoklarının, tabiat kanunları ile 

doğrudan bağlantılı olan hissî mucizeleri, bâtınî bazı sebeplerin bir araya gelmesiyle 

vuku bulmuş olabileceğini öne sürmek suretiyle inkâra girişebildiklerini, oysa aklî 

                                                          
325 Aklî mucizeler de hissî mucizelerde olduğu gibi öncelikle peygamberin etrafındaki kişilere hitap eder 

ve sonraki nesillere aktarılması sahih nakille mümkündür. Ancak aklî mucizeler peygamberlikle daha 

yakından hatta doğrudan alakalı olmaları hasebiyle daha kalıcı ve herkese hitap eden bir özelliğe 

sahiptirler. Bkz. Bebek, Adil, “Kelam Literatürü Işığında Mucize”, MÜİFD, İstanbul 2000, S. 18, s. 

127. Fahruddîn Râzî’nin, aklî mucizelerin peygamberlikle daha yakından alakalı olduğunu ifade eden 

yaklaşımı için bkz. Râzî, el-Metâlibu’l-‘Âliyye, thk. Ahmed Hicâzî es-Seka, Dâru’l-Kitabi’l-‘Arabi, 

Beyrut 1987, VIII/103-114. 
326 Bakara, 2/23-24; Yûnus, 10/38; Hûd, 11/13-14; İsrâ, 17/88-89; Kasas, 29/49-50; Tûr, 52/33-34. 
327 Zemahşerî, el-Keşşâf , III/138.
328 Kur’ân’ın i’cazı ile ilgili hususlara ilerleyen bölümlerde detaylı bir şekilde değinileceğinden, burada 

bu kadarıyla iktifâ edilmiştir.
329 Bâkıllânî, Kitâbu’l-Beyân, s. 25.
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mucizelerde herhangi bir hile unsuru aranamayacağını, belağatta son derece ileride olan 

Arapların Kur’ân’a muaraza gösterememesinin bir takım tali sebeplerle izahının

mümkün olmadığını ifade etmiştir. Dolayısıyla aklî mucizelerin arka planında başka 

sebepler aranarak inkâr edilemediğini belirterek bu tür mucizelerin değerini nazarı 

dikkate vermiştir.”330 Diğer taraftan Suyûtî de aklî mucizelerle ilgili farklı sayılabilecek 

bir yaklaşımı dile getirmiştir. Ona göre; “İsrailoğullarının peygamberlerine verilen 

mucizelerin çoğu hissî mucizelerdir. Bunun sebebi İsrailoğulları kavminin anlayışlarının 

ve basiretlerinin azlığıdır. Onların iknası, duyulara hitap eden hissî mucizelerle ancak

mümkün olmuştur. Oysa İslam ümmetine gönderilen mucizelerin en mühimi, bir aklî 

mucize olan Kur’ân’dır. Bu durum, kıyamete kadar baki kalacak İslam dininin, ‘tarihin 

doğal seyriyle irtibatlı olarak, bilinç ve anlayışı daha gelişmiş bir muhatap kitlesine 

sahip olması’ çerçevesinde anlaşılmalıdır. Bu bağlamda Hz. Peygamber’e, basiret 

sahiplerinin görüp anlaması için, her dönemde geçerliliğini koruyan aklî mucizeler 

bahşedilmiştir.”331

Netice olarak aklî mucizeler; “en güçlü şekilde nübüvvet iddiasındaki zatın 

doğruluğuna delalet eden ve şüpheden en uzak olan mucizelerdir. Fakat aklî mucizelerin 

bilinip idrak edilmesi, üzerinde düşünülmeye bağlıdır. Çünkü aklî mucizeler, hissî 

mucizelerde olduğu gibi, sadece müşahede etmek suretiyle hakkında hükme varılacak 

olaylar değildir.”332 İnsanoğlu ilk defa müşahede ettiği harikulade olaylara, özellikle de 

iman etme hususunda olumlu bir yaklaşıma sahip değilse, şüpheyle yaklaşmış, inkâr

etmek için çeşitli argümanlar üretmeye çalışmıştır. Bu bakımdan hissî mucizeleri 

                                                          
330 Bâkıllânî, a.g.e, s. 25.
331 Suyûtî, el-İtkân, II/1001. Suyûtî bu görüşünü Buharî’den naklettiği şu hadisle destekler; “Ebû 

Hureyre (r.a) şöyle dedi: Peygamber (s.a.v) şöyle buyurdu: "Peygamberlerden hiçbir peygamber 

yoktur ki, ona mucizelerden (kendi zamanlarındaki) insanların inandıkları kadar verilmiş olmasın. 

Mucize olarak bana verilen ise, ancak Allah'ın bana vahyettiğidir. Bunun için kıyamet gününde ben, 

peygamberlerin en çok tâbi'i bulunanı olacağımı ümîd ederim” Bkz. Buhârî,  Fedâilu’l-Kur’ân, 1; 

İ’tisâm, 1. Ayrıca bkz. el-Hâtib, el-İ’câz fî Dirâsâti’s-Sâbikîn, s. 88.
332 Isfehânî, el-İ’tikâd, s. 138-139.
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görenlerin çoğunluğu nübüvveti kabule yanaşmamışlardır. Kur’ân’da, geçmiş 

peygamberlerin kıssalarının anlatıldığı bölümlerde, bunun örneklerine sıkça rastlamak 

mümkündür.333 “Fakat aklî mucizelerin anlaşılması, hislerle algılanan bir çerçeveye 

dayanmayıp, nübüvvet iddiasındaki zatın hal ve tavırlarından çıkarımlar yapmaya,

getirdiği vahyin içeriğini fehmetmeye ve bu ikisini örtüştürmek noktasında yapılacak 

derin düşünce ve analize dayanır. İşte Hz. Ebûbekir (r.a) gibi sarsılmaz bir imana sahip 

olanların imanı böyle bir kaide üzerinde yükselmiştir.”334

C. Haberî Mucizeler

İnsan bilgisinin sınırını aşan işleri bilmek ve haber vermek şeklindeki harikulade 

olaylara haberi mucizeler denilmiştir.335 Kısaca gaybî bilgileri haber vermek şeklinde 

özetlenebilecek olan bu durum, genellikle gelecekte vuku bulacak olayları haber vermek 

şeklinde anlaşılsa da Kur’ân perspektifinden konuya yaklaşıldığında, bilinmesi mümkün 

olmayan uzak maziye dair ve hale dair bilinmeyen şeylerle ilgili verilen haberler de

gaybî bilgi olarak değerlendirilebilir.336 Bu bağlamda haberî mucizeler, hem gelecekte 

vuku bulacak olaylara, hem uzak maziye, hem de hale dair bilinmeyen haberleri aktaran 

türden harikalar olarak tanımlanabilir. 

                                                          
333 Örnek olarak bkz. İsrâ, 17/59; Neml, 27/23-24; Kamer, 54/2.Elbette benzer bir tavır, müşrikler 

tarafından Kur’ân’a karşı da gösterilmiş; “şiir, sihir, deli saçması, masal, kahin sözü” gibi 

yakıştırmalar yapılmıştır.  Bkz. Enfâl, 8/31; Hicr, 15/6; Furkân, 25/4-5, 8; Kasas, 28/36; Sâffât, 

37/36; Fussilet, 41/26. “Oysa Kur’ân’ın müşriklerden istediği tek şey vardı. Kur’ân’daki en kısa 

surenin benzerini getirmek. Bu yapılamadığı gibi, tıpkı yenilen çocuklar misali, yenilgiyi 

hazmedememe psikolojisi içinde sadece demagoji yapmışlardır.” Hacımüftüoğlu, Nasrullah, 

Kur’ân’ın Belâğatı ve İ’câzı Üzerine, s. 93-94.
334 Geniş bilgi için bkz. Isfehânî, el-İ’tikâd, s. 138-139. 
335 Mâverdî, A’lâmu’n-Nubuvve, s. 27. Mucizeleri aklî/manevî ve hissî/maddi şeklinde ikili tasnifle ele 

alanların, haberî mucizeleri maddi bir durum olmaması hasebiyle, aklî mucizeler içerisinde 

değerlendirip ele aldıklarını daha önce ifade etmiştik.
336 Geniş bilgi için bkz. Çelebi, İlyas, İslam İnancında Gayp Problemi, MÜİFAV Yay., İstanbul 1996, s. 

103-109. 
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Şüphesiz gaybî bilginin yegâne kaynağı vahiydir. Çünkü son ilahi vahiy olan 

Kur’ân’da gaybi bilgilerin yalnızca Allah tarafından bilinebileceği ve dilediği kadarını 

da peygamberlere bildirebileceği beyan olunmaktadır.337 Bu bağlamda vahiy yoluyla 

gelen gaybî haberler peygamberimize bildirilmiş ve Kur’ân’da yer bulmuştur. Örneğin 

Rumların İranlılara karşı zafer kazanacakları haberi, istikbale dair verilen gaybî 

haberlerden bir tanesidir.338 Bu örnekle bağlantılı olarak, gaybî haberlerle ilgili önemli 

bir nokta ön plana çıkmaktadır. “Gaybî bilginin mucize sayılabilmesi için haber 

verildiği sırada, bu bilginin tahmin edilebilir olmaktan uzak olması gerekir. Dahası 

haber verildiği şekilde vuku bulan haberi mucizenin, ‘tesadüf’ eseri meydana geldiğini 

düşündürecek nakısalardan beri bir şekilde gerçekleşmiş olması gerekir.”339 “Hz. 

Peygamber vahiy yoluyla Rumların galip geleceğini haber verdiği sırada Rumlar, 

İranlılara karşı ağır bir mağlubiyet almış, İmparatorluk izmihlale uğramıştı. Böyle bir 

durumda Rumların yakın bir zamanda muzaffer olacağına kesin olarak hükmetmek 

şöyle dursun, buna ihtimal vermek bile normal şartlarda akılların havsalasına sığacak 

bir şey değildi. İşte böyle bir anda Allah Te‘âlâ Rasûlüne bu haberi bildirmişti. Nitekim 

daha sonra Rumlar, haber verildiği gibi, açık bir zafer kazanmışlardır.”340 Bedir 

savaşında kazanılan zafere işaret eden341 ve Mekke’nin fethini haber veren ayetler,342

Kur’ân’da yer alan istikbale dair haberlerin bazılarıdır. Aynı şekilde Kur’ân’da Hz. 

Yûsuf’un da kendisine tuzak kuran kardeşlerinin akıbetleri haber verilmek suretiyle

gelecekte vuku bulacak gaybî bilgiye muttali kılındığı haber verilmektedir. İlgili ayet şu 

                                                          
337 Cîn, 72/26-27.
338 Bkz. Rûm, 30/1-5.
339 Mâverdî, A’lâmü’n-Nubuvve, s. 27. Ayrıca bkz. Sâbûnî, el-Bidâye, s. 93.  
340 Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, VI/9-10.
341 Nûr, 24/55; Kamer, 54/44-45.
342 Fetih, 48/11, 15-16, 27; Nasr, 110/1-3. Nasr suresinin Mekke’nin fethini haber verdiği, pek çok 

müfessir tarafından ifade edilmiştir. Örnek olarak bkz. Taberi, Ebu Ca’fer Muhammed b. Cerîr, 

Câmi‘ul’-Beyân ‘An Te’vîli ‘Ayi’l-Kur’ân, XXIV/711; Zemahşerî,  el-Keşşâf, VI/450; Râzî, 

Fahruddîn, Mefâtihu’l-Ğayb, XXXII/153; Kurtubî, el-Câmi‘u li Ahkâmi’l-Kur’ân, XX/230; Beydâvî, 

Ebû Said Abdullah b. Ömer b. Muhammed eş-Şîrâzî,  Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl, Dâru’l-Fikr, 

Beyrut 2001, II/1176; Ebussuûd, İrşâdu’l ‘Akli’s-Selîm ilâ Mezâye’l-Kitâbi’l-Kerîm, V/585; Yazır, 

Hak Dini Kur’ân Dili, Akçağ Yay., IX/233. 
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şekildedir: “Yûsuf’u götürüp kuyunun dibine bırakmaya karar verdikleri zaman biz de 

ona; ‘Kasem olsun, sen onların bu işlerini, hiç farkında olmayacakları bir sırada 

kendilerine haber vereceksin’ diye vahyettik.”343

Kur’ân’da istikbale dair verilen haberlerin yanı sıra, geçmiş ümmetlerin 

unutulmuş tarihine dair verilen bilgiler de gayb haberleri olarak sunulmuştur. Örneğin 

Hûd suresinde Nûh (a.s.)’ın kıssası anlatıldıktan sonra şöyle buyrulmaktadır; “Bunlar 

gayb haberleridir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun, 

ne de kavmin biliyordu.”344  Benzer ifadelere Yusuf kıssası anlatıldıktan sonra da yer 

verilmiştir: “Bu kıssa, sana vahyedegeldiğimiz gayp haberlerindendir. Onlar 

kararlarını verip tuzaklarını kurarken sen yanlarında değildin.”345 Bu meyandaki 

ifadelere, Hz. Zekeriyya, Yahya ve Meryem kıssaları anlatıldıktan sonra da yer 

verilmektedir.346

Keza Hz. İsa’nın, “insanların evlerinde ne yiyip ne biriktirdiklerini haber 

vermesi”347 mevcut hale dair gaybi bir durumun haber verilmesi şeklinde vuku bulan 

haberî mucizelere örnek olarak verilebilir. Yine Hz. Peygamberin de tebliğ 

mücadelesinde hale dair gaybi bilgilerle desteklendiğini ifade eden örneklere rastlamak 

mümkündür. Bu cümleden olarak Hz. Peygamber’in münafıklar ve onların gizli 

niyetleri hakkında bilgilendirilmesi,348 müşriklerin kurduğu tuzaktan haberdar 

edilmesi,349 Dırar Mescidi’ni inşa edenlerin gerçek niyetlerinin bildirilmesi350 ve benzeri 

                                                          
343 Yûsuf, 12/15.
344 Hûd, 11/49.
345 Yûsuf, 12/102.
346 Âl-i ‘İmrân, 3/44.
347 Âl-i ‘İmrân, 3/49; Mâide, 5/110.
348 Muhammed, 47/16; Munafikûn, 63/8.
349 Enfâl, 8/30. 
350 Tevbe, 9/108-109.
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gibi hadiseler,351 hali hazırdaki durumlarla ilgili gaybî bilgilerin vahiy yoluyla Hz. 

Peygamber’e bildirildiğinin ve bu yolla nübüvvetinin desteklendiğinin göstergesidir.

Netice olarak; gayb bilgisinin yegane sahibi olan Allah Te‘âlâ, bu bilginin 

dilediği kadarını peygamberlere bildirebileceğini Kur’ân’da haber vermektedir. Bu 

bağlamda gaybî bilginin yegâne kaynağı, Allah (c.c.) ile peygamberleri arasındaki 

mucizevi bir iletişim şekli olan vahiydir. İşte gayb bilgisinin peygamberlerin elinde 

zuhur etmesi manasına gelen haberî mucizeler; peygamberlerin Allah tarafından 

desteklenip tasdik edildiklerinin ve dolayısıyla hak peygamber olduklarının göstergesi 

olan harikulade olaylardır.352

IV. MUCİZELERİN GAYELERİ

Kâinatta hiçbir şey gayesiz olarak yaratılmamıştır.353 Şüphesiz mucizeler gibi 

insanlık tarihinde derin izler bırakmış olan olağanüstü olayların da keyfî ve rastlantısal 

oldukları düşünülemez.354 Bu bakımdan mucizelerin de belli gayeler için yaratılmış 

olmaları pek tabiidir. Bununla beraber, Allah Te‘âlâ’nın yaratmasındaki hikmetleri,

beşer idrakiyle, eksiksiz olarak tespite imkân olmadığından, mucizelerin gayeleri 

hususunda da henüz insanlığa malum olmamış hikmetler bulunması muhtemeldir. Bu 

başlık altında, mucizelerin yaratılışındaki gayeler, Kur’ân merkezli bir okuma ile tespite 

çalışılacaktır.

                                                          
351 Yukarıda verilen örneklerin dışında Hz. Aişe’ye atılan iftirayı vuzuha kavuşturan ayetler de gaybî 

bilginin aktarımı bağlamında değerlendirilebilir.  Bkz. Nûr, 24/12. Hz. Peygamberin, zevceleri 

arasında geçen konuşmalara muttali kılınması (Bkz. Tahrîm, 66/3) da bu kabilden örneklerdir.
352 Geniş bilgi için bkz. Nesefî, Tabsıratu’l-Edille, s. I/500-504; Çelebi, a.g.e., 103-109.
353  Yûnus, 10/5; 21/16; Mu’minûn, 23/115; Sâd, 38/27; Duhân, 44/38;Câsiye,  45/21-22; Zâriyât, 51/56; 

Kıyâme, 75/36.
354 Topaloğlu, Felsefî ve Teolojik Açıdan Mucize, s. 66.
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A. Nübüvveti Tasdik Etmeleri

Çalışmanın başından itibaren ifade edildiği üzere, mucizenin en temel gayesi 

kuşkusuz nübüvveti tasdiktir. Nübüvvet müessesesi için bu tasdikin aynı zamanda bir 

gereklilik olduğu kelâmcılar tarafından özellikle vurgulanmıştır. Bu çerçevede;

nübüvvet iddiası mucizelerle doğrulanmamış olan bir peygambere iman etmenin, 

muhataplar üzerinde bir mükellefiyet oluşturmayacağı ifade edilmiştir.355

Mucizenin, nübüvveti tasdikinin sabit olabilmesi için, belli şartlarda vuku 

bulması gerektiği, çalışmamızın daha önceki kısımlarında ifade edilmişti. Bu şartlarla 

beraber kelamcılar, hükümdar-elçi örneğini vererek mucizenin, nübüvvetin doğruluğunu 

tasdik etmede bir delil olduğunu ortaya koymuşlardır. Şöyle ki;

“Bir hükümdarın huzurunda, ‘Hükümdarım beni şu işle görevlendirdi’ diyen bir 

elçinin doğru söylediğine dair bir delil istenildiğinde elçi; ‘Hükümdarın üç kez ayağa 

kalkıp oturması, onun elçisi olduğumun kanıtıdır’ dese ve hükümdar da âdet ve 

vaziyetini elçisi için değiştirip, üç kez oturup kalksa bu, elçinin doğruluğuna delalet 

eden bir kanıt olur. Hatta hükümdarın ‘evet’ demesi, nasıl o kişinin doğruluğunu tasdik 

ederse, mezkûr hükümdarın âdet ve vaziyetini onun için değiştirmesi de ‘evet’ sözü 

kadar kesin ve sağlam bir biçimde, o kişinin iddiasını tasdik eden bir durum olur.” İşte 

kelamcıların çoğu bu ve benzeri örnekleri eserlerinde zikretmek suretiyle, mucizenin 

nübüvvetin doğruluğuna dair nasıl kuvvetli bir delil teşkil edeceğini anlaşılır bir tarzda 

ortaya koymuşlardır. 356

                                                          
355 Kâdî ‘Abdulcebbâr, a.g.e., XV/214-216; Cuveynî, Bâkıllânî’nin bu görüşte olduğunu nakletmekte ve 

fakat kendisinin aynı görüşte olmadığını belirtmektedir. Bkz. Cuveynî, Kitâbu’l-İrş’ad, s. 265. Ayrıca 

bkz. Sâbunî, el-Bidâye, s. 87-88; Âmidî, Ebkâru’l-Efkâr, IV/23.
356  Örnek olarak bkz. Bağdâdî, Usûlu’d-Dîn, 178-179; Cuveynî, ‘Akîdetu’n-Nizâmiyye,  67-68; Sâbûnî, 

el-Bidâye, s.88; Nesefî, Tabsıratu’l-Edille, I/47-471; Taftâzânî, Şerhu’l-‘Akâid,  s. 86 v.d.
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Kelamcılar, mucizenin keyfiyet itibariyle ne tür bir delil olduğu ve bilgi değeri 

bakımından zorunlu ya da istidlâlî bilgiden hangisini içerdiği konusunda farklı

yaklaşımlar sergilemiş olsalar da genel anlamda mucizenin nübüvvete delaletini kabul 

etmişlerdir.357 Kelamcılar arasında durum böyleyken, başta İbn Rüşd (ö. 595/1198)

olmak üzere bazı felsefeciler tarafından mucizenin nübüvvete delâleti tartışılmış, 

kelamcıların görüşlerine bazı eleştiriler getirilmiştir. Örneğin İbn Rüşd’ün, kelamcılara 

yönelttiği temel itiraz, “aklın, peygamberlikle mucize arasında doğrudan bir bağ 

kuramayacağı” şeklindedir.358

Kur’ân-ı Kerîm açısından meseleye bakıldığında; mucizelerin, peygamberleri

tasdik eden ve destekleyen bir delil olarak zikredildikleri görülecektir. Örneğin Hz. Nûh 

(a.s.)’ın kıssası anlatıldıktan sonra şu ifadelere yer verilmektedir: “Sonra onun ardından 

birçok peygamberi kendi toplumlarına gönderdik. Peygamberler onlara apaçık 

mucizeler getirdiler...”359 Hz. Peygamber’e hitaben gelen bir başka ayette de benzer 

ifadelere rastlamak mümkündür; “Andolsun senden önce biz nice peygamberleri kendi 

kavimlerine gönderdik. Peygamberler onlara apaçık mucizeler getirdiler…”360 Bu ve 

benzer ayetler çerçevesinde bakıldığında Kur’ân’da, genel anlamda peygamberlerin 

mucizelerle tasdik edildiklerinden bahsedildiği açıkça görülmektedir.361 Ayrıca 

kendilerine mucize verilen peygamberlere dair örneklerin anlatıldığı ayetler de 

Kur’ân’da geniş bir yer kaplamaktadır. Örneğin, Kur’ân’da mucizelerinden sıklıkla 

                                                          
357 Geniş bilgi için bkz. Bulut, a.g.e., s. 104-112.
358 İbn Rüşd, el-Keşf ‘an Menâhici’l-Edilleti fî ‘Akâidi’l-Mille, Dirâsati’l-Vahdeti’l-‘Arabiyye, Beyrut 

1998, s. 172-175. Yani bundan kasıt şudur; bir hastanın iyileştirilmesi, tıbbın varlığının ve bu işi 

yapanın doktor olduğunun kanıtı iken, örneğin âsânın yılana dönüşmesi, peygamber ve onun getirdiği 

dini öğretilerinin hak oluşu ile doğrudan alakalı değildir. Bunun tek istisnası Kur’ân mucizesidir. 

Kur’ân hem Hz. Peygamber’in öğretilerini içerirken hem de O’nun bir mucizesi olarak nübüvvetinin 

doğruluğunun kanıtıdır. Geniş bilgi için bkz. Karadeniz, İlim ve Din Açısından Mucize, s. 172-175; 

Bulut, a.g.e., s. 98-100; Topaloğlu, Felsefî ve Teolojik Açıdan Mucize, s. 39-43; Bulut, a.g.e., s. 98-

100. 
359 Yûnus, 10/74.
360 Rûm, 30/47.
361 Mâide, 5/32; İbrâhîm, 14/9; Nahl, 16/43-44; Fâtır, 35/24-25.
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bahsedilen peygamberlerin başında Hz. Mûsâ gelmektedir. “Andolsun biz Mûsâ’yı 

mucizelerimizle Firavun’a ve ileri gelen adamlarına göndermiştik de o, “Şüphesiz ben 

âlemlerin Rabbinin elçisiyim” demişti.”362 Bu anlatımlara bakıldığında mucizelerin, 

peygamberlerin doğruluklarını ispatlayan ve onları destekleyen deliller olarak ortaya 

konuldukları açıkça anlaşılmaktadır. 

Mucizenin, nübüvvetin doğruluğunu ispatlayan ve peygamberleri davalarında 

destekleyen bir delil olduğunu Hz. Peygamber de şöylece haber vermektedir; “Her 

peygambere insanları etkileyip iman etmelerine sebep olan âyetler (mucizeler)

verilmiştir. Bana verilen ise Allah’ın gönderdiği vahiydir… ”363 Şüphesiz bu ifade, 

mucizelerin, nübüvvetin tasdik edilmesi hususundaki önemini ortaya koymaktadır.

Diğer taraftan nübüvveti kabule yanaşmayan inkârcıların, peygamberlerden 

çeşitli mucize taleplerinde bulunmaları364 ve bu taleplerinin karşılanması durumunda 

iman edeceklerini taahhüt etmeleri de365 mucizeyi, nübüvvetin doğrulanması noktasında 

kabule şayan bir delil olarak gördüklerinin ifadesidir. 

Netice olarak, belirli şartları muhtevî olarak vuku bulan mucizenin, nübüvvet 

iddiasının açık kanıtı olduğu anlaşılmaktadır. Mucizenin nübüvvete delaleti az sayıda

ulema tarafından, bazı açılardan eleştirilmiş olsa da366 Kur’ân’î çerçeveden hareketle 

                                                          
362 Zuhruf, 43/47.
363 Buhârî,  Fedâilu’l-Kur’ân, 1; İ’tisâm, 1; Müslim, Îmân, 239.  
364 İnkârcıların mucize taleplerinden bahseden bazı ayetler için bkz. En‘âm, 6/8-9, 37, 124; A‘râf, 7/106; 

Yûnus,10/20; Hûd, 11/12; Ra‘d, 13/7, 27, 31; İsrâ, 17/90-93; Zuhruf, 43/53 v.d. 
365 Örnek olarak bkz. En‘âm, 6/109.
366 Yukarıda bahsedildiği üzere bu noktadaki eleştirileri yapanların başında İbn Rüşd gelmektedir. 

Ancak İbn Rüşd’ün bu eleştirilerinden, mucizeyi reddettiği ya da mucizenin, nübüvvetin doğruluğuna 

hiçbir şekilde delalet edemeyeceği yönünde bir çıkarım yapmak mümkün değildir. Ancak son devrin 

önemli âlimlerinden olan Muhammed Hamidullah, mucizenin nübüvvete delaletinin kat’î olmadığını 

açık bir şekilde ifade etmekte, mucizelerin tarihî olaylar olduğundan bahsetmekte ve İbn Rüşd’ün 

itirazına benzer bir şekilde, peygamberlerin öğretileriyle mucizeler arasında doğrudan bir ilişki 

kurulamayacağını ifade etmektedir. Örnek olarak da Hz. Mûsâ’nın, yılana dönüşen âsâsı ile onun 

getirmiş olduğu öğretiler arasında doğrudan bir ilişkinin bulunmadığını, mucizelerin, bir 

peygamberin tebliğ ettiği şeylerin sıhhatinde bir rolünün bulunmayacağını belirtmiştir. Hamidullah,
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meseleye yaklaşıldığında, mucizenin nübüvveti tasdik etmek gayesiyle ortaya 

konulduğu söylenebilir.

B. Hidâyete Vesile Olması

Mucizenin temel gayelerinden bir tanesi, peygamberlerin karşısındaki muhatap 

kitlenin iman etmesine vesile olmaktır. Mucizenin bu yönünden hareketle bazı 

müellifler, peygamberlerin, özellikle muhatap kitlelerini ilk imana davet noktasında 

göstermiş oldukları mucizelere hidâyet ya da irşâd mucizeleri demişlerdir.367 Bu 

bağlamda, daha önce hissî mucizeler başlığı altında bahse konu edilen mucizelerin bir 

kısmı,368 aynı zamanda “hidâyet mucizeleri” olarak da isimlendirilmişlerdir.369

Gerçekten de peygamberlerin muhataplarından kimileri herhangi bir mucizeye 

ihtiyaç duymaksızın, Kur’ân’ın ifadesiyle; “Rabbimiz! Biz, ‘Rabbinize iman edin’ diye 

imana çağıran bir davetçi işittik ve hemen iman ettik…”370 deyip iman ederken, kimileri 

de kendilerine gösterilen mucizeler vesilesiyle imana ulaşmışlardır. Kur’ân’da 

mucizeleri müşahede ettikten sonra iman edenlere dair en çarpıcı örneğe, Hz. Mûsâ 

kıssasının anlatıldığı bölümlerde rastlamak mümkündür. Zira Hz. Mûsâ’ya, o ana kadar 

                                                                                                                                                                         
Muhammed, “Mucize, Kerâmet ve İstidrâc”, çev. Zâhit Aksu, Hikmet Yurdu Dergisi, 2009, C. 2, S. 3, 

s. 83. Bu tartışmalar hakkında geniş bilgi için bkz. Topaloğlu, a.g.e., s. 146-150. Kanaatimiz o dur ki; 

özellikle hissî mucizelerin, peygamberin getirmiş olduğu öğretilerle doğrudan bir alakası olmamakla 

birlikte, çoğu kelam aliminin de ifade ettiği üzere, istidlâlî olarak bu öğretilerin Allah Te‘âlâ’dan 

geldiğini ifade etmek babından bir zemini hazırladığı ve bu anlamda yadsınamaz bir öneme sahip 

olduğu açıktır. Bu noktada Kur’ân mucizesine ayrıca dikkat çekmek gerekmektedir. Hem Hz. 

Peygamber’in davasının özünü teşkil etmesi, hem de hak peygamber oluşunun tasdiki mahiyetindeki 

en büyük mucize olması, mucizenin nübüvvete delaleti noktasında Kur’ân’ın, müstesna bir örneklik 

teşkil ettiğini ortaya koymaktadır.
367 Şiblî, Asr-ı Saâdet, II/362-364; Bulut, a.g.e., s. 62-63.
368 Bu mucizeler arasında, Hz. Mûsâ’nın “âsâ ve parıldayan el” mucizeleri, Hz. Sâlih’in deve mucizesi, 

Hz. Îsâ’nın çamurdan yaptığı kuş heykelini canlandırması, doğuştan alacalı ve körleri iyileştirmesi, 

ölüleri diriltmesi gibi mucizeler sayılmıştır. Ayrıca H.z. Peygamber’in Kur’ân mucizesi ve şakk-ı 

kamer mucizesi de bu tür mucizeler arasında sayılmıştır. 
369 Şiblî, Asr-ı Saâdet, II/364-365; Bulut, a.g.e., s. 63.
370 Âl-i ‘İmrân, 3/193.
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iman etmemiş olan ve hatta onun mucizelerine muârazâ göstermek üzere toplanmış olan 

sihirbazlar,  “âsânın yılana dönüşmesi ve parıldayan el” mucizelerini gördükten sonra, 

bunun sihir türünden bir şey olmadığını ve dolayısıyla Hz. Mûsâ’nın hak peygamber

olduğunu idrak etmişlerdir. Neticede de Firavun’un tehditlerine aldırmaksızın iman 

etmişlerdir.371

Hz. Peygamber’in Kur’ân mucizesinin de muhatapları iman etmeye sevkeden bir 

tesirinin bulunduğunu yine Kur’ân’dan okumaktayız. Müşriklerin önde gelenlerinin,

Kur’ân’ın bu tesirinden kurtulmak için kavimlerine yaptıkları ikaz Kur’ân’da şu şekilde 

tasvir edilmiştir; “İnkâr edenler dediler ki: “Bu Kur’ân’ı dinlemeyin. Baskın çıkmak 

için O okunurken yaygara koparın.”372  Bu örnekler çerçevesinde mucizelerin, hidayete 

vesile olmak gibi olumlu bir tesirinin bulunduğu açıkça anlaşılmış olmaktadır. 

Mucizelerin böyle müspet manada tesiri bir realite olmakla beraber, bu tesirde iman 

etmeye icbar edici bir yön bulunmaması da başka bir noktadır.373 Bunun en önemli 

göstergesi, aynı mucizelere şahit olan Firavun ve onun sihirbazlarının bu mucizeler 

karşısındaki farklı tepkileridir. Zira Firavun, apaçık mucizeleri görmüş olsa da iman 

etmemekte ısrar etmiştir. Oysa sihirbazlar iman etmeyi tercih etmişlerdir. Bu hususun 

açık bir izahını yine Kur’ân’dan okumaktayız; “Biz onlara melekleri de indirseydik, 

kendileriyle ölüler de konuşsaydı ve her şeyi karşılarında (hakikatin şahitleri olarak) 

toplasaydık, Allah dilemedikçe yine de iman edecek değillerdi. Fakat onların çoğu 

bilmiyorlar.”374

                                                          
371 Bkz. Tâhâ, 20/70-71; Şu‘arâ, 26/49.
372 Fussilet, 41/26. Kur’ân’ın iman etmeye sevk eden olumlu tesirinin varlığıyla alakalı olarak Cîn 

suresinde, cinlerin ifadeleri olarak nakledilen; “Şüphesiz biz, doğruya ileten, hayranlık verici bir 

Kur’ân’ı dinledik ve ona iman ettik. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız”

mealindeki ayet de bu çerçevede dikkat çekicidir. Bkz. Cîn, 72/1-2.
373 Geniş bilgi için bkz. Bulut, H. İbrahim, “Mucizelerin Muhatapları Üzerindeki Etkileri”, Usûl: İslam 

Araştırmaları Dergisi, 2008, S. 9, s. 153-172; Topaloğlu, a.g.e., s. 146-147.
374 En ‘âm, 6/111.
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Netice olarak, Kur’ân perspektifinden bakıldığında, mucizenin imana vesile olan 

yönüne ilişkin olarak, peygamberlerin muhatap kitlelerini dört kategoride ele almak 

mümkündür. Bunlardan birincisi, iman etmek için herhangi bir mucizeye ihtiyaç 

duymayıp, Allah’a iman etmeye davet eden elçiyi gördükten hemen sonra iman eden

kimselerdir.375 İkincisi, iman etmek için bir mucizeye ihtiyaç duyup, mucizeyi 

gördükten sonra iman edenlerdir.376 Üçüncüsü, apaçık mucizeleri gördüğü halde inkârda

ısrar edip iman etmeye yanaşmayanlardır.377 Sonuncusu da iman etmiş olup, hak yolda,

Allah tarafından bir ikram ve nusret/yardım olarak mucizelerle desteklenen 

kimselerdir.378 Mucizelerin gayeleri bağlamında bu son iki gruptan ayrıca

bahsedilecektir.

C. İnananlara Yardım ve İkrâm

Mucizelerin temel gayesinin nübüvveti tasdik ve muhatapları iman etmeye sevk

etmek olduğu muhakkaktır. Dolayısıyla bu gayeye matuf mucizelerin henüz iman 

etmemiş kimselere yönelik olarak vuku bulduğu söylenebilir. Ancak Kur’ân’da 

zikredilen bazı mucizelerin, iman edenlere yönelik olarak ve onların çeşitli sıkıntılarını 

gidermek şeklindeki bir ikram ya da özellikle inkâr edenlerle girişilen mücadelede 

mazhar olunan ilahi yardımlar şeklinde vuku buldukları anlaşılmaktadır. Zira Allah

Te‘âlâ Kur’ân-ı Kerîmde; “…Mü’minlere yardım etmek üzerimizde bir haktır”379

buyurmak suretiyle, mü’minlere nusret/yardım edeceğini açık bir şekilde vaad 

etmektedir. Bu cümleden olarak iman eden topluluklara, mucizeler vasıtasıyla yardımda 

                                                          
375 Âl-i ‘İmrân, 3/193. 
376 Yukarıda bahsi geçen sihirbazların mucizeler karşısında iman etmeleri, bu kategoriye örnek olarak 

verilebilir.
377 En ‘âm, 6/111; Hicr, 15/14-15; Tâhâ, 20/56. 
378 Enfâl, 8/9-10; Ahzâb, 33/9-11.
379 ھُْم بِاْلبَیِّنَاِت فَاْنتَقَْمنَا ِمَن الَِّذیَن اَْجَرُموا َوَكاَن َحقًّا َولَقَْد اَْرَسْلنَا" اُؤ۫ "َعلَْینَا نَْصُر اْلُمْؤِمنِینَ ِمْن قَْبلَِك ُرُسًال اِٰلى قَْوِمِھْم فََجٓ Rûm, 30/47.
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ve ikramda bulunulduğuna dair, Kur’ân’da anlatılan peygamber kıssalarından örnekler 

bulabilmek mümkündür. Örneğin; Hz. Mûsâ ile birlikte Mısır’dan çıkan İsrailoğullarını,

Firavun’un ordularından kurtarmak maksadıyla denizin yarılması hadisesi ilahî yardım 

niteliğini taşıyan harikulade bir olaydır.380 Yine İsrailoğullarının çöldeki su sıkıntılarını 

gidermek maksadıyla Hz. Mûsâ’nın, âsâsıyla vurduğu kayadan suların fışkırması,381

yiyecek ihtiyaçlarını gidermek maksadıyla gökten kudret helvası ve bıldırcın

indirilmesi, çölde yaşamakta olan İsrailoğullarını bulutun gölgelemesi;382 havarilerinin 

isteği üzerine Hz. İsa’ya gökten donatılmış sofra indirilmesi;383 Hz. Peygamber ve 

ashâbına, müşriklerle giriştikleri muharebelerde melekler, rüzgar ve görünmeyen 

ordular aracılığıyla yardım edilmesi,384 isrâ ve mi’râc mucizesi385bu kabil örneklerdir.386

Bu tür harikulade olayların, neticeleri itibariyle mü’minlere yardım veya ikram 

maksadıyla vuku buldukları söylenebilir. Bununla beraber, bu tür mucizelerin çok 

önemli bir gayesi daha vardır ki, o da mü’minlerin imanını takviye etmek, hak yolda 

sebat etmelerini temin etmektir. Nitekim mü’minlerin, başta Bedir ve Hendek gazveleri 

olmak üzere bazı muharebelerde ümitsizliğe düşmeye yakın oldukları bir anda Allah’ın 

yardımına mazhar oldukları ve bu yardımın, mü’minlerin mutmain olması için 

bahşedildiği Kur’ân’da ifade buyrulmaktadır. “Siz Rabbinizden yardım istiyordunuz, O 

da: ‘Ben size birbiri ardınca bin melek ile yardım edeceğim’ diye duanızı kabul 

                                                          
380 Bakara, 2/50; Yûnus, 10/90-92;  İsrâ, 17/103; Tâhâ, 20/77-78; Şu‘arâ, 26/60-68; Duhân, 44/23-24.
381 Bakara, 2/60; A‘râf, 7/160.
382 A‘râf, 7/160.
383 Mâide, 5/111-115.
384 Âl-i ‘İmrân, 3/123-126; Enfâl, 8/9-13, 17, 42-44; 50-51, 65-66; Tevbe, 9/26; Ahzâb, 33/9-11.
385 İsrâ, 17/1, 60.
386 Hadis kaynaklarında bahsi geçen; az yemekle çok kişinin doyması, Hz. Peygamber’in parmaklarının 

arasından suların akması ve böylece az bir sudan çok kişinin istifade etmesi v.s. gibi mucizeler de bu 

kabil örnekler olarak zikredilebilir. İlgili olayların anlatıldığı hadis rivayetleri için bkz. Buhârî, 

Menâkıb 25, Salât 43, Megâzî 25, 29, Cihâd 188, Eşribe 31, Et‘ıme 6, Eymân 22, İstikrâz 9, Sulh 13, 

Buyû’ 51; Müslim, Fedâil 10, Eşribe 141-143, Îmân 44, 45. Ayrıca bkz. Kâdî ‘İyâd, eş-Şifâ,  I/285-

303; Kastalânî, el-Mevâhibu’l-Ledünniyye, thk. Salih Ahmed eş-Şâmî, 2. Baskı, Mektebetu’l-İslâmî, 

Beyrut 2004, III/557-577.
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buyurmuştu. Allah bunu ancak müjde olsun ve mutmain olasınız diye yapmıştı…”387

Hendek gazvesi ile alakalı olduğu tefsirlerde ifade edilen388 başka bir ayette, 

mü’minlerin nasıl sarsıldıkları ve tam ümit kesme noktasına gelip, “Allah’ın yardımı ne 

zaman?”  dedikleri bir anda ilâhî yardımın yetiştiğinden bahsedilmiştir.389 Hendek 

gazvesinden bahseden başka ayetlerde, mü’minlerin denendiğinden ve şiddetli bir 

şekilde sarsıldıklarından, fakat Allah’ın nusretinin, rüzgâr ve görünmeyen ordular 

vasıtasıyla harikulade bir şekilde yetiştiğinden ve neticede mü’minlerin muzaffer 

olduklarından bahsedilmektedir.390 Bütün bu örnekler, ilahî yardımın harikulade bir 

şekilde tecelli ettiğinin ve bu şekilde mü’mimlerin imanlarının takviye edildiğinin, hak 

yolda sebat etmede yardıma mazhar olduklarının beyanı mahiyetindedir.391

D. İnkârda Israr Edenlerin Helak Edilmesi

Tarih boyunca peygamberler, gönderilmiş oldukları toplumlara ilahî vahyi tebliğ 

etmeye çalışmışlar, insanları Allah’a ve peygambere iman etmeye çağırmışlardır. Bunu 

yaparken de hem örnek hal ve tavırlarıyla Allah’ın elçisi olduklarını göstermişler, hem 

de çağrılarına mukabil iman etmekten başka herhangi bir beklenti içerisinde 

olmadıklarını söyleyerek doğruluk ve samimiyetlerini ifade etmeye çalışmışlardır. 

Peygamberlerin muhataplarından bir kısmı, bu samimi çağrıya başka herhangi bir delil 

beklentisi içerisinde olmaksızın inanırken, bir kısmı ise mucizelerle nübüvvetin tasdik 

                                                          
387 Enfâl, 8/9-10. 
388 Bkz. Taberî, Câmi‘u’l-Beyân, III/636-637. Beğavî tefsirinde ilgili ayet, tabiûndan Katâde b. Diâme 

(ö.117/735) ve Süddî (el-Kebîr) (ö.122/745)’e dayandırılan görüş çerçevesinde Hendek gazvesi ile 

ilşkilendirilmekle beraber, söz konusu ayetin Uhud gazvesi ile alakalı olduğu değerlendirmesine de 

yer verilmiştir. Bkz. Beğavî, Ebû Muhammed Hüseyin b. Mes‘ûd, Me‘âlimu’t-Tenzîl, Daru’t-

Tayyibe, Riyad 1409h., I/244-245.
389 Söz konusu ayet için bkz. Bakara, 2/214.
390 Bkz. Ahzâb, 33/9-12, 25.
391  Bu hususla ilgili olarak geniş bilgi için bkz. İbn Teymiyye, en-Nübüvvât, s. 29-31; Şiblî, Asr-ı Saâdet, 

II/360-362; Bulut, a.g.e., s. 63-64
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edilmesini talep etmişlerdir. Kur’ân’da ifade edildiği kadarıyla peygamberler, bir takım 

mucizeler göstermek suretiyle muhataplarını iknâ etmeye çalışmışlardır. Bunda kısmen 

muvaffak olmuşlarsa da inkârcıların çoğunluğu, mucizeleri görmüş olmalarına rağmen 

küfürlerinde ısrar etmişlerdir. Bunu yaparken de kimi zaman gördükleri şeyin bir sihir 

olduğunu iddia etmişler,392 kimi zaman da gösterilen mucizelerle yetinmeyip, sürekli 

yeni mucize taleplerinde bulunarak tabiri caiz ise işi yokuşa sürmüşlerdir.393

Peygamberler, tebliğ vazifelerindeki uzun mücadele süreçlerinde, inkârda ısrar eden bu 

muhataplarını sürekli olarak ikna etmeye çalışmışlarsa da neticede iman etmeye hiçbir 

şekilde yanaşmayan bir zümre de var olagelmiştir. Üstelik böylesi kimseler, iman 

etmeye yanaşmadıkları gibi, peygamberlere ve iman edenlere de türlü zulümleri reva 

görmüşler, hatta peygamberleri öldürmeye çalışmışlardır.394 Peygamberler ise bu tavrın 

karşılığının azap ya da helak olduğunu haber vermek suretiyle uyarıcılık görevlerini 

yerine getirmişlerdir. Ancak inkârda ısrar edenler, peygamberlerin, hakkında uyarıda 

bulundukları helakten sakınmak şöyle dursun, bir an önce azabı getirmelerini isteyerek 

onlarla adeta alay etmişlerdir.395 Kur’ân’da, inkârcıların bu türden ifadelerine sıklıkla 

rastlamak mümkündür. Firavun ve tebaasının örneğinde olduğu gibi, inkârda bu şekilde 

ısrar eden kavimlerin bir kısmına, geçici musibetlere uğratılmak suretiyle iman yoluna 

yönelmeleri için mühlet verilmiştir.396 Ancak bu durum karşısında da söz konusu 

                                                          
392 Örneğin Firavun, Hz. Mûsâ’yı sihirbazların üstadı olmakla itham etmiştir. Bkz. Tâhâ, 20/71; Şu‘arâ, 

26/34-35, 49, 153, 185. Şakk-ı Kamer olayı karşısında müşriklerin tavrı da aynı olmuştur. Bkz. 

Kamer, 54/2; Ayrıca peygamberimiz de sihirbazlıkla itham edilmiştir. Bu yaklaşımın, inkâr edenler 

arasında tarih boyunca tekerrür eden bir yaklaşım olduğu Kur’ân’da deşifre edilmektedir. Bkz. 

En‘âm, 6/7; Zâriyât, 51/52.  Kur’ân bu tür ayetler farklı peygamberlerle ilgili olarak müteaddid defa 

geçmektedir. Bkz. Mâide, 5/110; A’râf, 7/109-110; İsrâ, 17/101; Mu’minûn, 23/25; Kasas, 28/36, 

Sâf, 61/6 v.d.
393 Bakara, 2/55; Nisâ, 4/153; En‘âm,6/8-9, 37, 109, 124, 158; A‘râf, 7/106, 138, 155; Hûd, 11/12, 31, 

53-57; Ra‘d, 13/7, 27, 31; İbrâhîm, 14/10; Hicr, 15/7; İsrâ, 17/90-93; Tâhâ, 20/133; Enbiyâ, 21/5; 

Furkân, 25/7-8, 21; Şu‘arâ, 26/154; Kasas, 28/48; ‘Ankebût, 29/24, 50; Fusslet, 41/14; Zuhruf, 43/53; 

Muddessir, 74/52. 
394 A‘râf, 7/88, 90; Kamer, 54/9; Şu‘arâ, 26/116, 159 
395   A‘râf, 7/70, 77; Hûd, 11/32;’Ankebût, 29/29; 
396 A’râf, 7/133-135, 155. Hz. Sâlih’in kavmine ise üç gün içerisinde helak edilecekleri haberi verilerek 

helakin zamanı tayin edilmiş oluyordu. Bkz. A ‘râf, 7/77; Hûd, 11/65.
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musibetlerin üzerlerinden kaldırılması için, iman etme vaadiyle peygamberlere başvuran 

inkârcılar, musibetler kaldırıldıktan sonra yeniden inkârlarına geri dönmüşlerdir.397 Bu 

şekilde inkârda derinleşen kimselere artık mucizenin tesir etmeyeceği Kur’ân’da haber 

verilmektedir.398 Sonuç olarak bu inkârcı topluluklar, Allah Te‘âlâ’nın takdir ettiği bir 

zamanda399 ve peygamberlerin haber verdiği üzere, olağanüstü bir takım hadiseler 

neticesinde helak edilmişlerdir.400 İşte inkârcıların helaki neticesini doğuran; tufan, 

fırtına, korkunç bir ses (sayha), yıldırım çarpması (sâ‘ika), şiddetli deprem ile yere 

batma, taş yağmuru ve suda boğulma gibi olağanüstü hadiselere, bazı müellifler “helâk 

mucizesi” adını vermişlerdir.401

Diğer taraftan bu tür helak hadiselerinin mucize kategorisinde 

değerlendirilmesinin yanlış olduğunu ifade edenler de vardır.402 Bu husus tartışılmış

olmakla beraber, söz konusu hadiselerin harikulade bir tarzda vuku buldukları inkar 

edilemez bir gerçektir. Çünkü bu tür hadiselere benzer durumlar günlük hayatta da 

yaşanmakla beraber, söz konusu helak hadiselerinin günlük hayatta vuku bulanlardan 

çok farklı olduklarını anlamak mümkündür.  Örneğin su baskınları ve seller her yerde 

vuku bulmakla beraber, Nûh Tufanı gibi bir hadisenin eşi benzeri insanlık tarihinde

yaşanmış değildir. Benzer bir örnek olarak; Firavun ve ordusunun helakine vesile olan 

denizin yarılması hadisesinin, olağanüstü bir vakıa olmadığını söylemek mümkün 

değildir. Üstelik bu olağanüstü hadiselerin, peygamberlerin önceden haber verdikleri ve 

                                                          
397 A’râf, 7/133-135, 155.
398 A‘râf, 7/132.
399   Hûd, 11/33-34
400 Bakara, 2/50; A‘râf, 7/59-64, 72, 78, 80-84, 91-92, 136-137; Enfâl, 8/54; Yûnus, 10/71-73, 90;  Hûd, 

11/42-43, 59-60, 65-67, 81-83, 94-95; Hicr, 15/61-66, 78-79, 83; İsrâ, 17/17, 103-104; Tâhâ, 20/77-

79; Enbiyâ, 21/74, 76-77; Mu’minûn, 23/41; Furkân, 25/36, 38, 40; Şu‘arâ, 26/60-66, 119-122, 139-

140, 158, 170-175, 189-191; Neml, 27/14, 51, 56-58; Kasas, 28/40; ‘Ankebût,  29/14, 30-35,36-37, 

38,39-40; Sâffât, 37/75-76, 134-136; Fussilet, 41/15-16, 17-18; Zuhruf, 43/48-50; Duhân, 44/23-31; 

Ahkâf, 46/24-26; Kâf, 50/12,13-14; Zâriyât, 51/35-37, 41, 43-45, 46; Necm, 53751 Kamer, 54/9-14, 

18-22,30-31, 33-39, 41-42; Hâkka, 69/6, 9-10; Nûh, 71/25-26; Şems, 91/14. 
401 Şiblî, Asr-ı Saâdet, II/362-364, 366-374; Bulut, a.g.e., s. 66.
402 Balcı, İsrafil, Hz. Peygamber ve Mucize, s. 20.
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inkârcıları uyara geldikleri hadiseler şeklinde vuku bulmaları hasebiyle, 

peygamberlerin doğruluklarını teyit eder bir yönünün bulunduğu söylenebilir ki bu da 

mucize tarifine uygun bir vakıayı işaret eder.403

Netice olarak, apaçık mucizeleri gördükleri halde türlü bahanelerle iman etmeye 

yanaşmayan ve hatta iman edenlere zulmedip peygamberleri öldürme girişiminde 

bulunan topluluklar, Allah’ın bir sünneti/sünnetullah olarak,404 peygamberlerin 

doğruluklarını teyit eder bir tarzda vuku bulan ve gayesi helak etmek olan bir takım 

olağanüstü hadiselerle tarih sahnesinden silinmişlerdir.

E. Mucizelerin Gayelerine Dair Zikredilen Diğer Hususlar

Mucizelerin, yukarıda bahsi geçen amaçlarından farklı olarak, çeşitli 

kaynaklarda başka gayelerinin de bulunduğundan bahsedilmiştir. Bu bağlamda 

mucizelerin, peygamberlerin doğruluklarının delili olmasının yanı sıra Allah’ın da 

varlığının bir delili olduğu daha önce ifade edilmişti.405 İşte Allah Te‘âlâ, kendi 

varlığının bir delili olan mucizeleri izhar etmekle, “yarattığı tabiat kanunlarının 

kendisine boyun eğdiğini, irade ve kudretinin sınırsız olduğunu ve dilediğini yapmakta 

mutlak hürriyet sahibi yegane varlık olduğunu bildirmiş olmaktadır.”406

                                                          
403 Bu bağlamda helak mucizeleri, peygambere iman edip, onunla iman yolunda yürümeye karar vermiş 

mü’minler için, inandıkları peygamberin doğruluğunu gösteren bir delil olması hasebiyle, imanda 

itminana ulaşmak için bir vesiledir. Bu cihetle de helak mucizeleri, mucize kavramıyla ilgili yapılan 

tariflerle bağdaşan bir mahiyet arz eder.
404 Sünnetullah hususundan, ilerleyen bölümlerde detaylıca bahsedilecektir.
405 Mâturîdî, Kitâbu’t-Tevhîd, s.176-177.
406 Bkz. Şehristânî, Nihâyetü’l-İkdâm fî ‘İlm-i Kelâm, Mektebetu’s-Sekâfetu’d-Diniyye, Kahire 2009, s. 

413-414. Ayrıca bkz. Karadeniz, a.g.e., s. 175. 
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Mucizenin gayelerinden bir tanesinin de insanlığın terakkisinde bir hedef 

göstermek olduğu ifade edilmiştir.407 Yani mucizeler yoluyla ortaya konulan harikulade 

olayların benzerlerinin, çalışarak ve maddi imkanları geliştirmek suretiyle insanlar 

tarafından da yapılabileceği ifade edilmektedir.408 Örneğin, tıp konusunda ilerlemiş bir 

topluma gönderilen Hz. İsa’ya verilen mucizelerin, bu konuda insanlığa bir hedef 

koyduğu, en amansız hastalıklara bile tıbbın ilerlemesiyle çareler bulunabileceğine 

işaret ettiği söylenmiştir. Özellikle hissî mucizeler bağlamında, bu hususa dair çokça 

örnek zikredenler olmuştur.409 Bu hususta, bir noktanın altını çizmekte yarar 

görmekteyiz. Mucizeler konusundaki en temel kabul, beşer iradesini aşan olaylar olduğu 

şeklindedir.410 Dolayısıyla mucizelerin benzerlerinin yapılıyor olması, sıradan insanların 

da çalışmak suretiyle mucize gösterebileceği anlamına gelmemelidir. Örneğin, Hz. 

Süleymân’ın, kendisine musahhar kılınan rüzgar vasıtası ile uzun mesafeleri kısa 

zamanda katetmesi ile bugünkü uçak teknolojisi karşılaştırılıp, ikisinin aynı şeyler 

olduğu söylenemez. Buradaki temel ayrım Hz. Süleyman’ın, bir aylık mesafeye bir 

günde gitmesi, onun çabasının, çalışmasının bir ürünü olmayan harikulade bir olaydır. 

Üstelik Hz. Süleyman’ın, rüzgar dışında bir vasıta kullanarak bunu yaptığına dair 

herhangi bir bilgi yoktur. Kur’ân’da, Hz. Süleyman’a sadece rüzgarın musahhar 

kılındığı belirtilmektedir.411 Dolayısıyla, uçak gibi bir vasıta kullanılarak, üstelik belki 

yüzyıllarca süren bir çabanın neticesinde, aynı işin yapılması mucize değildir. Aynı 

şekilde, Hz. İsa’nın kör ve alacalıları hiçbir tedavi uygulamaksızın ansızın iyileştirmesi 

                                                          
407 Nursî, Bediüzzaman Said, “Sözler”, Risâle-i Nûr Külliyâtı, Envar Yay., İstanbul 1995, s. 254. Ayrıca 

bkz. Rıza, Reşid, Muhammedî Vahiy, çev. Salih Özer, Fecr Yay., Ankara 1991, s. 235-236; Şengül, 

İdris, Kur’ân Kıssaları Üzerine, Işık Yay., İzmir 1994, s. 329-334.
408 Hatta Muhammed Hamidullah, peygamberlerin ümmetlerinin, maddi imkanları geliştirmek suretiyle, 

mucizelerle ortaya konan harikulade olayların benzerini yapmakla yükümlü olduklarını ifade etmiştir. 

Bkz. Hamidullah, “Mucize Kerâmet ve İstidrâc”, Hikmet Yurdu Dergisi, C. 2, S. 3, s. 91.  
409 Bkz. Nursî, Bediüzzaman Said, “Sözler”, Risâle-i Nûr Külliyâtı, s. 254-265; Şengül, Kur’ân Kıssaları 

Üzerine, s. 329-334.
410 Örnek olarak bkz. Bâkıllânî, Kitâbu’l-Beyân, s. 23-25.
411 Sebe’, 34/12; Sâd, 38/35-38; 
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mucize iken,412 çeşitli tıbbî tedavi süreçleri neticesinde aynı hastalıklara çare bulunması,

sebepler çerçevesinde açıklanabilen, yani mucize olmayan bir iştir. Çünkü mucizeler; 

“maddi sebepler olmaksızın peygamberlerden sadır olan harikulade hadiselerdir.”413

Netice olarak kanaatimiz odur ki mucizeler, insanlığın terakkisinde bir ufuk 

çizgisi vazifesi görürken, benzerlerinin insanoğlu tarafından yapılıyor olması, 

mucizeleri harikulade bir olay olmaktan çıkarıp, sıradan bir vakıa haline getirmez. Diğer 

taraftan, “bugün mucizelerin bir kısmının benzerleri gerçekleştirilmiş veya 

gerçekleştirmek için bilim adamları uğraşmaktadırlar. Gerçekleşenler henüz 

gerçekleşmeyenlerin teminatı olacağından, kıssalardaki mucizelerin işaretlerini, bilim 

ve teknoloji sahasında ümit ve şevk verici bir güç olarak telakki etmek, insanlığa bir şey 

kaybettirmeyeceği gibi, bilakis çok şeyler kazandıracaktır.”414

                                                          
412 Âl-i  ‘İmrân, 3/48-51; Mâide, 5/110.
413 Hamidullah, “a.g.m.”, Hikmet Yurdu Dergisi, C. 2, S. 3, s. 1.
414 Şengül, Kur’ân Kıssaları Üzerine, s. 333.



İKİNCİ BÖLÜM

NÜBÜVVET VE SÜNNETULLAH KAVRAMLARININ MUCİZE İLE 

İLİŞKİSİ VE KUR’ÂN ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

I. NEBÎ VE RESÛL KAVRAMLARININ MUCİZE EKSENİNDE 

DEĞERLENDİRİLMESİ

Mucize kavramıyla ifade edilebilecek harikulade bir olayın, bir anlam ifade 

edebilmesi ve bir gayeye matuf olarak vuku bulduğunun bilinebilmesi için bir 

peygamberin elinde ve nübüvvet iddiası ile birlikte meydana gelmesi gerektiği daha 

önce ifade edilmişti. Dolayısıyla bu çerçevede, mucizenin temelinde nübüvvet 

gerçeğinin yattığı ve nübüvvet olmaksızın mucizeden bahsedilemeyeceği söylenebilir. 

Mucize açısından durum böyleyken, nübüvvet açısından meseleye bakıldığında da

vaziyet çok farklı görünmemektedir. Zira nübüvvetin doğruluğunun ispat edilmesinde 

mucizenin son derece önemli bir rolü vardır. İşte mucize ve nübüvvet, böylesine 

birbirinin mütemmimi olarak karşımızda dururken, nübüvvet hakkındaki temel 

hususların ve nübüvvetin mucize ile ilişkisinin müstakil olarak ele alınması çalışmamız 

için bir gereklilik arz etmektedir. Bu bağlamda öncelikle “nebî” ve “resul” kavramları 

üzerinde durulacak, mezkur kavramlar Kur’ân perspektifinde ele alınarak 

değerlendirilecek ve neticede mucize ile nübüvvet arasındaki ilişki ortaya konulmaya 

çalışılacaktır.

A. Nebî ve Resûl Kavramlarının Lügavî ve Istılâhî Anlamları

Farsça kökenli bir kelime olan ve dilimizde de yaygın bir şekilde kullanılan 

“peygamber” kelimesinin1 Arapçadaki karşılığı olan “nebî” ve “resûl” kelimeleri, 

                                                          
1 Bkz. Doğan, Mehmet, Büyük Türkçe Sözlük, 11. Baskı, İz Yay., İstanbul 1996, s. 902; TDK 

Komisyon, Türkçe Sözlük, 11. Baskı, TDK Yay., Ankara 2011, s. 1919.
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Allah’ın yeryüzüne göndermiş olduğu elçilerini ifade etmek üzere Kur’ân’da da yer 

bulmuştur. Allah’ın emir ve nehiylerini insanlara aktarma vasıtası olarak ifade 

edilebilecek olan “peygamberlik” kurumu da Arapçada “nübüvvet” ve “risalet” 

mastarlarıyla karşılığını bulmuştur.

1. Nebî Kavramı 

Nebî kelimesine ilişkin yapılan etimolojik tahlillerde, kelimenin iki farklı kökten 

gelmiş olabileceği üzerinde durulmuş ve bu farklılığa matuf olarak da iki farklı mana 

cihetinden bahsedilmiştir. Bunlardan birincisi; haber vermek manasındaki nebe’ (نبأ)

kökünün, fe‘îl kalıbından ism-i fâili olan ve “haber veren kimse” manasına gelen nebî’

(نبئ) kelimesidir.2 Aynı kalıbın ism-i mef‘ûlü olarak da kullanılabilen nebî’ kelimesi bu 

yönüyle “haber alan kimse” manasını da ihtiva etmektedir. Dolayısıyla nebî’

kelimesinin, sözlük anlamı itibariyle “haber alan” ve “haber veren” manasına geldiği 

anlaşılmaktadır.3 Neticede Allah’tan haber alıp, bu haberi kullara ilettikleri için nebilere 

bu ismin verildiği ifade edilmiştir.4

Nebî kelimesinin nebe’ (نبأ) kökünden geldiğini savunanlara göre, fe‘îl kalıbında 

nebi’u (نبئ) olarak gelen kelimenin sonundaki hemze, kesret-i isti’malden dolayı yé (ي) 

harfine ibdâl olunmuş/dönüştürülmüş ve böylece nebî (نبي) kelimesi ortaya çıkmıştır.5

Nebî kelimesinin, “ulu, yüce ve şerefli” gibi manalara gelen “nebve” veya 

“nebâve” نباوة) - ةنبو ) kökünden türediği, bazı âlimler tarafından dile getirilmiştir.6 Bu 

                                                          
2 İbn Manzur, Lisânu’l-‘Arab, Dâru’l-Me‘ârif, Kahire t.y., VI/4315.
3 Cevherî, es-Sıhâh, I/74; Isfehânî, el-Mufredât fî Ğarîbi’’l-Kur’ân, s. 483. Mezkûr kelimenin 

Kur’ân’da, fâil anlamındaki kullanımı için bkz. Âl-i ‘İmrân 3/15; Mef‘ûl anlamındaki kullanımı için 

bkz. Tahrim, 66/3.
4 Cevherî, es- Sıhâh, I/74; Kâdî ‘Abdulcebbâr, Şerhu’l-Usûli’l-Hamse, s. 567. 
5 Cevherî, es-Sıhâh, I/75; İbn Sîde, Ebu’l-Hasen Ali b. İsmail ed-Darîr el-Mursî, el-Muhkem ve'l-

Muhîtu'l-E'zam, thk. Abdulhamid Hendâvî, Dâru’l-Kutubi’l-‘İlmiyye, Beyrut 2000, X/486; Isfehânî, 

el-Mufredât, s. 484; İbn Manzur, Lisânu’l-‘Arab, VI/4315. 
6 Bağdâdî, Usûlu’d-Dîn, s. 154; Isfehânî, el-Mufredât, s. 484; İbn Manzûr, Lisânu’l-‘Arab, VI/4316; 

Zebîdî, Tâcu’l-Arûs, I/449, XXXX/11; Fîrûzâbâdî, Kâmûsu’l-Muhît, s. 53; Ebu’l-Bekâ’, Eyyûb b. 
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görüşü savunanlara göre nebî kelimesi, insanların en yücesi olan peygamberleri ifade 

etmesi bakımından, “nebve” köküyle uyum arz etmektedir. Bu bağlamda vahyin 

kaynağının Allah (c.c.) olması ve dolayısıyla vahyin sahip olduğu üstün değer ile

mezkûr kök manasının uygunluk arz etmesinin de “nebî” kelimesinin bu kökten 

türediğine dair bir delil teşkil ettiği üzerinde durulmuştur.7 Nebilerin vazifesinin sadece 

vahyi haber vermekten ibaret olmadığı, vahiyle gelen hakikatleri, sahip oldukları üstün 

vasıflarla birleştirip, dünya ve ahiret saadetini temin edecek bir yaşantının örnekliğini 

insanlara sunmak gibi bir misyonlarının var olduğu düşünüldüğünde, “nebve” kökünün 

sahip olduğu mana çerçevesiyle uyum arz eden bir tablo ortaya çıkmaktadır.

2. Resûl Kavramı

Kur’ân’da peygamberler için nebî kavramının yanı sıra resûl kavramı da 

kullanılmaktadır. Resûl kelimesi Arapçada, r-s-l kökünden türemiş bir kelimedir.8

Birbirinden farklı manaları içeren mezkûr kökün, if‘âl kalıbında gelen “irsâl” formu, 

“bir şeyi göndermek, yollamak, salıvermek” gibi manalara gelmektedir.9

Peygamberlerin gönderilmesi için kullanılan kalıp, “irsâl” kalıbıdır. İrsâl kalıbından 

ism-i mef‘ûl olan “mürsel” kelimesi ile “resul” kelimesi arasında mana bakımından bir 

fark yoktur.10 Resul sözcüğü hem “sözü ve mesajı taşıyan” hem de “taşınan söz” 

manalarında kullanılmaktadır.11 Ayrıca resul kelimesi hem tekil hem çoğul formunda 

kullanılmaktadır. Ancak bunun dışında çeşitli çoğul formları bulunmakla beraber, 

                                                                                                                                                                         
Mûsâ el-Huseynî el-Kefevî, el-Kulliyyât, Muessetu’r-Risâle, Beyrut 1998, s. 900. Mezkûr kaynaklarda 

bu görüşü savunanların delilleri üzerinde de durulmuştur. Peygamberimizin; kendisine “Allah’ın 

nebîi” diye hitap eden bir sahabiyi düzelterek, “Ben Allah’ın nebîi değil, nebisiyim” (  لست بنبيء هللا و لكن

-buyurması bu deliller arasında en dikkat çekici olanıdır. Bkz. Kâdî ‘Abdulcebbâr, Şerhu’l (نبي هللا

Usûli’l-Hamse, s. 567.
7 Bkz. İbn Fâris, Mu’cemu Mekâyisi’l-Luğa, V/385; Isfehânî, el-Mufredat, s. 484; Zebîdî, Tâcu’l-Arûs, 

XXXX/11 v.d. 
8 Bkz. Cevherî, es-Sıhâh, IV/1709.
9 İbn Manzûr, Lisânu’l-‘Arab, III/1646; Zebîdi, Tâcu’l-Arûs, XXIX/72.
10 İbn Manzûr, Lisânu’l-‘Arab, III/1645; Ebu’l-Bekâ’, el-Kulliyyât, s. 476. Fîrûzâbâdî, Kâmûsu’l-Muhît, 

s. 1006.
11 Isfehânî, el-Mufredât, s. 201.
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bunlar içerisinde en çok bilineni “rusul” ( رسل ) kelimesidir.12 Resul kelimesinin mastarı 

olan “risâlet” ise Allah’ın, kulları arasından birisini, elçi olarak seçip göndermesi 

manasındadır.13

Kur’ân’da “mürsel” ve “resul” kelimeleri “sözü ve mesajı taşıyan” ve “elçi 

olarak gönderilen” manalarında kullanılmıştır.14 Fakat Kur’ân’daki kullanımlara 

bakıldığında, bu kelimelerin, sadece peygamberler için kullanılmadığı görülecektir. 

Bazen haber taşıyan, fakat peygamber de olmayan herhangi bir insan,15 bazen de başta 

Cebrâil olmak üzere melekler için söz konusu kavramlar kullanılmıştır.16 Dolayısıyla

resul kelimesinin; peygamberler, melekler ve haber taşıyan bazı insanlar için kullanılan 

ve “elçi” manasına gelen Kur’ân’î bir terim olduğu söylenebilir.17 Ancak ‘resul’

kelimesinin, peygamberleri ifade eden mana cihetiyle literatürde ıstılahlaştığı da 

malumdur.18

B. Nebî ve Resul Arasındaki Farklar

‘Resul’ ve ‘nebi’ arasında ıstılahî olarak bir farklılığın bulunup bulunmadığı ya 

da ne tür farklılıkların bulunduğu hususundaki yaklaşımlar, bu kavramlar hakkındaki

tanımlamaları ve dolayısıyla ıstılahî çerçevelerinin oluşumunu doğrudan etkilemiştir.
                                                          
12 Cevherî, es-Sıhâh, IV/1709; İbn Sîde, el-Muhkem, VIII/473; Isfehânî, el-Mufredât, s. 201; İbn 

Manzûr, Lisânu’l-‘Arab, III/1645; Fîrûzâbâdî, Kâmûsu’l-Muhît, s. 1006.
13 Tahânevî, Keşşâfu Istılâhâti’l-Funûn ve’l-‘Ulûm, I/860.
14 Durmuş, Zülfikar, “İslam Düşüncesinde Resul-Nebi Ayrımı –Kur’ân Bağlamında Eleştirel Bir 

Yaklaşım-”, Diyanet İlmî Dergi, 2008, C. 44, S. 3, s. 52.
15 Yûsuf, 12/50; Neml, 27/35.
16 Hûd,11/69, 77, 81; İsrâ 17/95; Meryem, 19/19; Hac, 22/75; ‘Ankebût, 29/31, 33; Fâtır, 35/1; Zuhruf, 

43/80; Murselât, 77/1; Tekvir, 81/19
17 İrsal/göndermek kelimesi ve türevleri, mezkûr kullanımların dışında Kur’ân’da; rüzgar, ateş ve 

şeytanlar için de kullanılmaktadır. Bkz. Meryem, 19/83; Furkân, 25/48; Rahmân, 55/35. Fakat 

unutmamak gerekir ki bu kullanımlar, gönderme/irsal manasında bir kullanım olmakla beraber, 

yukarıda bahsi geçen elçi/mürsel/resul manasındaki bir gönderme/irsâl olmayıp, mutlak manada bir 

gönderme fiilinin konusu olarak irsâl kavramıyla ifade edilmişlerdir. Bkz. İbn Manzûr, Lisânu’l-

‘Arab, III/1646.
18 Örneğin Kâdî ‘Abdulcebbâr; “Resul kelimesi mutlak olarak kullanıldığında, Allah tarafından 

gönderilmiş elçi manasına gelir. Eğer Allah dışında biri tarafından gönderilmiş elçi anlamında 

kullanılmak istenirse, mutlaka takyîd edilmelidir” derken bu noktaya işaret etmektedir. Bkz. Kâdî 

‘Abdulcebbâr, Şerhu Usûli’l-Hamse, s. 567. 



105

İslam ulemasının, mezkûr hususa dair temelde iki farklı görüşünden bahsetmek 

mümkündür. Buna göre ulemadan bazıları, nebî ve resul arasında herhangi bir farkın 

bulunmadığını savunurken,19 ekseriyete göre ise resul ve nebî arasında farklılıklar 

bulunmaktadır.20 Ancak bu farklılıkların neler olduğu hususunda ortak bir yaklaşımdan 

bahsetmek de mümkün değildir.21 Diğer taraftan bu hususu, çalışmamızın çerçevesine 

sokan şey ise mucizenin, resul ile nebî arasındaki farklardan bir tanesi olarak dile 

getirilmiş olmasıdır. Buna yaklaşıma göre; “resul, kendisine mucize verilen peygambere 

denilirken,  kendisine mucize verilmeyen peygambere ise nebî denilmiştir.”22

Resul ve nebî kavramları arasında mucizenin dışında pek çok farklılıktan da 

bahsedilmiştir. Nebi ve resul kavramları arasında; yeni bir şeriata sahip olma,23 vahye 

muhatap olma ve vahyin geliş şekli,24 vahyi tebliğ etme görevine sahip olup olmama25

                                                          
19 Bu görüşü savunanların başında Kâdî ‘Abdulcebbâr’ı saymak mümkündür. Bkz. Kâdî ‘Abdulcebbâr, 

Şerhu’l-Usûli’l-Hamse, s. 567. Ayrıca bkz. Mâverdi, en-Nuketu ve’l-‘Uyûn, Dâru’l-Kutubi’l-‘İlmiyye, 

Beyrut t.y., IV/34-35.
20 Örnek olarak bkz. Zemahşerî, el-Keşşâf, IV/27.
21 Mezkûr hususa dair farklı yaklaşımların, kelamî mezhepler çerçevesinde şekillendiğini söylemek 

mümkün olmamakta, aynı mezhep veya ekol içerisinde dahi farklı yaklaşımların ortaya çıktığı 

görülmektedir. Bu durumun, ‘nebî’ ve ‘resul’ kavramlarının ıstılahî tanımlarının belirlenmesini daha 

da zorlaştırdığı söylenebilir. Adam, Hüdaverdi, “Nübüvvete Dair İki Mesele”, Sakarya ÜİFD, 1996, 

S.1, s. 77-78. 
22 Bkz. Râzî, Fahreddîn, Mefâtihu’l-Ğayb, XXIII/50; Yazır, Elmalılı Muhammed Hamdi, Hak Dini 

Kur’ân Dili, V/3414.
23 Örneğin; kendisine yeni bir şeriat ve kendinden önceki vahyi nesheden bir kitap verilen peygambere 

resul denilirken, kendisinden önce gelmiş olan şeriata tabi olan peygambere ise nebî denilmiştir. Bkz. 

Bağdâdî, Usûlu’d-Dîn, s. 154; Bağavî, Me‘âlimu’t-Tenzîl, IV/393;  Zemahşerî, el-Keşşâf, IV/27; Râzî, 

Mefâtihu’l-Ğayb, XXIII/50; Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, V/3413-3414.
24 Bu kapsamda resulün bir melek yoluyla vahiy aldığı, nebinin ise rüya veya ilham yoluyla vahiy aldığı 

ifade edilmiştir. Bkz. Mâverdî, Ebu’l-Hasen Ali b. Muhammed, en-Nuketü ve’l-‘Uyûn, Dâru’l-

Kutubi’l-‘İlmiyye, Beyrut t.y., IV/35; Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, XXIII/49-50. Kurtubî, Ferrâ’nın da aynı 

görüşü ifade ettiğinden bahsetmektedir. Bkz. Kurtubî, el-Câmi‘u li Ahkâmi’l-Kur’ân, XIV/424. 

Curcânî de vahiy alması bakımından nebi ile resul arasında fark görmezken, mahiyet ve değer 

bakımından resule gelen vahyin daha üstün olduğunu ifade etmiştir. Bkz. Curcânî, Kitâbu’t-Ta’rifât, s. 

258-259. 
25 Bu çerçevede resul, almış olduğu vahyi tebliğ etme görevine sahipken, nebi için böyle bir 

sorumluluğun bulunmadığı ifade edilmiştir. Bkz. İbn Ebi’l ‘İzz, Ali b. Ali b. Muhammed ed-Dimaşkî, 

Şerhu’l-‘Akîdetu’t-Tahâviyye, thk. Abdullah b. Abdulmuhsin et-Türkî, Muessesetu’r-Risâle, Beyrut 

1990, I/155. Müfessir Zemahşerî bu görüşün aksine, nebilerin de tebliğle mükellef olduklarını ifade 

etmiştir. Bu çerçevede resulün, kendi getirdiği şeriatı tebliğ etmekle mükellef olduğunu, nebinin ise 
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gibi hususlarda farklılıklar bulunduğu ifade edilmiştir. Bütün bu farklılıklar göz önünde 

bulundurularak, her nebinin resul olmadığı, ancak her resulün nebî olduğu fikri ortaya 

konulmuştur.26 Bu çerçevede nebi kavramının peygamberleri ifade etmede daha umumi 

bir kapsama sahip olduğu ifade edilirken, resul kavramının daha hususî bir konumu ve 

daha yüksek bir dereceyi ifade ettiği savunulmuştur.27 Diğer taraftan, buraya kadar 

zikredilen farklılıkların tam aksini ifade eden yaklaşımlar da yok değildir. Buna göre, 

yukarıda ifade edilenin aksine “mucizenin nebilere has olduğu, resulün ise Allah’tan 

başkası adına da gönderilebileceği göz önünde bulundurularak28 mucize sahibi 

olmayabileceği” ifade edilmiştir.29 Bununla bağlantılı olarak, resul kavramının daha 

umumi bir çerçeveye sahip olduğu, nebinin ise daha hususi bir konumu ifade ettiği de 

öne sürülmüştür.30 Birbiri içine geçmiş bu yaklaşımlar bile resul ve nebi kavramlarının 

ne derece birbirine yakın olduklarını göstermekle beraber, meseleye Kur’ân 

çerçevesinden bakmak ve ıstılahî tanımlamayı bu çerçeveye sadık kalarak ortaya 

koymaya çalışmak, en sağlıklı yöntem olsa gerektir.

                                                                                                                                                                         
insanları, kendisinden önceki şeriata davet etmekle mükellef olduğunu ifade etmiştir. Bkz. Zemahşerî, 

el-Keşşâf, IV/203-204.
26 Bağdâdî, Usûlu’d-Dîn, s. 154; Taftâzânî, Şerhu’l-Mekâsıd, V/5-6. Râzî bu görüşü Kelbî ve Ferrâ’ya 

atfetmiştir. Bkz. Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, XXIII/50. Ayrıca bkz. el-Ferrâ, Me‘âni’l-Kur’ân,  II/229.
27 Curcânî, Kitâbu’t-Ta’rifât, s. 258-259.
28 Muhtemeldir ki bu yaklaşıma temel teşkil eden şey, Kur’ân’ın, haber taşıyan sıradan bazı insanlar için 

de resul kelimesini kullanmasıdır. Bkz. Yûsuf, 12/50; Neml, 27/35.
29 Ebû Hilâl el-‘Askerî, el-Furûku’l-Luğaviyye, thk. Muhammed İbrâhîm Selîm, Dâru’l-‘İlm ve’s-

Sekâfeti, Kâhire 1997, s. 268-269.
30 Bkz. Mâverdî, en-Nuketü ve’l-‘Uyûn, IV/34-35. Bu hususun Kur’ân’î çerçevesine bir sonraki başlıkta 

değinilecektir. Nebi ve resul arasında var olduğu öne sürülen farklılıklar burada ifade edilen miktarda

olmayıp, çeşitli kaynaklara başvurulduğunda daha farklı pek çok hususa rastlamak mümkün olabilir. 

Ancak biz bu noktada çalışmamızın konusunun dışına taşmamak için bu kadarıyla iktifa ediyoruz. 

Geniş bilgi için bkz. Adam, Hüdaverdi, “a.g.m.”, Sakarya ÜİFD, s. 76-94; Okuyan, Mehmet, 

“Kendisine Kitap Verilen ve Verilmeyen Peygamberler– Resul Nebi Ayırımı ve Bunun İstismarı-”, 

XI. Kur’ân Sempozyumu, Fecr Yay., Samsun 2008, s. 65-86; Durmuş, Zülfikar, “İslam Düşüncesinde 

Resul-Nebi Ayrımı –Kur’ân Bağlamında Eleştirel Bir Yaklaşım.”, Diyanet İlmî Dergi, 2008, C. 

XLIV, S. 3, s. 49-72; Önal, Recep, “Kur’ân’daki Nebi-Resul Kavramlarına Teolojik Yaklaşım”, 

Kelam Araştırmaları Dergisi, 2013, C. 11, S. 1, s. 329-350. v.d.
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C. Mucize Terimiyle İlişkisi Bağlamında Kur’ân’da Nebî ve Resul 

Kavramları

Yukarıda da değinildiği üzere nebi ile resul arasında var olduğu öne sürülen 

farklılıklardan bir tanesi de mucizelerdir. Buna göre; mucize sahibi olan peygamberlere 

resul, mucize sahibi olmayan peygamberlere ise nebî denilmektedir.31 Bunun aksine, 

“mucizelerin nebilere has olduğunu, resullerin ise mucize sahibi olmayabileceğini ifade 

eden yaklaşımlar da vardır.32 Hangi açıdan bakılırsa bakılsın mucizenin, nebi ve resul 

arasındaki farklılıklardan bir tanesi olarak görüldüğü anlaşılmaktadır. Bu noktada, 

mucize zaviyesinden resul ve nebî kavramlarına bakıldığında, mezkûr yaklaşımları 

destekleyecek bir Kur’ân’î zeminin bulunup bulunmadığını tespit etmenin gerekliliği 

ortaya çıkmaktadır. 

Daha önce ifade edildiği üzere, Allah’ın elçilerini ifade etmek üzere dilimizde,

Farsça kökenli “peygamber” kelimesi yaygın olarak kullanılırken,33 Kur’ân, aynı 

mefhumu nebî ve resul kelimeleriyle ifade etmiştir. Kur’ân’da nebi kelimesi sadece 

peygamberlerle alakalı olarak kullanılırken, resul kelimesi ise peygamber dışındaki bazı 

elçiler veya melekler için de kullanılmıştır.34 Kur’ân’î çerçevede nebî ve resul 

kelimelerinin kullanımları arasında böyle bir farktan bahsetmek mümkün olmakla 

beraber, ıstılâhî olarak resul kelimesinin de peygamberleri ifade etmek üzere ikame

edildiği bilinen bir husustur. 

Kur’ân’da ismi geçen peygamberlerin çoğunluğu için “nebî” terimi, keza 

peygamberlik için de aynı kökün mastarı olan “nübüvvet” sözcüğü kullanılmıştır. 

                                                          
31 Müfessir Râzî ve Elmalılı M. Hamdi Yazır, böyle bir görüşün varlığından bahsetmektedirler. Bkz. 

Râzî, Fahreddîn, Mefâtihu’l-Ğayb, XXIII/50; Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, V/3414.
32 Ebû Hilâl el-‘Askerî, el-Furûku’l-Luğaviyye, s. 268-269.
33 Bkz. Doğan, Mehmet, Büyük Türkçe Sözlük, 11. Baskı, İz Yay., İstanbul 1996, s. 902; TDK 

Komisyon, Türkçe Sözlük, 11. Baskı, TDK Yay., Ankara 2011, s. 1919.
34 Yûsuf, 12/50; Neml, 27/35; Hûd,11/69, 77, 81; İsrâ 17/95; Meryem, 19/19; Hac, 22/75; ‘Ankebût, 

29/31, 33; Fâtır, 35/1; Zuhruf, 43/80; Murselât, 77/1; Tekvir, 81/19.



108

Örneğin En’âm suresinin seksen üçüncü ayetinden başlayarak devam eden ayetlerde, on 

sekiz peygamberin isimleri sayıldıktan sonra, seksen dokuzuncu ayette şöyle 

buyurulmaktadır; “İşte onlar, kendilerine kitap, hikmet ve nübüvvet verdiğimiz 

kimselerdir…”35 Başta Hz. Peygamber olmak üzere, Kur’ân’ın başka ayetlerinde nebi 

kavramıyla ifade edilen peygamberler de düşünüldüğünde, Kur’ân’da nebî kavramıyla 

ifade edilen peygamberlerin yirmi tane olduğu görülmektedir.36 Nebî kavramıyla ifade 

edilen peygamberlerin bir kısmı, Kur’ân’ın başka ayetlerinde aynı zamanda resul 

kavramıyla da ifade edilmişlerdir.37 Diğer taraftan Hz. Hûd, Şu‘ayb ve Sâlih (a.s.) da 

Kur’ân’da sadece resul kavramıyla bahse konu edilen peygamberlerdir.38

Resul ve nebî kavramları arasında mucize üzerinden bir ayrım yapılma 

imkanının olup olmadığı Hz. İbrahim ve Hz. Sâlih örneklerinde netleştirilebilecek bir 

husus olarak görünmektedir. Zira Hz. İbrâhîm’in peygamberliği, Kur’ân’da nebi 

kavramıyla ifade edilmekle birlikte,39 kendisine bahşedilen harikulade olaylardan da 

bahsedilmektedir. Örneğin, Hz. İbrâhîm’in ateşe atıldığını, ancak ateşin onu 

yakmadığını haber veren sarih ayet mevcuttur; “‘Ey ateş, İbrâhîm’e karşı serin ve 

esenlik ol’ dedik.”40 Yine iman konusunda mutmain olmak isteyen Hz. İbrâhîm’e,

harikulade bir şekilde, parçalara ayrılan kuşların canlandığı gösterilmiştir.41 Bu ve 

benzeri örnekler, Kur’ân’da nebi olarak anılan Hz. İbrâhîm’in harikulade olaylarla 

                                                          
35 En‘âm, 6/83-89.
36 Hz. Peygamberle ilgili nebî kavramının kullanılışına örnek olarak bkz. Ahzâb, 33/59; Hucurât, 49/2; 

Mumtehine, 60/12; Talâk, 65/1; Tahrim 66/1, 3, 8-9. Hz. İdrîs, yukarıda ifade edilen ayetlerde ismi 

geçmediği halde, Kur’ân’ın başka ayetlerinde nebî olarak anılan bir peygamberdir. Bkz. Meryem, 

19/56. 
37 Bunlar Hz. Nûh, İsmâîl, Mûsâ, Hârûn, Îsâ (a.s.) ve peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’dir. İlgili

ayetler için bkz. Bakara, 2/285; Âl-i ‘İmrân, 3/49, 68, 144; Nisâ, 4/171; Mâide, 5/75; A‘râf, 7/61, 104, 

157-158; Enfâl, 8/64; Meryem, 19/30, 51, 53-54; Tâhâ, 20/47; Furkân, 25/37; Şu‘arâ, 26/105; Ahzâb, 

33/7, 21, 40; Zuhruf, 43/46; Fetih, 48/29; Saff, 61/5-6; Muzzemmil, 73/16.
38 A‘râf, 7/67, 75, 77; Şu‘arâ, 26/123, 125, 141, 143, 176, 178; Şems, 91/13.
39 Meryem, 19/41; Ahzab, 33/7.
40 Enbiyâ, 21/69. Benzer ayetler için bkz. ‘Ankebût, 29/24; Sâffât, 37/97-98. Râğıb el-Isfehânî hissî 

mucizelerden bahsederken, Hz. İbrâhîm’i ateşin yakmaması hadisesini özellikle zikretmektedir. Bkz. 

Isfehânî, Kitâbu’l-İ‘tikâd, s. 138. 
41 Bakara, 2/260.
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desteklendiğinin göstergesidir.42 Diğer taraftan Kur’ân’da resul olduğu zikredilen Hz. 

Salih’e verilen “deve mucizesi” pek çok farklı sûrede bahse konu edilmiştir.43 Dahası 

umumî olarak peygamberlerin tamamının mucizelerle desteklendiğini haber veren 

ayetlerde de resul ve beyyine kavramları sıklıkla birlikte kullanılmışlardır.44 Bu

ayetlerden hareketle, ister nebî olsun, ister resul olsun peygamberlerin, davalarındaki 

haklılıklarını ispat için harikulade olaylarla desteklendikleri söylenebilir. Dolayısıyla

mucize bağlamında nebî ve resul kavramları değerlendirildiğinde, aralarında mutlak bir 

ayrımın yapılamaycağını söylemek mümkün görünmektedir.

Mucize açısından durum böyleyken, resul ve nebi kavramları arasında, yukarıda 

bahsi geçen diğer farklılıklar açısından da Kur’ân çerçevesinde bir değerlendirme 

yapıldığında sonuç farklı olmamaktadır. Örneğin nebî ve resul kavramları arasında 

tebliğ merkezli bir ayrım yapılmakta, “nebinin tebliğle mükellef olmadığı, resulün ise 

tebliğle mükellef olduğu” ifade edilmektedir.45 Ancak böyle bir ayrımın Kur’ân 

çerçevesinde açıklanabilmesinin mümkün olmadığını belirtmek gerekir.46 Zira nebî

kavramının kullanıldığı bazı ayetlerde peygamberlerin, insanları Allah’ın yoluna davet 

etme görevlerinden bahsedilmektedir. Örneğin; “Ey Nebî! Biz seni bir şahit, bir 

                                                          
42  Örneğin Hz. İbrâhîm, kendisinin ve karısının ilerleyen yaşına rağmen evlatla müjdelenmiştir. Bkz. 

Hicr, 15/53-56; Şu‘arâ , 26/71-73; Zâriyât, 51/28-30. Hz. İbrâhîm ile ilgili mezkûr ayetlerin yekûnu 

değerlendirildiğinde, O’nun mucizelerle desteklenen bir nebî olduğu açıkça anlaşılmaktadır.
43 A‘râf, 7/73, 77; Hûd, 11/64-65; Şu‘arâ, 26/155, 157; Kamer, 54/27. 
44 Genel anlamda peygamberlerin mucizelerle desteklendiğini ifade eden ayetler için bkz. Mâide 5/32; 

Tevbe, 9/70; Yûnus, 10/74; İbrâhîm 14/9; Nahl, 16/43-44; Rûm, 30/47; Fâtır, 35/24-25.
45 Bkz. İbn Ebi’l ‘İzz, Şerhu’l-‘Akîdetu’t-Tahâviyye, I/155. “Me‘âni’l-Kur’ân” isimli tefsirin sahibi 

Ferrâ’ya dayandırılan görüşte de aynı hususun dile getirildiği ifade edilmektedir. Bkz. Adam, 

Hüdaverdi, “a.g.m.”, SÜİFD, s. 81. Fakat biz, Ferrâ’nın bu hususla ilgili ifadelerinden, nebilerin 

tebliğle mükellef olmadığı yönündeki kanaati destekleyecek bir çıkarımda bulunmanın, en azından 

zorlama bir yorum olacağı kanaatindeyiz. Bkz. Ferrâ, Me‘âni’l-Kur’ân, II/229.
46 Müfessir Kurtubî, nebi-resul ayrımı hususunda, üzerinde en çok konuşulan ayet olan Hac suresi elli 

ikinci âyet çerçevesinde yaptığı açıklamalarda; “Nebî’nin manası Allah’tan haber veren demektir. 

Allah’tan haber (nebe’) vermek ise bizatihi risâlet ile aynı şeydir” demek suretiyle, nebî ve resul 

kavramları arasında tebliğ merkezli bir ayrım yapmanın imkansızlığını ifade etmiş olmaktadır. Bkz. 

Kurtubî, el-Câmi‘u li Ahkâmi’l-Kur’ân, XIV/424. Aynı şekilde meşhur müfessir Elmalılı Muhammed 

Hamdi Yazır da tebliğ ile me’mur olmayan bir peygamber gönderilmesinin anlaşılır bir şey olmadığını 

ifade ile nebilerin de tebliğ ile me’mur olduklarını belirtmiştir. Bkz. Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili,

V/3414.
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müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah’ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı 

bir kandil olarak gönderdik.” 47 ayeti nebilerin müjdeleyici, uyarıcı ve Allah’ın yoluna 

davet etme görevlerinden bahsetmektedir. Diğer taraftan yukarıda ifade edildiği üzere 

Kur’ân’da nebî kavramıyla anılan Hz. İbrâhîm’in, özellikle babası başta olmak üzere 

kavmine, kendisine gelen hakikati/vahyi tebliğ ettiği, pek çok ayette bahse konu 

edilmektedir.48

Resul ve nebî kavramları arasında var olduğu öne sürülen ve en çok revaç 

bulmuş olan ayrım ise kitap ve şeriat verilip verilmeme durumu ile ilgilidir. Buna göre;

“resul, kendisine yeni bir şeriat ve kitap verilen peygambere denilirken, nebi ise

kendisine yeni bir şeriat ve kitap verilmemiş olan, bir önceki resulün getirmiş olduğu 

şeriata tabi olup onu tebliğ etmekle mükellef olan elçiye denilmiştir.”49 Oysa daha önce 

de bahsi geçen, “İşte onlar, kendilerine kitap, hikmet ve nübüvvet verdiğimiz 

kimselerdir…”50 ayetinde açıkça nebîlere kitap verildiğinden bahsedilmektedir. Bakara 

suresindeki; “İnsanlar tek bir ümmetti. Allah müjdeciler ve uyarıcılar olarak nebîleri 

gönderdi ve beraberlerinde, insanların anlaşmazlığa düştükleri şeyler konusunda, 

aralarında hüküm vermek üzere kitapları hak olarak indirdi…” mealindeki ayette hem 

nebilerin tebliğ vazifelerinden, hem de nebilere verilen kitapların bulunduğundan 

bahseden sarih ifadeler oldukça dikkat çekicidir.51 Diğer taraftan Kur’ân’da hem nebî 

hem de resul kavramıyla açıkça ifade edilen Hz. İsmâil’e ve Hz. Nûh’a yeni bir şeriat ve

kitap verildiğine dair ne Kur’ân’da ne de İslamî literatürde herhangi bir bilgi 

                                                          
47   Ahzâb, 33/45-46. Benzer bir ayet için bkz. Bakara 2/213.
48 Bakara, 2/258; En’âm, 6/74, 80-83; Meryem 19/42-48; Enbiya, 21/51-67; Şu‘arâ 26/69-70; ‘Ankebût, 

29/16-17; Sâffât, 37/85-96; Mumtehine, 60/4. Ayrıca bkz. Sarmış, İbrahim, “Peygamberlerin Tebliğ 

Metodlarındaki Ortak Noktalar”, I. Hz. İbrâhîm Sempozyumu, Şukav Yay., Şanlıurfa 2007, s. 173-

176; Önkal, Ahmet, “Hz. İbrâhîm’in Tebliğ Metodu”, I. Hz. İbrâhîm Sempozyumu, Şukav Yay., 

Şanlıurfa 2007, s. 163-172.
49 Bağdâdî, Usûlu’d-Dîn, s. 154; Bağavî, Me‘âlimu’t-Tenzîl, IV/393;  Zemahşerî, el-Keşşâf, IV/27; Râzî, 

Mefâtihu’l-Ğayb, XXIII/50; Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, V/3413-3414.
50 En‘âm, 6/83-89.
51 Bkz. Bakara, 2/213.
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bulunmamaktadır.52 Özetle ifade etmek gerekirse, Kur’ân perspektifinden meseleye 

bakıldığında, nebî ve resul kavramları arasında en azından net bir ayırım yapmanın 

mümkün olmadığı anlaşılmaktadır.53

Netice olarak, buraya kadar yapılan değerlendirmeler çerçevesinde nebi ve resul 

kavramları hakkında mucizeyi de içerecek şöyle bir tanımlama yapılabilir: Nebîler ve 

resuller, insanlar içerisinde en yüce ve en şerefli kişiler olup, Allah (c.c.) hakkında 

insanlara haber veren ve bu çerçevede vahye muhatap olup kendilerine kitap verilen, 

davalarındaki doğruluklarının tasdiki ve tebliğ mücadelelerinin takviyesi için

mucizelerle desteklenen, Allah’ın elçileridir.

Nübüvvet müessesesinin varlığı hiç şüphe yok ki, Allah’ın insanlığa 

merhametinin bir eseridir.54 Diğer yönüyle nübüvvet, insanın dünyada başıboş 

olmadığını, Allah’ın halifeliği vazifesini yüklenen sorumlu bir varlık olduğunu

hatırlatmaktadır. Nübüvvet müessesesi, Rabbanî bir sünnet olarak55 tarih boyunca 

insanlığa rehberlik etmiş, peygamberlerin yaptığı çağrıya kulak verenler için dünya ve 

ahiret saadetinin anahtarı olmuştur. Sorumlu bir varlık olduğunu unutan ve şahit olduğu 

mucizelere rağmen ilahi çağrıya kulak tıkayan ve böylece tarihe yön veren 

“sünnetullaha” mugayir hareket etmekte ısrarcı olanlar için yine harikulade bir tarzda ve 

Allah’ın bir sünneti olarak helak gerçekleşmiştir.

Çalışmamızın bu aşamasında, nübüvvet ve mucize kavramı ile yakından ilişkili 

olduğunu düşündüğümüz “sünnetullah” kavramı ele alınacaktır. Bu çerçevede öncelikle 

                                                          
52 Durmuş, “a.g.m.”, Diyanet İlmî Dergi, s. 57.
53 Geniş bilgi için bkz. Okuyan, Mehmet, “Kendisine Kitap Verilen ve Verilmeyen Peygamberler”, s. 

65-86; Durmuş, “a.g.m.”, Diyanet İlmî Dergi, 2008, C. 44, S. 3, s. 49-72.
54 Gazzâlî, el-İktisâd fi’l-İ‘tikâd, thk. İnsaf Ramazan, Daru Kuteybe, Beyrut 2003, s. 137. Ayrıca bkz. 

en-Nedvî, Ebu’l-Hasen, Kur’ân Işığında Peygamberlik ve Peygamberler, çev. Ahmet Lütfi Kazancı, 

İslâmî Neş. Yay., İstanbul 1974, s. 8-43.
55 Bkz. İbrâhim, 14/4; İsrâ, 17/95; Kasas, 28/59. “Rabbânî Sünnet” ifadesi, “sünnetullah” ifadesi ile eş 

anlamlı olarak kullanılmıştır. Örnek olarak bkz. Hakim, Said, Rabbânî Yol ve Sünnetullah, İnsan 

Dergisi Yay., 9. Baskı, İzmir 2006. 
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sünnetullah kavramının etimolojik tahlili üzerinde durulacak ve daha sonra da 

peygamber kıssalarının bizce en önemli yönünü teşkil eden sünnetullahın, mucize 

ekseninde değerlendirilmesi yapılacaktır. 

II- SÜNNETULLAH KAVRAMI VE MUCİZE EKSENİNDE 

DEĞERLENDİRİLMESİ

Kur’ân, önemle üzerinde durduğu tarihi olayları sadece kuru bir bilgi olarak 

muhataplarına aktarma gayesi taşımaz. Kur’ân’ın asıl gayesi, tarihi haberlerin arkasında 

gizli bulunan kıymetli değerleri özetlemek, insanın değişmeyen fıtrat özelliklerini 

göstermek, geçmişteki hataların tekrar edilmesini önlemek gayesiyle ibret vermek ve 

varlık alemine, toplumlara hükmeden ve aleme istikrar veren sabit sünnetleri 

açıklamaktır.56 Bu çerçevede kıssalar yoluyla Kur’ân muhataplarına, sünnetullah 

kaidelerinin tecellisine dair pratik örneklerin sunulduğunu söylemek mümkündür. Diğer 

taraftan insanlık tarihine yön veren önemli olayların başında peygamberlerin 

gönderilmesi ve onların, tebliğ mücadeleleri içerisinde, doğruluklarına delil olarak 

gösterdikleri mucizeler gelmektedir. Peygamber kıssaları içerisinde anlatılan

mucizelerin hem ortaya çıkışı, hem de neticeleri itibariyle sünnetullah ile ilişkili olması 

pek tabiidir. Bu ilişkinin boyutlarını keşfedebilmek için, öncelikle, sünnetullah 

kavramının iyi anlaşılması gerekmektedir.

A. Sünnetullah Kavramının Tahlili

Kur’ân, mesajlarını muhataplarına sunarken en önemli araç olarak dili 

kullanması itibariyle, inşa etmek istediği yeni zihniyeti kavramlar üzerinden

                                                          
56 Şengül, İdris, Kur’ân Kıssaları Üzerine, s. 94 v.d.
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şekillendiren bir üslûba sahiptir. Bu çerçevede Kur’ân, bazen tedavülde olan kelimelerin 

içini yeniden doldurmak suretiyle bambaşka kavramsal çerçeveler oluştururken, bazen 

de muhataplarının zihni alt yapısında mevcut olmayan yeni mefhumları, “kullanımdaki

kavramları yeni bir münasebet sistemi içerisine çekerek türettiği yeni kavramlarla ifade 

etmiştir.”57 İşte “sünnetullah” kavramı da “s-n-n” kökünden türeyen “sünnet”

kavramının Allah’a izafe edilmesiyle oluşturulan yeni bir Kur’ân’î kavramdır. Kur’ân’ın 

ilk muhatap çevresinde tanınan, “düzenli ve sürekli yapılan davranış, huy, yol, adet 

v.b.” manalarına gelen “sünnet” kavramı58 ile yine ilk muhatap çevresinde tanınan

“Allah” kavramının59 bir araya getirilmesiyle oluşturulan “sünnetullah” terimi, 

“Allah’ın, tarih içerisinde süregelen ve değişmeyen davranış tarzı/yaratması” manasına 

gelmektedir.60 Bu anlam muvacehesinde “sünnetullah” ifadesiyle Kur’ân’da; Allah’ın 

yaratma ve yönetmesinde öteden beri süregelen ve değişmeyen uygulamasının 

bulunduğuna işaret edilmiş olmaktadır.61

B. Kur’ân’da Sünnetullah

Kur’ân’da sünnetullah ifadesi sekiz kez kullanılmıştır. Bununla beraber,

sünnetul evvelin, sünnetuna ve sünnetu men… gibi başka ifadelere de yer verilmiştir ki

                                                          
57 Konu ile ilgili geniş bilgi için bkz. Izutsu, Toshihiko, Kur’ân’da Allah ve İnsan, çev. Süleyman Ateş, 

AÜİF Yay., Ankara 1975, s. 16 v.d. Ayrıca bkz. Özsoy, Ömer, Sünnetullah –Bir Kur’ân İfadesinin 

Kavramlaşması-, Fecr Yay., 2. Baskı, Ankara 1999, s. 34 v.d.
58 “Sünnet” kelimesinin Kur’ân öncesindeki toplumda kullanılış şekli de dahil olmak üzere geniş bir 

semantik tahlili için bkz. Özsoy, a.g.e., s. 34, 49-54.
59 Bkz. Zümer, 39/38. Izutsu bu konuda şu çarpıcı ifadeleri kullanmıştır; “Allah kavramı dahil olmak 

üzere, Kur’ân’ın dünya hakkındaki görüşünün teşekkülünde hayati rol oynayan bütün anahtar 

kavramlar, Kur’ân’da yeni bir mana kazanmıştır.” Bkz. Izutsu, a.g.e., s. 16. Izutsu’nun bu 

değerlendirmesi, başta Allah kavramı olmak üzere, yukarıda da ifade ettiğimiz üzere, kavramların 

Kur’ân muhtevası içerisinde nasıl yeniden şekillendiğini ve adeta boyut değiştirdiğini ifade etmesi 

bakımından son derece önemlidir.
60 Özsoy, Sünnetullah, s. 182.
61 Çelebi, İlyas, “Sünnetullah” mad., DİA, XXXVIII/159.
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bu ifadelerin sünnetullah ile aynı manada olup olmadıkları tefsirlerde tartışılmıştır.62 Bir 

istisna dışında,63 yaygın kanaat olarak bu kullanımların da sünnetullah manasını 

yansıttığı göz önünde bulundurulduğunda, Kur’ân’da hem lafız olarak sünnetullah 

ifadesinin, hem de mana itibariyle sünnetullah anlamını veren ifadelerin, toplamda on 

farklı ayette on beş defa kullanıldığı sonucuna varmak mümkündür.64 Diğer taraftan, 

Kur’ân’da sünnetullah ve eş anlamlılarının, lafız olarak az sayılabilecek miktardaki

kullanımına rağmen, ihtiva ettikleri konu itibariyle Kur’ân’ın neredeyse tamamında 

mündemiç olduğunu gözden kaçırmamak gerekir. Kur’ân’da çok büyük bir hacmi 

kaplayan geçmiş kavimlerin kıssalarının satır aralarında vurgulanan, toplumlara ve 

onların tarihsel süreçteki varlıklarına hükmeden külli kaidelerin ve yine Kur’ân’da 

sıklıkla üzerinde durulan hak-batıl mücadelesi ve bu mücadeleyi şekillendiren ilahi 

tasarrufların,65 hep sünnetullaha raci hususlar olduğu düşünüldüğünde, sünnetullah 

kavramının, adeta Kur’ân’ın ana başlıklarından bir tanesi olduğunu söylemek mümkün 

olmaktadır. Bu sebeple sünnetullah kavramının, tarihsel süreçteki anlam kaymalarından 

arındırılıp, ilk ortaya çıkışındaki, yani Kur’ân’î çerçevedeki anlamının hatırlanması son 

derece önem arz etmektedir.

1. Sünnetullah’ın Kur’ân Çerçevesinde Anlamlandırılması

Sünnetullah ifadesini, Kur’ân’ın çizdiği çerçevede anlayabilmenin en öncelikli 

yolunun, doğrudan sünnetullahın ele alındığı ayetlerin değerlendirilmesinden geçtiği 

muhakkaktır. Kur’ân’da sünnetullah ifadesi ve eş anlamlıları, yukarıda da ifade edildiği 

                                                          
62 Bu tartışmaların geniş bir değerlendirmesi için bkz. Özsoy, a.g.e., s. 55-65. 
63 Bu kullanımlar içerisinde sadece Nisâ sûresi 26. ayetteki سنن الذین من قبلكم ifadesinin, Allah’ın 

uygulaması/sünnetullah manasından ziyade, “sizden öncekilerin yaşam tarzları” manasına gelmesinin 

daha muhtemel olduğu ifade edilmiştir. Bu ayet dışındaki kullanımların hepsi için, sünnetullah 

manasının ön plana çıktığı ifade edilmiştir. Bkz. Özsoy, a.g.e., s. 60-61. 
64 Bkz. Abdulbâkî, el-Mu‘cemu’l-Mufehres, s. 367.
65 Bkz. Sıddıkî, Mazharuddîn, Kur’ân’da Tarih Kavramı, Pınar Yay., 3. Baskı, İstanbul 1990, s. 49; 

Yıldız, Hakkı Dursun, Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, Çağ Yay., İstanbul 1989, I/39.
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üzere, on farklı ayette on beş defa kullanılmıştır.66 Sünnetullah ve anlamdaşlarının yer 

aldıkları metinsel bağlamlar irdelendiğinde, öncelikle geçmiş ümmetlerin kıssalarının 

ibretlik yönlerinden bahsedildiği, genellikle toplumların helakine sebep olan 

davranışların nazarı dikkate verildiği görülecektir. Bazen bu ibretlik tabloların, nüzul 

dönemine taşındığını ve “Hz. Peygamber ile karşıtları arasındaki mücadele bazında 

evrensel sosyal gerçekliklerin işlendiğini görmek de mümkündür.”67 Genellikle 

sünnetullah ile ilgili ayetlerin bağlamı böyle bir düzene sahipken, Ahzâb suresi 

örneğinde görüleceği üzere; bazen sünnetullah kaideleri, nüzul vasatında gerçekleşen, 

müslüman toplumunun cahiliye adetlerinden arındırılarak yeni ilkeler çerçevesinde 

inşasını amaçlayan örnek olaylar üzerinden de aktarılabilmiştir.68 Böylece “tarihin akışı 

ve yorumuyla birlikte, haricine çıkılması imkansız olan sünnetullah kaideleri”69, nüzul 

ortamının güncel olayları üzerinden uygulamalı olarak Kur’ân muhataplarının idrakine 

sunulmuştur. Şüphesiz bu üslup, sünnetullah kaidelerinin her an yürürlükte olduğunun 

ifadesidir. Bu noktayla bağlantılı olarak, Kur’ân’da sünnetullah ile ilgili vurgulanan en 

önemli ilke, değişmezlik ilkesidir. “Allah’ın daha önce geçenler hakkında uyguladığı 

kanun (sünnetullah) budur ve Allah’ın kanununda (sünnetullah) asla bir değişiklik 

                                                          
66 Ahzâb, 33/38, 62; Fâtır, 35/43; Ğâfir, 40/85; Fetih, 48/23. 
67 Özsoy, a.g.e., s. 131.
68 Ahzâb sûresi 37 ve 38. ayetlerde; Hz. Peygamberin, azadlısı Zeyd b. Harise’nin boşadığı Zeyneb bint 

Cahş ile evlendirilmesi olayı zikredilmiş (37. ayet), böylece cahiliye toplumunda var olan, 

evlatlıkların boşadıklarıyla evlenmenin ayıp karşılanması hususu, uygulamalı bir örnekle ortadan 

kaldırılmıştır. Şüphesiz bu uygulama müslüman toplumunun Kur’ân’î ilkeler doğrultusunda yeniden 

inşası anlamına geliyordu. Cahiliye toplumunun anlamsız ve çarpık bir uygulaması olan evlatlık 

müessesesiyle ilgili hayata geçirilen bu uygulama, devam eden ayette Allah’ın bir sünneti olarak 

zikredilmiştir. “Böylece ideal toplumu oluşturmada üstesinden gelinmesi zor görünen konuların 

üzerine cesaretle gidilmesinin sonuç verici olduğu fikri sünnetullah çerçevesinde ele alınmıştır.” Bkz. 

Özsoy, a.g.e., s. 126. Nüzul ortamının güncel durumlarına dair sünnetullah çerçevesinde 

değerlendirilen bir başka olay yine Ahzâb suresinde karşımıza çıkmaktadır. İlgili ayetlerde, “Hz. 

Peygamber hakkında zihinlerde şüphe yaratmaya çalışan münafıklara, artık bu fesatçılıktan 

vazgeçmeleri önerilmekte, aksi takdirde cezalandırılacakları bildirilmektedir Bkz. Ahzâb, 33/60-61. 

Devam eden ayette de bunun, Allah’ın bir sünneti olduğu ifade edilmektedir. Bkz. Ahzâb,33/62. 

Böylece “kurulmak istenen toplum yapısı karşısında direnenler o yapı içerisinde ya eriyecekler ya da 

ister istemez taraflar arasında çatışma doğacaktır ki böyle bir çatışmadan başarılı çıkanların hukukun 

ve ahlakın temsilcileri olacağı muhakkaktır.” Bkz. Özsoy, a.g.e., s. 127. 
69 Şengül, Kur’ân Kıssaları Üzerine, s. 99.
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bulamazsın.”70 Bu çerçevede sünnetullah kaidelerinin, her an cari ve değişmez olduğu 

anlaşılmaktadır. 

Netice olarak sünnetullahın, tarih boyunca toplumlara hükmeden ve her an 

yürürlükte olan değişmez ilahî yasalar olarak anlamlandırılması, Kur’ân’ın çizdiği 

çerçeveye uygun görünmektedir.71 Ancak Kur’ân sonrası kullanımlarda sünnetullah 

kavramının, bazı anlam kaymaları yaşadığını da müşahede etmek mümkündür.

2. Kur’ân Sonrası Kullanımlarda Sünnetullah Kavramı ve Mucizenin 

İmkânı

Yukarıda da bahsedildiği üzere Kur’ân’î bir kavram olan sünnetullahın anlamı 

ve mahiyeti Kur’ân çerçevesinde ele alındığında, toplumlara hükmeden değişmez ilahi 

yasalardan ibaret olduğu aşikârdır. Binaenaleyh sünnetullahın; Allah’ın, benzer olaylar 

karşısında tarih boyunca hiç değişmeyen ve değişmeyecek olan yaratmasını ifade eden 

bir kavram olarak değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Ancak bu Kur’ân’î anlam 

çerçevesi zamanla bambaşka bir noktaya kaymış, sünnetullahın, tabiatın işleyişinde var 

olduğu ileri sürülen sabit kanunların Kur’ân’daki adı olduğu iddia edilmiştir.

Sünnetullah kavramına sonradan yüklenen “tabiattaki değişmez yasalar” anlamı ile

kavramın Kur’ân’î çerçevede kazanmış olduğu “tarih boyunca toplumlara hükmeden 

değişmez ilahi yasalar” şeklindeki anlamı arasında bariz bir farkın bulunduğu 

muhakkaktır. Bu anlam savrulmasının nedenleri üzerinde durmak önem arz etmekle

beraber, meselenin mucize ile ilgili boyutu da düşünüldüğünde çalışmamız açısından 

önemi artmaktadır. Zira tabiatta değişmez kanunların bulunduğunu iddia etmek, bir 

                                                          
70 Ahzâb, 33/62. Benzer ifadelere başka ayetlerde de rastlamak mümkündür. Bkz. İsrâ, 17/77; Fâtır, 

35/43; Fetih, 48/23.
71 Sünnetullah hakkında detaylı bilgi için bkz. Özsoy, Ömer, Sünnetullah –Bir Kur’ân İfadesinin 

Kavramlaşması, Fecr Yay., Ankara 1999.
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anlamda mucizelerin vukuunu muhal görmek manasına gelebilir. Bu durumda 

Kur’ân’da, bir taraftan mucizelerin vuku bulduğunun açıkça ifade edilmesi ve diğer 

taraftan da sünnetullahın değişmeyeceğinin kuvvetli bir şekilde vurgulanmış olması, 

telifi mümkün olmayan bir tenakuzu ortaya çıkarır.72

Sünnetullah kavramının anlam yolculuğunda Kur’ân sonrası ilk dönemlerde, 

yukarıda bahsedilen Kur’ân’î anlamdan herhangi bir farklılaşma olmamıştır. Bu 

çerçevede ilk dönem tefsir eserlerinde de herhangi bir farklı değerlendirmeye 

rastlanmamaktadır.73 Hicrî III. yüzyıldan itibaren, felsefî tartışmaların müslümanlar 

arasında ele alınmaya başlanmasıyla birlikte, bu tartışmalar içerisinde karşılaşılan yeni 

birçok mefhum Arapçaya uyarlanmış ve buna paralel olarak pek çok yeni kavram

türetilmiştir. Bunlardan bir tanesi olan ve tabiatta var olduğu ileri sürülen sabit 

kanunları ifade eden “âdet” kavramı, zamanla tıpkı sünnetullah gibi Allah’a izafe 

edilmek suretiyle, tabiatta Allah’ın değişmeyen yaratması/âdeti manasında 

kullanılmıştır. “Adetullah” kavramı, tabiat kanunlarının zorunluluğunu gerektirmediği 

ve tabiat üstü bir iradeyi çağrıştırıp mucizelere imkan tanıdığı için ihdas edilmiş bir 

kavramdır.74 Âdetullah kavramının, Gazzâlî (ö.505/1111) sonrası dönemde ise 

tamamıyla sünnetullah ile eş anlamlı olarak kullanıldığı, özgün çalışmalarda yer almış 

bir tespittir.75

Çalışmamızın önceki bölümlerinde de değinildiği üzere, XIX. yüzyıla 

gelindiğinde, bilimsel gelişmelerle birlikte batıda yaygınlık bulan ve tabiatta zorunlu 

                                                          
72 Meseleye başka bir açıdan bakacak olursak; tabiatta zorunlu yasaların bulunduğunu ve bunların hiçbir 

surette değişmeyeceğini iddia etmek, her an yaratmakta olan ve yarattıkları üzerinde mutlak kudret 

sahibi olan Allah için, tabiri caiz ise, tabiattaki yasaların sınırladığı bir kudret sahası çizmek manasına 

gelir ki Kur’ân’da böyle bir Allah tasavvuruna yer olmadığı izah gerektirmeyen bir husustur.  
73 Özsoy, Sünnetullah, s. 65.
74 Bu kavramın yalın olarak “’âdet” şeklindeki kullanımı da mevcuttur. Ancak özellikle kelam 

âlimlerinin çoğunluğu, “’âdet” sözcüğünü Allah’a izafe etmek suretiyle “adetullah” şeklinde 

kullanmışlardır. Geniş bilgi için bkz. Çelebi, İlyas, “Sünnetullah” mad., DİA, XXXVIII/159.
75 Bu konuda geniş bilgi için bkz. Özsoy, Sünnetullah, s. 67-69.
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kanunların bulunduğu fikrini savunan determinist düşüncenin yadsınamayacak etkisiyle, 

Kur’ân’î çerçevesiyle bağdaşmayacak bir biçimde sünnetullah kavramını “tabiattaki 

değişmez kanunlar” olarak anlamlandıranlar olmuştur.76 Bu çerçevede İslam uleması 

içerisinde, mucizelerin imkanı reddedilmemişse bile, mucizelerin, mahiyetine muttali 

olamadığımız Allah’ın özel yasaları çerçevesinde cereyan ettiğini ifade edenler77 ya da 

mucizeleri olağan olaylar çerçevesinde izah etme gayretinde bulunanlar olmuştur.78

Bilimin verilerinin mutlak manada kesinlik arz etmeyeceği bilim dünyasında bile kabul 

görmüş olmasına rağmen,79 mucizelerin te’viline dair çabalara günümüzde dahi 

rastlamak mümkündür.80 İşte tüm bu gayretlerin dayanak noktasını teşkil eden şeylerden 

bir tanesi de sünnetullahın, “tabiatta var olan değişmez yasalar” olarak 

anlamlandırılmasıdır81 ki güncel çalışmalarda da sünnetullah kavramının bu çerçevede 

anlamlandırıldığına şahit olmak mümkündür.82

                                                          
76 Bkz. Abduh, Tevhid Risalesi, çev. Sabri Hizmetli, Fecr Yay., Ankara 1986, s. 208; İzmirli, İsmail 

Hakkı,   Yeni İlm-i Kelam, s. 228; Bigiyef, Mûsâ Cârullah, Kitâbu’s-Sunne -Kur’ân ve Sünnet 

İlişkisine Farklı Bir Yaklaşım-, çev. Mehmet Görmez, Ankara Okulu Yay., Ankara 2000, s. 5-6.
77 Daha önce de değinildiği üzere, XIX. yüzyıl sonlarından itibaren, determinizm fikrini merkeze alan 

veya bu görüşü İslam’a uyarlayıp, mucizeleri sebep-sonuç ilişkisi içerisinde açıklamaya çalışan 

yaklaşımlar ortaya konulmuştur. Örneğin Muhammed Abduh (1849-1905)’a göre mucizeler, tabiatta 

var olan fakat insanın muttali olmadığı bir takım özel kurallar çerçevesinde cereyan etmektedir. Ona 

göre mucize gibi olağanüstü olayların vukuunda işleyen kanunlara sünnet-i hâsse denir. Söz konusu 

yaklaşım için bkz. Abduh-Rıza, Muhammed-Reşid, Tefsîru’l-Menâr, Dâru’l-Menâr, Kahire 1947, 

XI/224; Abduh, Tevhid Risâlesi, s. 133. Ayrıca bkz. Heykel, Muhammed Hüseyin, Hz. Muhammed’in 

Hayatı, çev. Vahdettin ince, Kitabevi Yay., İstanbul 2011, s. 65-71.  Mustafa Sabri Efendi, mezkûr 

yaklaşımları çerçevesinde Muhammed Abduh ve Hüseyin Heykel ile ilgili genişçe bir açıklama 

yapmıştır. Bilgi için bkz. Mustafa Sabri, Mevkifu’l-‘Akl ve’l-’İlm, IV/41-127. 
78 Örneğin Muhammed Esed, denizin yarılması hadisesini, süratle vuku bulan med-cezir olayı ile izaha 

çalışmıştır. Bkz. Esed, Muhammed, Kur’ân Mesajı, çev. Cahit Koytak-Ahmet Ertürk, İşaret Yay., 

İstanbul 2002, s. 749-750. Geniş bilgi için ayrıca bkz. Özgel, İshak, “Kur’ân’daki Olağanüstü Olayları 

Yorumlaması Ekseninde Muhammed Esed’in Ayet Kelimesi Çevirisi Üzerine”, SDÜİFD, 2007/2, S. 

19, s. 161 v.d.
79 Bkz. Bolay, Süleyman Hayri, Tabiat Kanunları Değişmez mi?, Nobel Yay., 3. Baskı, Ankara 2014, s. 

203, 362 v.d. 
80 Günümüzde bazı nüanslarla birlikte mezkur görüşün savunulduğu görülmektedir. Örnek olarak bkz. 

Öztürk, Mustafa, Kıssaların Dili, Ankara Okulu Yay., 5. Baskı, Ankara 2014, s. 12-21. 
81 Bu noktaya dair çarpıcı bir örneği Muhammed Esed’in meal-tefsirinde bulabilmekteyiz. Bkz. Esed, 

Kur’ân Mesajı, s. 232.
82 Örnek olarak bkz. Topaloğlu, Fatih, Felsefi ve Teolojik Açıdan Mucize, Rağbet Yay., İstanbul 2011, s. 

125; Öztürk, Kıssaların Dili, s. 12-21; Azimli, Mehmet, Siyeri Farklı Okumak, Ankara Okulu Yay., 6. 
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Kur’ân’da, tabiatın yaratılışında ve işleyişinde var olan düzene dair dikkat çekici 

beyanlara yer verilmekte ve Kur’ân muhatapları, sıklıkla kevnî ayetler üzerinde 

düşünmeye sevk edilmektedir.83 Bu çerçevede, evrenin yaratılışı ve işleyişinde nizamı 

sağlayacak küllî kaidelerin/tabiat kanunlarının bulunduğu söylenebilir. Ancak 

sünnetullah ifadesinin geçtiği ayetlerin bağlamında, tabii varlık alanına ilişkin en ufak 

bir ipucu bulmak mümkün değildir.84 Yukarıda da ifade edildiği üzere, ortaya çıkışı 

itibariyle adetullah kavramının, tabiattaki kanuniyeti ifade etmek üzere ihdas edilmiş 

olmasına rağmen, zamanla sünnetullah ile eş anlamlı olarak değerlendirilmesi, 

sünnetullah kavramını Kur’ân’î çerçevesinden uzaklaştırmıştır. Ayrıca Kur’ân’da, 

sünnetullahın değişmezliği açık bir şekilde ve müteaddit defalar zikredilirken,85 tabiat 

kanunlarının değişmezliğine delalet edecek açık ifadelere rastlamak mümkün değildir. 

Bilakis tabiat kanunlarının değişkenliği, bizzat Kur’ân’da zikredilen mucizeler yoluyla 

anlatılmaktadır. Buna dair en bariz örneği Hz. İbrahim’in kıssasında bulmak

mümkündür. Ateşin tabiatı yakmak iken, Hz. İbrâhîm’i yakmaması,86 tabiatta var olan 

kanunların değişebileceğini ya da askıya alınabileceğini ifade etmektedir.87 Nitekim bu 

çerçevede Kur’ân’da, Allah’ın dilediği zaman tabiattaki yasalara müdahale 

edebileceğine işaret eden bir çok ayet-i kerime bulunmaktadır.88

“Diğer taraftan sünnetullah kavramının tabiatla ilgili kanunları ifade etmesi, 

Kur’ân’ın ana amaçlarına da hizmet eden bir durum değildir. Çünkü Kur’ân, insanın 

iradesi ile gerçekleştirdiği eylemlerle ilgili kaideler koyan ve insanın iradî fiillerini belli 

                                                                                                                                                                         
Baskı, Ankara 2013, s. 282-283; Sarmış, İbrahim, Kur’ân’da Kader –Takdirin Anlamı ve Sünnetullah-

, Düşün Yay.,, İstanbul 2014, s. 66-67; Balcı, İsrafil, Hz. Peygamber’in Savaşlarında İlahi Yardım, 

Ankara Okulu Yay., Ankara 2014, s. 70.
83 Örnek olarak bkz. Fussilet, 41/10-12; A‘lâ, 87/1-3.
84 Özsoy, a.g.e., s. 129.
85 İsrâ, 17/77; Ahzâb, 33/62; Fâtır, 35/43; Fetih, 48/23.
86 Bkz. Enbiyâ, 21/68-70; ‘Ankebût, 29/24.
87 Çalışmamızın ilerleyen bölümlerinde ele alınacak olan mucizelerin tümü, bu noktaya örneklik teşkil 

edecek mahiyettedir. 
88 Bkz. Furkân, 25/45-46; Şu‘arâ, 26/4; Sebe’, 34/9; Kasas, 28/71-72;  Yâsîn, 36/66-68; Şura, 42/33; 

Zuhruf, 43/6; Vakıa, 56/58-76. Geniş bilgi için bkz. Özsoy, a.g.e., s. 77 v.d.
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bir yörüngeye oturtmaya çalışan ilahi kurallar silsilesidir. Oysa tabiat kanunları, insanın 

iradesinin dahil olamayacağı bir alandır. Tarihsel varlık alanında ise insanın iradesi ile 

gerçekleştirdiği eylemler vardır. Dolayısıyla sünnetullah kavramını tabiat alanına değil, 

tarih alanına oturtmak, Kur’ân’ın amaçlarıyla uyum arz etmektedir.”89

Kanaatimizce sünnetullah ile tabiat kanunları arasında kurulabilecek en 

muhtemel irtibat, tarih boyunca sünnetullaha muhalif hareket eden münkirlerin, tabiatın 

normal işleyişinde benzerine rastlanmayacak türden afetlerle –ki bu afetler olağanüstü 

bir şekilde vuku bulmaları itibariyle mucizeler içerisinde sayılmışlardır- yine bir 

sünnetullah kaidesi olarak helak edilmiş olmalarıdır.90

Netice olarak; Kur’ân’da, “sünnetullah kavramı, her ne kadar lafız olarak bir 

kanuniyet fikrini yansıtıyorsa da bu kanuniyetin konusu olarak fizik alanı akla 

getirebilecek en ufak bir ipucuna  rastlamak mümkün değildir.”91 Kur’ân’da tabiatta var 

olan kanunlara dair geniş sayılabilecek malumat vardır. Ancak bağlam itibariyle bu 

ayetlerin sünnetullah ile irtibatlandırılması ve değişmezliğinin savunulması mümkün 

değildir. Nitekim Kelamcılar, naslara dayalı olarak, Allah’ın tabiata devamlı bir şekilde 

müdahalesini kabul ile olaylar arasında birbirinden ayrılmaz gibi görünen sebep-netice 

bağının zorunlu olmayıp, mümkün olduğunu savunmuşlardır.92 Dolayısıyla sünnetullah 

kavramına muahhar dönemlerde yüklenen ve batıda yaygınlık bulan determinist tabiat 

anlayışını çağrıştıran “tabiattaki değişmez kanunlar” anlamı, Kur’ân’î olmadığı gibi, 

Kur’ân’da zikredilen mucizeleri adeta imkansız kılmak suretiyle telifi mümkün olmayan 

bir tenakuzu ortaya çıkarmaktadır. Bu sebeple, mucizelerin doğru bir şekilde, yani 

                                                          
89 Özsoy, a.g.e., s. 88-89, 184-185
90 Kur’ân’da helak edilen kavimlerle ilgili sünnetullah çerçevesinde bir değerlendirme için bkz. Sıddıkî, 

Mazharuddîn, Kur’ân’da Tarih Kavramı, s. 29-49.  
91 Özsoy, a.g.e., s.66.
92 Gazzâlî, ‘Tehâfutu’l-Felâsife’sinde bu konuyu etraflıca tartışmaktadır. Bkz. Gazzâlî, Tehâfutu’l-

Felâsife, thk. Süleyman Dünya, Dâru’l-Me‘ârif, Kahire 1972, s. 234 v.d.



121

Kur’ân’î bir zeminde ele alınabilmesi için, sünnetullah kavramının Kur’ân’î çerçeveye 

sadık kalınarak anlamlandırılması son derece önem arz etmektedir.

Sünnetullah ifadesinin Kur’ân’da yer aldığı ayetlerin bağlamı çerçevesinde 

yapılan yukarıdaki tespitlerin ötesinde, Kur’ân’ın tümü dikkate alındığında, sünnetullah 

kapsamında değerlendirilebilecek kaidelerin hemen hemen Kur’ân’ın bütünü içerisine 

serpiştirildiğini söylemek mümkündür. Kur’ân’da sünnetullah kabilinden

değerlendirilebilecek kaideler, büyük ölçüde kıssaların satır aralarında ifade 

edilmektedir. Çünkü sünnetullah, tarihi süreçte insanlığa hükmeden ilahi prensipleri 

ihtiva ederken, kıssalar da tarihin ibretlik vesikalarının Kur’ân’ın ana gayeleri 

doğrultusunda aktarımından ibarettir. Bu anlamda sünnetullah ile kıssalar arasında tam 

bir konu bütünlüğünden bahsedilebilir.

C. Kur’ân Kıssaları ve Sünnetullah

Kur’ân kıssaları, tarih boyunca insanlığı uyarmak için gönderilen 

peygamberlerin tebliğ mücadelelerinde yaşadıkları hadiselerin,  Kur’ân’ın ana 

hedeflerine hizmet edecek bir kapsamla ve tarihi gerçekliğe uygun olarak Kur’ân 

muhataplarının ibret nazarına sunulması amacıyla kullanılan en etkili Kur’ân’î 

üslupların başında gelmektedir.93 Bu çerçevede Kur’ân; “önemle üzerinde durduğu 

tarihi olayları, sadece kuru bir rivayet maksadıyla olayları zaptedip meraklı olanlara 

bildirme gayesiyle arz etmez. Kur’ân’ın asıl gayesi, tarihi haberlerin arkasında gizli olan 

kıymetli değerleri özetlemek, insanın değişmeyen fıtrat özelliklerini ve toplumlara 

                                                          
93 Kur’ân kıssaları hakkındaki genel metodik bilgileri yeri geldikçe çalışmamız içerisinde dile 

getirdiğimizden, burada tekrar aynı hususlara değinilmeyecek olup, detaylı bilgi, kıssalar hakkında 

yapılan özgün ve çok değerli çalışmalara havale edilecektir. Örnek olarak bkz. Şengül, İdris, Kur’ân 

Kıssaları Üzerine, Işık Yay., İzmir 1994. Ayrıca bkz. Nakre, Tuhami, Saykolojiyyetu’l-Kıssa fi’l-

Kur’ân, eş-Şirketu’t-Tunusiyye, Tunus 1974.
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hükmeden sünnetullah kaidelerini açıklamaktır.”94 Bu bağlamda Kur’ân kıssaları, bir 

taraftan inanan ve inkar edenler arasındaki mücadeleyi adeta resmederken, diğer 

taraftan da Kur’ân’ın bütünü içerisinde mücerret olarak sunulan imanî-itikadî, ahlakî, 

ictimâî v.b. prensip ve esasları pratize etmek suretiyle umumun anlayış ve idrakine 

yaklaştırır.95 Böylece inşa edilmek istenen müslüman şahsiyeti ve toplumunun,96

üzerinde yükseleceği kaideler zihinlere kodlanır.

Örnek olarak Kur’ân’da, hak-batıl mücadelesinden sıklıkla bahsedilmiş ve bu 

mücadelede Allah’ın nusretinin daima iman edenlerin tarafında olduğu, açık bir 

sünnetullah kaidesi olarak zikredilmiştir. “Peygamber olarak gönderilen kullarımız 

hakkında şu sözümüz geçmiştir: Mutlaka kendilerine yardım edilecektir ve galib gelecek 

olanlar bizim ordularımızdır.”97 Bu sünnetullah kaidesine paralel olarak, hak karşısında 

bâtılın yok olmaya mahkûm olduğu Kur’ân’da açık bir şekilde ifade edilmiştir; “De ki: 

Hak geldi bâtıl yok oldu. Şüphesiz bâtıl, yok olmaya mahkûmdur.”98 Hak bâtıl 

mücadelesine hükmeden bu ilahi düsturların99 uygulamalı örnekleri ise kıssalar 

içerisinde zikredilerek Kur’ân muhataplarının idrakine sunulmuştur. Örneğin Hz. 

Peygamber’in hayatında, inananlar ile müşriklerin ilk çetin karşılaşması olan Bedir 

Günü’nde, mü’minlerin mazhar oldukları yardımlar etkileyici bir üslupla Kur’ân’da 

zikredilmiştir; “Hani Rabbinizden yardım istiyordunuz da O: “Ben size art arda bin 

                                                          
94 Şengül, a.g.e., s. 94. Ayrıca bkz. Kutub, Seyyid, Fî Zilâli’l-Kur’ân, Dâru’ş-Şurûk, Beyrut 1972, I/466 

v.d.; Halil, İmâduddîn, İslam’ın Tarih Yorumu, çev. Ahmet Ağırakça, Risâle Yay., İstanbul 1988, s. 

92 v.d.
95 Şengül, a.g.e., s. 71
96 Kur’ân’ın tarih yorumunda, hem ferde hem de topluma biçilen önemli rollerin bulunduğunu, bu 

meyanda İslam’ın, hem ferdî hem de içtimaî tekâmülü temin edecek prensipleri ortaya koyduğunu 

söyleyebiliriz. Konu ile ilgili bkz. Halil, İslam’ın Tarih Yorumu,  s. 161 v.d. 
97  Sâffât, 37/171-173. Benzer ayetler için bkz. Nahl, 16/128; Hac, 22/39; ‘Ankebût, 29/69; Mucâdele, 

58/21.
98 İsrâ, 17/81. Benzer bir ayet için bkz. Ra‘d, 13/17.
99 Bu hususla ilgili sünnetullah kabilinde değerlendirilebilecek diğer ayetler için bkz. Nahl, 16/61; 

Enbiyâ, 21/105; Nûr, 24/55; Fâtır, 35/45; Câsiye, 45/21.Burada bir kısmını zikrettiğimiz, ancak 

Kur’ân kıssalarının genelinde var olan ve tarih boyunca toplumlara hükmeden ilahi yasalar hakkında 

kapsamlı bir değerlendirme için bkz. Sıddıkî, Kur’ân’da Tarih Kavramı, s. 13-61.
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melekle yardım edeceğim” diyerek duanızı kabul etmişti. Allah, bunu ancak bir müjde 

olarak ve böylece gönüllerinizin yatışması için yapmıştı. Yardım ancak Allah 

katındandır. Çünkü Allah, yücedir, bilgedir.”100 Mezkûr ayetlerin devamındaki 

ayetlerde de Allah’ın yardımının nasıl tecelli ettiğinden ve bâtılın, yani müşriklerin nasıl 

helak olduğundan bahsedilmekte ve bu helak, Firavun ve diğer inkarcı kavimlerin

helakine benzetilerek anlatılmaktadır. “Melekler, inkar edenlerin yüzlerine ve sırtlarına 

vurarak; “Yakıcı azabı tadın! Bu, kendi ellerinizle sunduğunuzun karşılığıdır” diyerek 

onların canlarını alırken bir görseydin! Allah kullara asla haksızlık yapmaz. Tıpkı 

Firavun’un adamları ve öncekilere yapılan gibi; onlar Allah’ın ayetlerini inkar 

etmişler, Allah da günahlarından dolayı onları yakalamıştı. Allah güçlüdür, 

cezalandırması çetindir.”101 Allah’ın yardımı ve hakkın karşısında batılın yok 

oluşu/helaki hakkındaki sünnetullahı anımsatan bu ayetlerin devamında da toplumların 

helakine sebep olan asıl saik zikredilmektedir: “Bunun sebebi şudur: Bir toplum kendi 

içindekini/iyi davranışları değiştirmedikçe, Allah da o topluma verdiği nimeti 

değiştirmez. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.”102 İşte böylece Kur’ân

kıssalarında, bir taraftan geçmiş kavimlerin ibretlik halleri muhataplara adeta

seyrettirilirken, diğer taraftan da her an yürürlükte olan sünnetullah kaideleri zihinlere 

nakşedilmektedir. Kur’ân’da geçmiş ümmetlerin hayatını tetkike teşvik eden müteaddit

ayetlerin gayesi, kıssaların satır aralarında vurgulanan bu sünnetullah kaidelerinin 

anlaşılmasını ve gereğinin yapılmasını temin etmek olsa gerektir.103

Peygamberlerin tebliğ mücadelelerinden kesitler sunan Kur’ân kıssaları 

içerisinde, peygamberlerin doğruluklarını ispat sadedinde gösterilen mucizelere de yer 

                                                          
100 Enfâl, 8/10.
101 Enfâl, 8/50-52.
102 Enfâl, 8/53. Benzer bir ayet için bkz. Ra‘d, 13/11.
103 Yıldız, Hakkı Dursun, Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, I/33. Örnek olarak bkz. Fâtır, 35/44.
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verilmiştir.104 Bu çerçevede kıssalarda anlatılan mucizelerle doğrudan ya da dolaylı 

olarak ilgili bazı sünnetullah kaidelerine de vurgu yapılmıştır. Örneğin; mucizelerin 

sadece ve sadece Allah’ın kudreti, iradesi ve dilemesi üzere Allah’ın bir fiili olarak 

gerçekleşmesi,105 her peygamberin öncelikle döneminde revaç bulmuş hususlarda olmak 

üzere mucizelerle desteklenmesi,106 açık mucizeleri gördüğü halde inkarda ısrar 

edenlerin helak edilmeleri,107 inanmamakta ısrar eden inkarcıların mucize taleplerinin 

veya imtihan sırrını ortadan kaldıracak türden mucize isteklerinin olumlu 

cevaplanmaması108 gibi hususlar, mucizeler hakkındaki sünnetullaha dair ilk akla gelen 

hususlardır.  

Çalışmamızın ana hedeflerinden bir tanesi, mucizelerle ilgili sünnetullah 

kaidelerini tespite çalışmak ve bu yolla mucizeyi sünnetullah zemininde tartışmak 

olduğundan, kıssalar içerisinde zikredilen mucizeleri bu çerçevede ele almak önem arz 

etmektedir. Çalışmamızın bu aşamasında, öncelikle mucize eksenli bir tarama yapılarak 

Kur’ân’da ismi geçen ve mucizelerinden bahsedilen peygamberlerin mucizeleri ele 

alınacak ve bu mucizeler, sünnetullah çerçevesinde değerlendirilmeye çalışılacaktır.

                                                          
104 XX. asır ulemasından Ebu’l-Hasen en-Nedvî’nin, kıssaların gerçekliğinin bir gereklilik olmadığını ve 

onlarda anlatılan mucizelerin, aslında mucize olmadığı yönündeki bir takım değerlendirmelere 

verdiği çarpıcı cevaplar için bkz. en-Nedvî, Kur’ân Işığında Peygamberlik ve Peygamberler, s. 82. 
105 Mucizelerin sadece Allah’ın dilemesiyle meydana geldiklerini ve peygamberlerin bu konuda bir 

tasarrufta bulunamayacağını ifade eden ayetler için bkz. Âl-i ‘İmrân, 3/49; Mâide, 5/110; A‘râf, 7/35, 

57-59; Hûd, 11/33, 80, 88; Ra‘d, 13/38; İbrâhim, 14/11; ‘Ankebût, 29/50; Mu’min, 40/78; Ahkâf, 

46/23; Mulk, 67/26; Me‘âric, 70/6-7.
106 Genel anlamda peygamberlerin mucizelerle desteklendiğini ifade eden ayetler için bkz. Mâide 5/32; 

Tevbe, 9/70; Yûnus, 10/74; İbrâhîm 14/9; Nahl, 16/43-44; Rûm, 30/47; Fâtır, 35/24-25. 
107 Örnek olarak bkz. Tevbe, 9/70; İbrâhîm, 14/9.
108 İnkârda ısrar edenlerin mucize talepleri ve bunlara verilen Kur’ân’î cevaplar için bkz. Bakara, 2/55-

56; Mâide, 5/112-115; En‘âm, 6/8-9, 37, 109-111, 124, 158; A‘râf, 7/70-72, 106-108, 143; Hûd, 

11/12-13, 27, 32, 53-55; Ra‘d, 13/7, 27, 31; İbrâhîm, 14/10-11; Hicr, 15/7-8; İsrâ, 17/90-93; Tâhâ, 

20/133; Enbiyâ, 21/5; Furkân, 25/7-9, 21-22; Şu‘arâ, 26/154; Kasas, 28/48; ‘Ankebût, 29/50-51; 

Fussilet, 41/14; Zuhruf, 43/53-55; Muddessir, 74/52-56.
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III. KUR’ÂN’DA ZİKREDİLEN MUCİZELER VE SÜNNETULLAH 

ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Şüphe yok ki Kur’ân, bir hidayet rehberidir. En temel hedefi muhataplarını 

hidayete erdirmektir. İşte bu temel amaç doğrultusunda Kur’ân’da, kıssalar, meseller, 

istiareler v.b. gibi pek çok farklı üslup kullanılmıştır. Özellikle kıssalar yoluyla, 

peygamberlerin tebliğ mücadeleleri, tarihin ibretlik birer vesikası olarak, canlı bir 

üslupla Kur’ân muhataplarına aktarılırken, bu mücadele içerisinde önemli bir yer tutan 

mucizelere de değinilmiştir. Kıssalar içerisinde zikredilen mucizeler, Mâturîdî’nin 

ifadesiyle kadiri mutlak olan Allah’ın varlığına delil olmakla beraber,109

peygamberlerin, onların getirdiği vahyin ve peygamberlik müessesesinin de hak 

olduğunun bir ispatı olması hasebiyle, Kur’ân’ın temel hedefi olan, “muhataplarını 

hidayete ulaştırma gayesi” noktasında önemli bir role sahiptir. Bu doğrultuda Kur’ân’da 

zikredilen mucizeleri tahlil etmek önem arz etmektedir.

A. Kur’ân’da Zikredilen Mucizeler

Kur’ân, insanlık tarihinin önemli vakıalarını ön plana çıkarırken, muhataplarının 

ibret nazarıyla bu olaylardan ders çıkarmalarını amaçlamaktadır.110 Bir hidayet kitabı 

olan Kur’ân’ın muhtevası içerisinde önemli bir yer tutan peygamber kıssalarında,111

Kur’ân’ın bu temel gayesine hizmet etmeyecek tasvirlere, zaman ve mekan unsurlarına 

ve benzeri ayrıntılara yer verilmemiş olması pek tabiidir. Bu bağlamda bazı 

peygamberlerin kıssalarına Kur’ân’da geniş yer ayrılırken, bazılarına ise kısaca 

değinilmiştir. Kıssalar içerisinde yer alan mucizeler açısından bakıldığında da bu üslup 

                                                          
109 Bkz. Mâturîdî, Kitâbu’t-Tevhîd, s.176-177. Ayrıca bkz. Şehristânî, Nihâyetu’l-İkdâm fî ‘İlm-i Kelâm, 

s. 413-414.
110 Şengül, Kur’ân Kıssaları Üzerine, Işık Yay., İzmir 1994, s. 107-108.
111 Bkz. Şengül, İdris, a.g.e., s. 26-27.
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değişmemektedir. Genel anlamda peygamberlerin mucizelerle desteklendikleri pek çok 

Kur’ân ayetinde açıkça ifade edilmekle beraber,112 Kur’ân’da ismi geçen 

peygamberlerin sadece bir kısmına verilen mucizeler genişçe anlatılmıştır.113 Böylece 

Kur’ân, kıssalar yoluyla insanlık tarihindeki ibretlik sahneleri, Kur’ân’ın temel gayeleri 

doğrultusunda hülasa etmiştir. Bu bağlamda, insanlık tarihine yön veren sünnetullah 

kaideleri de kıssaların satır aralarında Kur’ân muhataplarının idrakine sunulmuştur. 

Dolayısıyla Kur’ân kıssalarının, tüm zamanlara hitap eden sünnetullah kaidelerinin 

uygulamalı örnekleri olduğu söylenebilir. Bu çerçeve içerisinde, kıssalarda zikredilen

mucizelerin vukuunda tecelli eden bir takım sünnetullah kaidelerini tespit etmek 

mümkün olabilir. Bu doğrultudaki bir çalışma, mucizenin Kur’ân’î bir zeminde ele 

alınması ve mucize konusunda sağlıklı bir değerlendirme yapılabilmesi için gereklilik 

arz etmektedir. 

Kur’ân kıssalarında anlatılan harikulade olaylardan hangilerinin mucize 

çerçevesinde değerlendirilebileceği, hangilerinin de mucizenin şartlarını taşımadığı 

hususu, mucize konusunda yapılan tanımlamalara ve dolayısıyla mucize için ileri 

sürülen şartlara göre değişkenlik arz edebilmektedir. Bu bağlamda, daha önceki 

bölümlerde mucizenin şartları üzerinde detaylıca durulmuş ve neticede şöyle bir tanım 

ortaya konulmuştu; “Mucize, nübüvvet iddiasıyla birlikte, Allah Te‘âlâ tarafından 

                                                          
112 Mâide 5/32; Yûnus, 10/74; İbrâhîm 14/9; Nahl, 16/43-44; Rûm, 30/47; Fâtır, 35/24-25. Her 

peygambere, davasını ispat edebileceği bir mucizenin verildiğine dair hadislere de rastlamak 

mümkündür. Örnek olarak Ebû Hureyre’den nakledilen bir hadiste Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle 

buyurmaktadır; “Her peygambere insanları etkileyip iman etmelerine sebep olan âyetler (mucizeler) 

verilmiştir. Bana verilen ise Allah’ın gönderdiği vahiydir… ” Bkz. Buhârî,  Fedâilu’l-Kur’ân, 1; 

İ’tisâm, 1; Müslim, Îmân, 239.  
113 Örneğin Kur’ân’da Hz. Mûsa, Îsâ, İbrâhîm, Dâvûd, Süleymân ve Sâlih gibi peygamberlerin 

mucizelerinden genişçe bahsedilmiştir. Diğer taraftan, Hz. İdrîs, İsmâil, İshâk, Hârûn, Zülkifl, İlyâs, 

Elyesa’ ve Yahyâ’nın mucizeleri bahse konu edilmemiştir. Fakat yukarıda zikredilen hadis-i şerif ve 

ayetler ışığında, mucizeleri zikredilmeyen peygamberlere herhangi bir mucize verilmediğini iddia 

etmek doğru değildir. Bkz. Karadeniz, İlim ve Din Açısından Mucize, s. 210. Konu ile ilgili gayet 

sarih ifadelerin bulunduğu ayetlere de rastlamak mümkündür; “Senden önce birçok peygamber 

gönderdik; onların bir kısmını sana anlatmıştık, ama sana onlardan bir kısmını da anlatmadık…”

Bkz. Mu’min, 40/78.
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peygamberin elinde ve onu tasdik edecek bir biçimde yaratılan, inkâr edenleri benzerini 

getirmekten aciz bırakan, iman edenlerin imanına iman katan/mutmain kılan, harikulade 

bir iştir.” Mezkûr tanımlama, Kur’ân’ın harikulade olaylarla ilgili çizmiş olduğu 

perspektife bağlı kalınarak ortaya konulmaya çalışılmış olması hasebiyle, Kur’ân’daki 

mucizelerin ele alınması noktasında da söz konusu tanımlamanın çizmiş olduğu çerçeve 

takip edilecektir.

Kur’ân’da, kıssalarına değinilen peygamberler değerlendirildiğinde, en kapsamlı 

ve detaylı bir şekilde tebliğ mücadelelerine yer verilen peygamberlerin, İsrailoğullarına 

gönderilen peygamberler olduğu görülmektedir. Bunların başında da Hz. Mûsâ 

gelmektedir.114

1. Hz. Mûsâ’nın Kur’ân’da Zikredilen Mucizeleri

Kur’ân’da Hz. Mûsâ’nın kıssası, farklı yönleri ön plana çıkarılmak suretiyle, 

farklı surelerde tekrar tekrar bahse konu edilmiştir. Bu anlatımlar içerisinde Hz. 

Mûsâ’ya verilen mucizelerden de genişçe bahsedilmektedir. Hatta “Andolsun biz 

Mûsâ’ya apaçık dokuz mucize verdik…”115 mealindeki ayette Hz. Mûsâ’ya verilen 

dokuz mucizenin bulunduğu ifade edilmek suretiyle, Hz. Mûsâ’nın, tebliğ 

mücadelesinde mucizelerle desteklendiği açıkça ifade edilmiştir.

                                                          
114 Kur’ân kıssalarını, mucize konusundaki sünnetullah kaidelerini tespit edebilmek amacıyla ele alırken, 

sıralama açısından, en kapsamlı şekilde mucizelerinden bahsedilen peygamber kıssalarından başlayıp, 

mucizelerine daha az yer verilen peygamber kıssalarına doğru giden bir seyir takip edilecektir. 

Dolayısıyla bu sıralamada tarihi kronoloji değil, mucize hakkındaki sünnetullah kaidelerini tespit 

etmek amacına mebni bir sıralama takip edilecektir.   
115  İsrâ, 17/101. Hz. Musa’ya dokuz mucizenin verildiğini teyit eden bir ”َولَقَْد ٰاتَْینَا ُموٰسى تِْسَع ٰایَاٍت بَیِّنَاٍت...“

diğer ayette de şöyle buyurulmaktadır; “Elini koynuna sok; Firavun’a ve onun kavmine gönderilen 

dokuz mucizeden biri olarak, kusursuz bembeyaz olarak çıksın. Çünkü onlar fâsık bir kavimdir.” Bkz. 

Neml, 27/12. اَء ِمْن َغْیِر ُسٓوٍء ۪في تِْسعِ ٰایَاٍت اِٰلى فِْرَعْونَ " .."َوقَْوِمھِ َواَْدِخْل یََدَك ۪في َجْیبَِك تَْخُرْج بَْیَضٓ
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Hz. Mûsâ’nın tebliğ görevinin en önemli merhalesini, Firavun ile girişmiş 

olduğu ve İsrailoğullarının Mısır’dan çıkışı ile sonuçlanan mücadelenin oluşturduğu

bilinen bir husustur. İşte Hz. Mûsâ bu çetin süreçte, mucizenin bütün şartlarını havi 

olan, “âsâ ve parıldayan el” mucizeleriyle desteklenmiştir. Kur’ân’da Hz. Mûsâ’nın söz 

konusu mucizelerinden pek çok defa bahsedilmiştir.116 Nitekim sihirbazlığın son derece 

revaç bulduğu bir ortamda ortaya konulan bu mucizeler olumlu neticeleri beraberinde 

getirmiş, Firavun’un tehditlerine aldırmayan sihirbazlar iman etmişlerdir. Dolayısıyla 

bu mucizeler, Kur’ân’da anlatılanlar içerisinde olumlu neticelerinden bahsedilen az 

sayıdakilerden olmaları hasebiyle önem arz etmektedir. Diğer taraftan bu mucizelerin;

peygamberlerin, davalarındaki doğruluklarını ispat için, kendi dönemlerinde revaç 

bulmuş konularda mucizelerle desteklendiklerine dair sünnetullaha da işaret ettiği tespit 

edilebilir. 

Hz. Musa’nın gösterdiği açık mucizelere rağmen inanmamakta ısrar eden ve 

İsrailoğullarının Mısır’dan çıkışına izin vermeyen Firavun ve etrafındakilerin, öğüt alıp 

düşünmeleri için çeşitli felaketlerle sınandıkları Kur’ân’da haber verilmektedir; “Biz de 

Firavunun adamlarını, öğüt alıp düşünmeleri için yıllarca kuraklığa ve ürün kıtlığına 

uğrattık… Firavun’un kavmi Musa’ya: “Bizi büyülemek için ne mucize gösterirsen 

göster, sana inanmayacağız” dedi. Bunun üzerine su baskınını, çekirgeyi, biti, 

kurbağayı ve kanı birbirinden ayrı mucizeler olarak üzerlerine saldık. Yine de 

büyüklendiler ve suçlu bir toplum oldular.”117 Söz konusu hadiselerin Kur’ân’da “ayet” 

terimiyle ifade edilmiş olması dikkat çekicidir. Nitekim aynı bağlam içerisinde, Firavun 

yandaşlarının Hz. Mûsâ’dan yardım istedikleri anlatılmıştır. Bu bağlamda, eğer Hz. 

Musa, Rabbine yalvarıp bu afetlerin kendilerinden kaldırılmasını sağlarsa ona 

                                                          
116 A’râf, 7/106-110; Tâhâ, 20/19-25, 69; Mu’minûn, 23/45-46; Şu‘arâ, 26/29-45; Neml, 27/9-12; Kasas, 

28/31-33; Mu’min, 40/23-24; Zuhruf, 43/46-47; Nâzi‘ât, 79/20.
117 A‘râf, 7/130, 132-133. َالتٍ "فَاَْرَسْلنَا َعلَْیِھُم الطُّوفَاَن َواْلَجَراَد  َم ٰایَاٍت ُمفَصَّ فَاِدَع َوالدَّ َل َوالضَّ ..."َواْلقُمَّ
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inanacaklarını vadetmişler, afetler kendilerinden kaldırılınca da sözlerinden 

caymışlardır.118 Firavun ve yandaşlarının öğüt alması için vuku buldukları açıkça 

zikredilen söz konusu afetlerin son bulması için Hz. Musa’dan yardım istenmesi, bu 

hadiselerin Hz. Musa’nın doğruluğuna delalet eder bir tarzda vuku bulduğuna işaret 

etmektedir.119 Bu çerçevede mezkur hadiselerin, Hz. Mûsâ’nın doğruluğuna delalet 

etmeleri cihetiyle sıradan afetlerden ayrıldığı ve dolayısıyla mucize olarak 

değerlendirilmeleri gerektiği anlaşılmaktadır. Nitekim müfessirlerin pek çoğu, söz 

konusu afetleri, Hz. Musa’ya verildiği ifade edilen dokuz mucize içerisinde 

saymışlardır.120

İsrailoğullarının Mısır’dan çıkış süreci esnasında vuku bulan diğer önemli bir 

harikulade olay ise “denizin yarılması” hadisesidir. Hz. Mûsâ önderliğinde İsrailoğulları 

Kızıldeniz’in kenarına geldiklerinde, peşlerindeki Firavun ve ordularından kurtulmak 

için hiçbir yolun kalmadığı bir anda ilahî yardım imdada yetişmiş ve Hz. Mûsâ’ya 

âsâsıyla denize vurması emredilmiş, böylece deniz ikiye yarılmış, İsrailoğulları, denizin 

içerisinde kendileri için açılan yoldan geçip gitmişlerdir.121 Aynı yoldan onları takip 

etme girişiminde bulunan Firavun ve orduları ise denizde boğularak helak 

edilmişlerdir.122 Kur’ân’da anlatılan bu olay vesilesiyle,  ibretlik derslerin ve 

sünnetullah kabilinden bazı kaidelerin Kur’ân muhataplarına sunulduğu muhakkaktır. 

                                                          
118 A‘râf, 7/134-135 
119 Bkz. İsrâ, 17/101; Neml, 27/12..
120 Çeşitli tefsirlerde söz konusu afetlerin nasıl mucizevî bir tarzda ve dolayısıyla Hz. Mûsâ’nın 

doğruluğuna delalet edecek şekilde vuku bulduğuna dair detaylı bilgiler dile getirilmiştir. Hatta söz 

konusu afetlerin sadece Kıptîler’e dokunup, İsrailoğullarını etkilemediğinden bahsedilmiş ve bunun

bile tek başına mucize olduğu ifade edilmiştir. Örnek olarak bkz. Zemahşerî, el-Keşşâf, II/496-497; 

Râzî, Mefâtih’ul-Ğayb, XIV/228. Tefsirlerde Hz. Musa’ya dokuz mucizenin verildiğini ifade eden 

İsrâ suresi 101. ayeti bağlamında, dört farklı görüş nakledilmiş, İbn Abbas’a dayandırılan ve muteber 

kabul edilen görüşe göre de söz konusu hadiseler dokuz mucize içerisinde sayılmıştır. Örnek olarak 

bkz. Mâverdî, en-Nuketu ve’l-‘Uyûn, III/277; Kurtubî, el-Câmi‘u li Ahkâmi’l-Kur’ân, XV/99-100. 

Ayrıca bkz. Mukâtil b. Suleyman, Tefsîru Mukâtil b. Suleymân, II/553.
121 Bakara, 2/50; Yûnus, 10/90-92;  İsrâ, 17/103; Tâhâ, 20/77-78; Şu‘arâ, 26/60-68; Duhân, 44/23-24.
122 Bkz. A ‘râf, 7/136; Yûnus, 10/90-92; Tâhâ, 20/78; Mu’minûn, 23/47; Şu‘arâ, 26/66; Kasas, 28/40; 

Zuhruf, 43/55; Zâriyât, 51/40.
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Kısaca ifade etmek gerekirse, bu olayla birlikte Kur’ân muhataplarına, iman edenlerin 

Allah’ın desteğine mazhar oldukları ve pek çok harikulade olayı müşahede etmesine 

rağmen inkarda ısrar edenlerin helak edildiği gerçeği bir sünnetullah kaidesi olarak 

hatırlatılmaktadır. Bu çerçevede “denizin yarılması” mucizesi, iman edenlere bakan 

yönüyle ilahi yardım olarak gerçekleşen bir mucize iken, türlü mucizeleri görmelerine 

rağmen iman etmemekte ısrar eden inkarcılara bakan yönüyle helak gayesini muhtevi 

bir mucize olarak vuku bulmuştur.

Diğer taraftan “denizin yarılması” hadisesi, tehaddi açısından 

değerlendirildiğinde de önemli bir tespite ulaşmak mümkündür. Hz. Mûsâ, denizin 

yarılması hadisesi gerçekleşirken hiç kimseye meydan okumuş değildi. En azından buna 

dair bir ifadeye Kur’ân’da rastlanmamaktadır. Ancak bu hadisenin bir mucize olduğu 

hususu açıktır ve İslam uleması arasında da bu konuda hemen hemen ittifak vardır.123

Bu durumda tehaddinin, mucize için değişmez bir şart olarak ileri sürülmesinin çok 

isabetli olmayacağını söylemek mümkün görünmektedir.124 Nitekim Hz. Mûsâ’ya 

verilen diğer başka mucizelerde de aynı husus dikkati çekmektedir. Hz. Mûsâ’nın, 

âsâsıyla vurduğu kayadan dokuz pınarın fışkırması ve böylece çölde susuz kalan 

İsrailoğullarının su ihtiyacının giderilmesi, gökten kudret helvası ve bıldırcın eti 

indirilmek suretiyle gıda ihtiyaçlarının giderilmesi, ilahî ikram kabilinde gerçekleşen 

mucizeler olup, herhangi bir meydan okumayla birlikte vuku bulmamışlardır.125

Kanaatimiz odur ki, inananlara bir ikram kabilinden vuku bulan söz konusu hadiseler, 

                                                          
123 Bu noktada tam bir ittifaktan bahsetmemiş olmamız, söz konusu olayı, özellikle son yüzyıldan 

itibaren, mucizeleri bir takım olağan doğa olaylarıyla açıklama/te’vîl etme gayretlerinin var oluşu 

münasebetiyledir. Örneğin Muhammed Esed, denizin yarılması hadisesini, süratle vuku bulan med-

cezir olayı ile izaha çalışmıştır. Bkz. Esed, Muhammed, Kur’ân Mesajı, çev. Cahit Koytak-Ahmet 

Ertürk, İşaret Yay., İstanbul 2002, s. 749-750. Geniş bilgi için bkz. Özgel, İshak, “Kur’ân’daki 

Olağanüstü Olayları Yorumlaması Ekseninde Muhammed Esed’in Ayet Kelimesi Çevirisi Üzerine”, 

SDÜİFD, 2007/2, S. 19, s. 161 v.d. Söz konusu te’vil çabaları, çalışmamızın diğer başka başlıkları 

altında detaylıca tartışılacaktır.
124 Bu hususa dair açıklamalar geçmiş bölümlerde yapıldığı için, burada tekrar detaya girilmemiştir.
125 Hz. Mûsâ’ya bahşedilen bu ve benzeri mucizelerin anlatıldığı ayetler için bkz. Bakara, 2/56-57, 60, 

72-73; A‘râf, 7/160.
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iman eden topluluğun desteklenmesi noktasındaki sünnetullaha işaret eden ve imanda 

itminana vesile olan birer mucize olarak değerlendirilmelidir.126 Buradan hareketle 

mucizelerin kime gösterildiğinden ziyade, kimin elinde zuhur ettiğinin önemli olduğu 

söylenebilir. Bu çerçevede, peygamberlerin elinde zuhur eden ve harikulade bir olay 

olan mucizenin, bazen tehaddi ile birlikte ortaya çıkıp inkar edenleri aciz bırakırken, 

bazen de iman edenler için bir ikram ve imanda itminan vesilesi olarak husule geldiği

anlaşılmaktadır. 

Kur’ân’da, geniş bir şekilde tebliğ mücadelesine yer verilen ve kendisine verilen 

mucizelerden bahsedilen diğer bir peygamber Hz. İsa’dır. 

2. Hz. İsa’nın Kur’ân’da Zikredilen Mucizeleri

Kur’ân-ı Kerîm’de Hz. İsa’ya dair anlatımların hemen hepsinde harikulade 

olayların ön planda olduğu söylenebilir. Hz. İsa’nın doğumu başlı başına bir mucize 

olduğu gibi,127 beşikteyken konuşması128 ve pek çok başka mucizeyle desteklenmiş 

olması bu durumun bir ifadesidir. “Meryem’in oğlunu da annesini de mucize kıldık 

…”129 “…O’nu (Îsa’yı) insanlar için bir mucize ve katımızdan bir rahmet 

kılacağız…”130 mealindeki ayetler de aynı hususu ifade etmektedir.131

                                                          
126 Mucizenin bu yönünü ortaya koyan diğer başka örnekleri yine Kur’ân’da bulmak mümkündür. Daha 

sonraki başlıklarda, diğer peygamberlerin mucizelerinden bahsedilirken bu hususa tekrar işaret 

edilecektir.
127 Âl-i ‘İmrân, 3/47; Meryem, 19/16-26; Enbiyâ, 21/91.
128 Âl-i ‘İmrân, 3/46; Mâide, 5/110; Meryem, 19/29-34
129 Mu’minûn, 23/50.
130 Meryem, 19/21.
131 Hz. Îsâ’nın babasız olarak dünyaya gelişinin bir mucize olarak Kur’ân’da sunulması, Hz. Îsâ’nın da 

tıpkı diğer insanlar gibi bir beşer olduğunun ifadesidir. Bkz. Derveze, İzzet, et-Tefsîru’l-Hadîs, çev. 

Ekrem Demir v.d., Ekin Yay., 2. Baskı, İstanbul 1998, V/421.
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Hz. İsa’nın doğumu ve beşikteyken konuşması dışında, nübüvvetini tasdik 

kabilinde yaratılan diğer mucizeler, Kur’ân’da iki farklı sûrede -küçük farklılıklar 

dışında-132 aynen tekrar edilmiştir; 

“O gün Allah şöyle diyecek: “Ey Meryem oğlu İsa! Senin üzerindeki ve annen 

üzerindeki nimetimi düşün. Hani sen Rûhu’l-Kudüs ile desteklenmiştin. Beşikte 

iken de yetişkin iken de insanlarla konuşuyordun. Hani sana kitabı, hikmeti, 

Tevrat’ı ve İncil’i de öğretmiştim. Hani iznimle çamurdan kuş şekline benzer bir 

şey yapıyordun da içine üflüyordun, benim iznimle hemen (canlanıp) bir kuş 

oluyordu. Yine benim iznimle doğuştan körü ve alacalıyı iyileştiriyordun. Hani 

benim iznimle ölüleri de (hayata) çıkarıyordun. Hani sen İsrailoğullarına açık 

mucizeler getirdiğin zaman ben seni onlardan kurtarmıştım da onlardan inkar 

edenler, “Bu ancak açık bir büyüdür” demişlerdi.”133

Tıbbın ilgi gördüğü bir topluluğa gönderilen Hz. İsa’ya verilen mezkur

mucizeler, bu konuda tebarüz etmiş bir kavmi aciz bırakması itibariyle nübüvvetin 

sarsılmaz bir delili olarak dikkati çekmektedir. Ancak İsrailoğulları, bu harikulade 

durum karşısında kadiri mutlak olan Allah’a iman etmek yerine, yukarıda zikredilen 

ayetten de anlaşıldığı üzere, önce bu mucizelerin bir büyü olduğunu ifade etmişler, daha 

sonra da –tarihi süreçte- bu mucizeler dolayısıyla Hz. İsa’yı ilahlaştırmak şeklinde bir 

yanlışa düşmüşlerdir.134 Bu noktada mezkur ayetlerdeki mucizelerin, “Allah’ın izni ile” 

                                                          
132 Burada meali verilmeyen Âl-i ‘İmrân suresindeki ilgili ayetlerde, yukarıda meali verilen ayette sayılan 

mucizelerin yanı sıra Hz. Îsâ’nın, “insanların evinde ne yiyip ne biriktirdiklerini haber vermesi” 

şeklindeki haberî/ğaybî bir mucizesinden de bahsedilmektedir. Bkz. Âl-i ‘İmrân, 3/48-49. 
133 Mâide, 5/110.
134 Kur’ân, Hıristiyanların bu inancına değinmekte ve açıkça reddetmektedir. Bkz. Bakara, 2/116; Nisâ, 

4/171; Mâide, 5/17, 72, 73, 116; Tevbe 9/30, 31; Meryem, 19/34-35. İncillerde Hz. İsa’nın 

mucizelerinin, İsa tarafından kendi gücü ile mi yapılmış olduğu, yoksa Allah tarafından mı 

gerçekleştirildiği noktasında bir açıklık yoktur. Bununla beraber gösterdiği mucizelerle ilişkili olarak 

Hz. İsa’ya secde edenlerden bahsedilir ki bu, Hz. İsâ’yı ilahlaştıran bir zihniyetin yansımalarından 

başka bir şey değildir. Bkz. Matta 8:2, 27; 9:18; 15:25; 28:9; Markos 4:41; 5:22; Luka 8:22-25; 

Yuhanna 14:13 v.s. Geniş bilgi için bkz. Karadeniz, İlim ve Din Açısından Mucize, s. 234-237.  
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gerçekleştiğine dair çok kuvvetli bir vurgu ile anlatılmış olması, İsrailoğullarının bu 

büyük yanılgısının altını çizmekle beraber, mucizelerin Allah’ın bir fiili olduğunu ifade 

etmesi bakımından da önemlidir.135

Hz. İsa’ya verilen mucizeler, mucize konusundaki bir sünnetullaha işaret 

etmeleri bakımından da önem arz etmektedir. Zira Hz. İsa’ya verilen mucizeler, en 

amansız hastalıkların iyileştirilmesi ve ölülerin diriltilmesi şeklinde vuku bularak, o 

dönemde tıp sahasında ilerlemiş olan muhataplarını aciz bırakmıştır. Yani mezkûr 

mucizelerin, o dönemin toplumunda en çok revaç bulan konularıyla ilgili ortaya 

çıkması, hem muhatapların ilgisini ve dikkatini celbetmiş, hem de onları en iyi bildikleri 

konuda aciz bırakarak nübüvvetin sarsılmaz delili olmuştur. Buna benzer olarak, Hz. 

Mûsâ’ya da sihirbazlıkta son derece ilerlemiş bir topluluk karşısında, sihirbazları aciz 

bırakan “âsâ ve parıldayan el” mucizeleri verilmiştir. Hz. Peygamberin en büyük 

mucizesi olan Kur’ân da söz söyleme sanatında son derece ilerlemiş olan bir kavmi aciz 

bırakacak bir tarzda inzal olmuştur. Dolayısıyla her peygamberin kendi döneminde ve 

gönderilmiş oldukları kavimlerde revaç bulmuş olan hususlarda olağanüstü bir şekilde 

desteklendiklerini ifade eden bu ve benzeri örneklerin, mucize hakkındaki bir 

sünnetullahı ortaya koydukları, yaygın bir kanaat olarak kabul görmüştür.136

Hz. İsa’ya yukarıda zikredilen ayetlerde sayılan mucizelerin yanı sıra, 

Havarilerinin isteği üzerine gökten donatılmış bir sofra indirilmiştir.137 Havariler, Hz. 

İsa’ya inandığını ifade eden, ancak -ilgili ayetlerde de belirtildiği üzere- imanda 

itminana erişmek isteyen kimselerdi.138 Bu sebeple Hz. İsa’dan böyle bir istekte 

                                                          
135 Elmalılı, Hak Dîni Kur’ân Dili, II/1103.
136 Bkz. Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, XIV/208-209; İbn Kesîr, Ebu’l-Fidâ İsmâîl ed-Dimaşkî, Tefsîru’l-

Kur’âni’l-‘Azîm, Muessesetu Kurtuba, Kahire 2000, III/66. 
137 Mâide, 5/112-115.
138 Mâide sûresi yüz on üçüncü âyette geçen َوتَْطَمئِنَّ قُلُوبُنَا ifadesine, Hz. İbrahîm’in, ölülerin diriltilmesini 

müşahede etmek istemesiyle ilgili ayetlerde de rastlamak mümkündür. Bkz. Bakara 2/260. 

Dolayısıyla ulema, söz konusu mucize isteğini imandaki bir noksanlık olarak yorumlamak yerine, 

imanda itminana erişme isteği olarak yorumlamıştır. Bu çerçevede, Maide suresi yüz on ikinci ayette 
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bulunduklarını ifade etmişlerdir. Neticede bu istekleri kabul edilmiş ve gökten 

donatılmış bir sofra indirilmiştir.139 Bir mucize olarak bu olaya bakıldığında, 

mucizelerin ortaya çıkışıyla ilgili çıkarım yapmak mümkündür. Yukarıda da ifade 

edildiği üzere peygamberlerin, dönemlerinde revaç bulmuş hususlarda -bir sünnetullah 

olarak- mucizelerle desteklendikleri malumdur.140 Şüphesiz bunda, öncelikle 

muhatapların dikkatini çekmek gayesine matuf bir hikmet aranabilir. “Ayrıca insanların, 

en iyi bildikleri bir konuda aciz bırakılmış olmalarının, peygamberlerin doğruluğunu 

anlamalarına ve söz konusu hadisenin ilahi bir fiil olduğunu kavramalarına yardımcı 

olduğu”141 muhakkaktır. Ancak peygamberlerin mucizelerini, dönemin revaç bulmuş 

hususlarıyla alakalı olan mucizelerle sınırlamanın, Kur’ân çerçevesinde çok isabetli 

olmayacağı, Havârilerin isteği üzerine gerçekleşen mezkûr mucize bağlamında ifade 

edilebilir. Çünkü Havarilere gökten donatılmış sofra indirilmesi hadisesi ile dönemin 

toplumunda revaç bulmuş konuları arasında doğrudan bir irtibat kurmanın çok mümkün 

olmadığı ileri sürülebilir. Dolayısıyla bu çerçevede peygamberlerin, muhataplarını ilk 

imana davet noktasında ortaya koydukları mucizelerin yanı sıra, tebliğ mücadeleleri 

içerisinde başka mucizelerle de desteklendikleri ortaya çıkmaktadır. Bu mucizeler, 

bazen inananların bir sıkıntısını gidermek, onları desteklemek ve böylece inananları 

                                                                                                                                                                         
yer alan  ,  ًَعلَْینَا َمائَِدة لَ  ھَْل یَْستَِطیُع َربَُّك اَْن یُنَزِّ ifadesinin, Ali b. Ebi Tâlib, Mu‘az b. Cebel, İbn Abbâs, Aişe 

ve Sa‘id b. Cübeyr gibi sahabe tarafından   ھَْل تَْستَِطیُع َربََّك şeklinde okunduğu rivayet edilmiştir. Bkz. 

Zeccâc, Me ‘âni’l-Kur’ân ve İ‘râbuhu, II/220; Beğavî, Hasan b. Mes‘ûd b. Muhammed, Me‘âlimu’t-

Tenzîl, Dâru’t-Tayyibe, Riyad 1989, III/117; Zemahşerî, el-Keşşâf, II/314; İbn Atıyye el-Endelûsî, 

Muhammed Abdulhak b. Gâlib, el-Muharreru’l-Vecîz fî Tefsîri’l-Kitâbi’l-‘Azîz, thk. Abdusselam 

Abduşşâfî Muhammed, Dâru’l-Kutubi’l-‘İlmiyye, Beyrut 2001, II/259; Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, 

XII/136-137. 
139 Mezkûr ayetler çerçevesinde, gökten donatılmış sofranın indirilip indirilmediği meselesi tartışılmıştır. 

Fakat Râzî, müfessirlerin cumhurunun bu sofranın indiği görüşünde olduğunu ifade etmiştir. Bkz. 

Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, XII/141. Ayrıca bkz. Zemahşerî, el-Keşşâf, II/315; Beğavî, Me‘âlimu’t-

Tenzîl, III/118-119. Farklı yaklaşımlar için bkz. Bkz. Abduh-Rıza, Tefsîru’l-Menâr, VII/257 v.d.; 

Esed, Kur’ân Mesajı, s. 220.
140 Peygamberlerin, muhataplarını ilk imana davet aşamasında vuku bulan bu mucizelere, hidayet 

mucizeleri de denilmiştir. Bkz. Şiblî, Asr-ı Saâdet, II/362-364; Bulut, a.g.e., s. 62-63.
141 Bulut, Halil İbrahim, “Sünnî Gelenekte Mûcize Kavramı ve Hz. Salih’in Deve Mûcizesi”, Din 

Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 2004, C. IV, S. 2, s. 148.
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mutmain kılmak gayesine matuf olarak herhangi bir konuda vuku bulabildiği gibi,142

bazen de türlü mucizeleri görmelerine rağmen inanmamakta ısrar edenlerin helak 

edilmesi şeklinde ortaya çıkmıştır.143 Bahse konu edilen bu çerçeve, Hz. Peygamber 

başta olmak üzere, peygamberlere verilen mucizeleri değerlendirirken gözden 

kaçırılmaması gereken bir husustur.  

Kur’ân’da, tebliğ mücadelesine genişçe yer ayrılan ve mucizelerinden 

bahsedilen bir diğer peygamber, peygamberlerin atası olarak da bilinen Hz. İbrâhîm’dir.

3. Hz. İbrâhîm’in Kur’ân’da Zikredilen Mucizeleri

Hz. İbrâhîm’in kıssası, farklı yönleri ön plana çıkartılmak suretiyle Kur’ân’da 

müteaddit defalar tekrarlanmıştır.  Bu anlatımlar içerisinde –daha önce de kısmen ifade 

edildiği üzere- Hz. İbrahim’in harikulade olaylarla desteklendiğinin ifadesi olan 

anlatımlara da yer verilmiştir. 

Allah Te‘âlâ’nın yaratması/tekrar diriltmesi hususunda yakîn bir bilgi elde etmek 

isteyen Hz. İbrâhîm, Rabbinden ölüleri nasıl dirilttiğini kendisine göstermesini 

istemiştir. Bunun üzerine Hz. İbrahim’e dört kuş tutması, sonra da bu kuşları parçalara 

ayırıp her birini bir dağın üzerine bırakması istenmiştir. Neticede bu kuşların canlanarak

kendisine gelecekleri beyan edilmiştir.144 Mevzu ile alakalı ayetten anlaşıldığı üzere, 

                                                          
142 Nitekim Hz. Musa’ya bahşedilen bazı mucizelerde de aynı durum söz konusudur. Örneğin denizin 

yarılması, asasıyla vurduğu kayadan on iki pınarın fışkırması, gökten kudret helvası ve bıldırcın eti 

indirilmesi, bulutun İsrailoğullarını gölgelemesi v.b. gibi mucizeler de dönemin revaç bulmuş 

hususlarıyla alakalı değildir. Hz. Peygambere bahşedilen Kur’ân dışındaki mucizelerde de bunu 

görmek mümkündür. Bu hususa, ilerleyen bölümlerde detaylı olarak değinilecektir.
143 Bu nokta ile alakalı olarak; Hz. Sâlih’e bir mucize olarak bahşedilen dişi deveyi görmelerine rağmen, 

deveyi kesip inkarda ısrar eden Semûd kavminin şiddetli bir sarsıntı, yıldırım çarpması, uğultu ve 

çığlık ile helak edilmesi… Hz. Mûsâ’nın elinde vuku bulan mucizeleri gördüğü halde inanmamakta 

ısrar eden Firavun ve destekçilerinin denizde boğularak helak edilmesi gibi örnekler verilebilir. 
144 “Bir zamanlar İbrâhîm; “Rabbim! Ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster” demişti. Allah: “Yoksa 

inanmıyor musun?” deyince, İbrâhîm: “Evet inanıyorum, fakat kalbimin tatmin olması için” demişti. 
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parçalara ayrılmış olan kuşlar,145 Allah’ın dilemesiyle diriltilmiş ve böylece Hz. 

İbrâhîm’e, Allah’ın ölüleri diriltmeye kadir oluşu, yakîn bir bilgi olarak gösterilmiştir. 

Bu olay Hz. İsa’nın, çamurdan kuşa benzer bir şey yapması ve Allah’ın izniyle kuşun 

canlanması şeklinde vuku bulan mucizesine benzerdir. Bu iki benzer olaydan hareketle, 

mucizenin kime gösterileceği noktasında bir çıkarım yapmak mümkündür. Hz. İsa’nın 

elinde vuku bulan mucize, inkar edenlere nübüvveti ispat sadedinde gösterilmiş olmakla 

birlikte, Hz. İbrâhîm’e gösterilen bu harikulade olay ise imanda itminana erişme ve 

yeniden dirilme hususunda yakîn bilgiye muttali olma talebinde bulunan bir 

peygambere, Hz. İbrâhîm’e gösterilmiş ve aynı zamanda da onun elinde vuku 

bulmuştur. Dolayısıyla bu bağlamda, mucize için kriter noktasının, kime 

gösterildiğinden ziyade, kimin elinde ortaya çıktığıyla alakalı olduğunu söylemek 

mümkündür. 

Hz. İbrâhîm’in ateşe atılmasına rağmen yanmaması, onun olağanüstü bir şekilde 

desteklendiğine dair bir diğer örnektir. Kur’ân’da Hz. İbrahim’in tebliğ mücadelesinden 

geniş bir şekilde bahsedilmekle beraber, iki farklı surede, Hz. İbrâhim’in, babası ve 

kavmiyle girişmiş olduğu tebliğ mücadelesinin neticesinde ateşe atıldığından 

                                                                                                                                                                         
Öyleyse dört kuş tut. Onları kendine alıştır. Sonra onları parçalayıp her bir parçasını bir dağın 

üzerine bırak. Sonra da onları çağır. Sana uçarak gelirler. Bil ki, şüphesiz Allah mutlak güç 

sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Bakara, 2/260.
145 Mezkur ayette ifade edilen olayla ilgili bir takım farklı görüşler ortaya konulsa da –Râzî’nin 

ifadesiyle- müfessirlerin ittifakla kabul ettikleri görüş; “Hz. İbrâhîm’in kuşları parçalara ayırdığı, bu 

parçaların her birini –ilgili ayette belirtildiği gibi- bir dağın tepesine bıraktığı ve neticede bir mucize 

olarak kuşların diriltildiği, uçarak Hz. İbrâhîm’e geldikleri” şeklindedir. Geniş bilgi için bkz. Râzî, 

Mefâtihu’l-Ğayb, VII/45-46. Fakat bu görüşün aksine bazı alimler, Hz. İbrâhîm’in kuşları parçalara 

ayırıp ayırmadığı hususunu tartışmışlardır. Özetle Kur’ân’da anlatılan bu hadisenin, parçalanmış 

kuşların yeniden diriltilmesi şeklinde gerçekleşen bir olay olmayıp, alıştırılmış kuşların 

çağırıldıklarında gelmeleri şeklinde cereyan eden ve ruh ile bedenin yeniden buluşmasını temsilen 

anlatmakta olan bir olay olduğu ifade edilmiştir. Bu görüşün, Ebû Müslim el Isfehânî (ö.372h.) 

tarafından dile getirildiği Fahreddîn Râzî tarafından nakledilmektedir. Bkz. Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, 

VII/45. Bu görüşün, yakın çağda da destekçileri olmuştur. Örnek olarak bkz. Abduh-Rıza, Tefsîru’l-

Menâr, III/54-58. Doğrusu bu tür yaklaşımlar, müfessirler tarafından pek çok açıdan eleştirilmiştir. 

Geniş bilgi için bkz. Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, VII/45-46.
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bahsedilmektedir.146 Zaman ve mekan gibi tarihsel malumatların ele alınmadığı ilgili 

anlatımlarda açıkça ifade edildiği üzere, Hz. İbrahim ateşten korunmuştur. 

“(İbrâhim’in) kavminin cevabı, “O’nu öldürün veya yakın” demekten ibaret oldu. Allah 

da onu ateşten kurtardı. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için ibretler vardır.”147

Mezkûr ayetle aynı bağlam içerisinde ifade edilen bir diğer dikkat çekici nokta ise Lût 

(a.s.)’ın bu olay neticesinde Hz. İbrâhîm’e iman etmiş olmasıdır.148 Ateşin Hz. 

İbrâhîm’i yakmaması hadisesinin akabinde, Hz. İbrâhim’e iman edenlerin 

bulunduğundan bahsedilmiş olması, bu olayın, Hz. İbrâhîm’in nübüvvetinin 

doğruluğuna delalet eder bir tarzda vuku bulduğu gerçeğini gözler önüne sermektedir. 

Böylece mezkûr olayın, açık bir mucize olarak gerçekleştiği adeta tescillenmiş 

olmaktadır.  

Diğer taraftan bu açık mucizeden, iman eden toplulukların alacağı derslerin 

varlığından bahsedilmiş olması da son derece dikkat çekicidir. Kanaatimiz o dur ki, 

netice kabilinden yapılan bu vurgu, mucizelerin, sünnetullah konusundaki kapıyı 

aralayan örnek olaylar olduğu gerçeğini ifade etmektedir.

4. Hz. Salih’in Kur’ân’da Zikredilen Mucizesi

Hz. Sâlih, en eski Arap topluluğu olarak kabul edilen ‘Âd kavminden sonra 

gelen Semûd kavmine gönderilmiş bir peygamberdir.149 Hz. Salih’in kıssasının, mucize 

                                                          
146 Bkz. Enbiyâ, 21/68-70; ‘Ankebût, 29/24.
147 ‘Ankebût, 29/24.
148 ‘Ankebût, 29/26. Tefsirlerde Lût (a.s.) ile birlikte, Hz. İbrâhîm’in amcasının kızı olan Sara’nın da 

iman ettiğinden bahsedilmiştir. Bkz. Kurtubî, el-Câmi‘u li Ahkâmi’l-Kur’ân, XIII/339. Ayrıca bkz. 

Kâsımî, Muhammed Cemâleddîn, Mehâsinu’t-Te’vîl, thk. Muhammed Fuad Abdulbâkî, Dâru İhyâi’l-

Kutubi’l-‘Arabî, Kahire 1957, XIII/4747.
149 Semûd kavminin ‘Âd kavminden sonra geldiği Kur’ân’da da ifade edilen bir husustur. Bkz. A‘râf, 

7/74. Semûd’dan bahseden en eski belgeler M.Ö. VIII. yüzyıla ait Âsur kitabeleridir. Bu belgelerden 

anlaşıldığına göre onlar, M.Ö. birinci binin başlarında ortaya çıkmışlardır. Keza Aristo, Ptolemy ve 

Pliny gibi filozofların eserlerinde Semûd kavminden bahsettikleri görülmektedir. Bkz. Braeu, H.H., 
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açısından değerlendirildiğinde müstesna bir yere sahip olduğu söylenebilir. Bunun 

tespiti için, Hz. Sâlih’in tebliğ mücadelesine bakmak gereklidir.  

Hz. Sâlih, yegâne yaratıcı olan Allah’ı ve O’nun verdiği nimetleri hatırlatmak 

suretiyle kavmini imana davet etmiş ve kendisinin de O’nun hak peygamberi olduğunu 

ifade etmiştir. Bu çerçevede Hz. Sâlih; “Ey Kavmim! Allah’a kulluk edin. Sizin O’ndan 

başka hiçbir ilahınız yoktur. Sizi yerden (topraktan) yaratan ve orada ömür sürdüren 

odur…”150 “Burada bahçelerde, pınar başlarında, ekinler ve salkımları sarkmış 

hurmalıklar arasında güven içinde bırakılacak mısınız? Bir de dağlardan ustalıkla evler 

yontuyorsunuz. Artık Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.”151 ayelerinde 

de açıklıkla ifadesini bulduğu üzere kavmini öncelikle aklî deliller göstermek suretiyle 

doğruya davet etmiştir. Ne var ki, Allah’a iman etmeye davet eden hemen her 

peygamber gibi Hz. Sâlih de itham, tehdit, tahkir ve inkarla karşılaşmıştır; “Semûd 

kavmi uyarıları yalanladı. İçimizden bir insana mı uyacağız? O zaman biz sapıklık ve 

delilik etmiş oluruz. Öğüt aramızdan ona mı verilmiş? Hayır, o utanmaz yalancının 

biridir dediler.”152 “Ona: Sen büyülenmişsin, sen de bizim gibi bir insandan başka bir 

şey değilsin…”153 “Ona: Senin ve beraberindekiler yüzünden uğursuzluğa uğradık 

dediler…”154 Neticede aklî delillerle yetinmeyen Semûd kavmi, mucize talebinde 

bulunmuştur; “…Eğer doğru sözlü isen bir belge getir dediler.”155 Bunun üzerine 

“Allah’ın dişi devesi” bir delil olarak Semûd kavmine gönderilmiştir.156

                                                                                                                                                                         
“Semûd” mad., MEB İslam Ansiklopedisi, MEB Basımevi, İstanbul 1980, X/474-475; Esed, Kur’ân 

Mesajı, s.285-286; Özsoy-Güler, Ömer-İlhami, Konularına Göre Kur’ân,  Fecr Yay., Ankara 2006, s. 

719.
150 Hûd, 11/61
151 Şu‘arâ, 26/146-150. Benzer ayetler için bkz. A‘râf, 7/73-74.
152 Kamer, 54/24-25.
153 Şu‘arâ, 26/153-154. 
154 Neml, 27/47.
155 Şu‘arâ, 26/154.
156 İlgili ayetlerin çoğunluğunda  َُكْم اَیَةً هللاِ ل ھَِذِه نَاقَةُ  ifadesi geçmektedir. Bkz. A‘râf, 7/73; Hûd, 11/64. 

Benzer ayetler için ayrıca bkz. Şu‘arâ, 26/155-156; Kamer, 54/26-28; Şems, 91/13.
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Semûd kavminin mucize talebine olumlu cevap verilmiş olması, Hz. Sâlih 

kıssasındaki dikkat çekici olan noktalardan bir tanesidir. Kur’ân’da mucize taleplerine 

verilen cevaplar ile alakalıdır. Zira Kur’ân’da, geçmiş kavimlerin mucize taleplerine

ekseriyetle olumsuz cevap verilmesine rağmen Semûd kavminin mucize talebine 

karşılık “dişi deve” mucizesi vuku bulmuştur. Bununla birlikte, dikkat edilmelidir ki 

devenin gönderilmesinden önce, Hz. Sâlih’in, peygamberliğinin delili olarak öne 

sürdüğü başka bir mucizeden bahsedilmemiştir. Kur’ân’ın olumsuz cevap verdiği pek 

çok mucize talebinde ise durum bundan farklıdır. Daha önce mucizeleri gördüğü halde, 

iman etmemek için bahane üretmek niyetindeki inatçı inkarcıların, içeriği kendileri 

tarafından belirlenen yeni mucize taleplerinin olumlu cevaplanmadığı Kur’ân’da 

defalarca bahse konu edilmiştir.157 Hatta Kur’ân, bu gibi aşırı mucize taleplerinde 

bulunanların helakinden bahseden örneklerle doludur. Bahse konu meseleye dair en 

çarpıcı örneği, Hz. Musa’nın tebliğde bulunduğu Firavun’da bulmak mümkündür. Zira 

Hz. Musa, ilk tebliğde bulunduğu esnada, Firavun’un mucize talebiyle karşılaşmıştır.158

Bunun üzerine Hz. Musa’nın doğruluğunu ispat sadedinde, “asa ve parıldayan el” 

mucizeleri vuku bulmuştur.159 Yani bir diğer ifadeyle Firavunun mucize talebi, henüz 

Hz. Musa’nın doğruluğunu ifade edecek bir delilin bulunmadığı imana ilk davet 

esnasında olumlu cevaplanmıştır. İşte Hz. Sâlih ve Semûd kavminin durumu da 

böyledir. Fakat daha sonra, “âsâ ve parıldayan el” mucizelerini gördüğü halde iman 

etmeye yanaşmayan ve farklı mucize talepleriyle işi yokuşa süren Firavunun bu 

                                                          
157 Peygamberlerden talep edilen mucizeler ilerleyen bölümlerde müstakil olarak ele alınacaktır. Örnek 

olarak peygamberlerden istenen mucizeler ve bunlara verilen Kur’ân’î cevaplar hakkında bkz. 

Bakara, 2/55-56; Mâide, 5/112-115; En‘âm, 6/8-9, 37, 109-111, 124, 158; A‘râf, 7/70-72, 106-108, 

143; Hûd, 11/12-13, 27, 32, 53-55; Ra‘d, 13/7, 27, 31; İbrâhîm, 14/10-11; Hicr, 15/7-8; İsrâ, 17/90-

93; Tâhâ, 20/133; Enbiyâ, 21/5; Furkân, 25/7-9, 21-22; Şu‘arâ, 26/154; Kasas, 28/48; ‘Ankebût, 

29/50-51; Fussilet, 41/14; Zuhruf, 43/53-55; Muddessir, 74/52-56.
158 A‘râf, 7/106; Şu‘arâ, 26/31.
159 Bakara, 2/50; A’râf, 7/107-108; Tâhâ, 20/19-25, 69; Mu’minûn, 23/45-46; Şu‘arâ, 26/29-45; Neml, 

27/9-12; Kasas, 28/31-33; Mu’min, 40/23-24; Zuhrûf, 43/46-47; Nâzi‘ât, 79/20.
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talepleri160 olumlu cevaplanmadığı gibi, netice itibariyle Firavun, ordusuyla beraber 

helak olmaktan kurtulamamıştır.161

Kur’ân’da ifade edildiği üzere peygamberler, doğruluklarına delil olması için 

mucizelerle desteklenmişlerdir.162 Hz. Peygamberin de ifade ettiği üzere, her 

peygambere, davasını ispat edebileceği mucizeler bahşedilmiştir.163 Bazı kelam alimleri 

de nübüvvet iddiasında bulunan bir peygamberin muhataplarının, iman etmekle 

mükellef kılınabilmeleri için nübüvvetin doğruluğuna delil olacak bir mucizenin 

gösterilmiş olması gerektiğini ifade etmişlerdir.164 Zira peygamberlik iddiasında doğru 

olan ile yalancı olanı birbirinden ayırmak için mucizelerden başka bir delil olmadığı 

hususunda ittifak edilmiştir.165 Bu realite, Hz. Sâlih ve Hz. Musa’nın örneklikleriyle 

birleştirildiğinde şu sonuca varmak mümkün görünmektedir; her peygamber, bir 

sünnetullah olarak nübüvvetini ispat etmesini temin edecek mucizelerle 

desteklenmiştir.166 Bu mucizelerin ortaya çıkması, ilk imana davet noktasında muhatap 

kitlenin isteği üzerine de vuku bulabilmiştir. Bu çerçevede peygamberlerin 

muhataplarının mucize talepleri olumlu karşılanmıştır. Ancak mucizeleri gördüğü halde, 

inatla inkara devam edenlerin, hidayete ulaşma amacından uzak bir şekilde ifade 

                                                          
160 Zuhruf, 43/51-53; Mu’minûn, 23/47. Ayrıca bkz. Tâhâ, 20/56.
161 Bkz. A ‘râf, 7/136; Yûnus, 10/90-92; Tâhâ, 20/78; Mu’minûn, 23/47; Şu‘arâ, 26/66; Kasas, 28/40; 

Zuhruf, 43/55; Zâriyât, 51/40.
162 Mâide 5/32; Yûnus, 10/74; İbrâhîm 14/9; Nahl, 16/43-44; Rûm, 30/47; Fâtır, 35/24-25.
163 Ebû Hureyre’den nakledilen hadiste Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmaktadır; “Her peygambere 

insanları etkileyip iman etmelerine sebep olan âyetler (mucizeler) verilmiştir. Bana verilen ise 

Allah’ın gönderdiği vahiydir… ” Bkz. Buhârî,  Fedâilu’l-Kur’ân 1, İ’tisâm 1; Müslim, Îmân 239.  
164 Kâdî ‘Abdulcebbâr, Muğnî, XV/214-216; Cuveynî, Bâkıllânî’nin bu görüşte olduğunu nakletmekte 

ve fakat kendisinin aynı görüşte olmadığını belirtmektedir. Bkz. Cuveynî, Kitâbu’l-İrşâd, s. 265. 

Ayrıca bkz. Sâbunî, el-Bidâye, s. 87-88; Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, XIV/197; Âmidî, Ebkâru’l-Efkâr, 

IV/23.
165 Bâkıllânî, Kitâbu’l-Beyân, s. 38; Bağdâdî, Usûlu’d-Dîn, s. 173; Cuveynî, Kitâbu’l-İrşâd, s. 278; 

Sâbûnî, el-Bidâye, s. 88; İbn Teymiyye, en-Nubuvvât, s.127.
166 Mâide 5/32; Yûnus, 10/74; İbrâhîm 14/9; Nahl, 16/43-44; Rûm, 30/47; Fâtır, 35/24-25. Ayrıca bkz. 

Buhârî,  Fedâilu’l-Kur’ân 1, İ’tisâm 1; Müslim, Îmân 239.  
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ettikleri mucize talepleri olumlu karşılanmadığı gibi, bir sünnetullah olarak bu taleplerin 

sahipleri de helak edilmişlerdir.167  

Mucize talebinde bulunan Semûd kavmine, delil olarak dişi devenin gönderildiği 

Kur’ân’da ifade edilmekle beraber, devenin harikulade yönünün ne olduğuna dair açık 

bir bilgi verilmemektedir. Ancak deve ile ilgili bir takım şartların belirlendiği ve bu 

şartların çiğnenmesi durumunda Semûd kavminin helak edileceği haber verilmiştir. Bu 

çerçevede öncelikle deveye kötü niyetle el sürülmesi, ona herhangi bir zarar verilmesi 

durumunda azabın geleceği ifade buyrulmuştur; “Rabbinizden size apaçık belge 

(beyyine) geldi. Bu, Allah’ın dişi devesi sizin için bir âyettir. Onu bırakın, Allah’ın 

toprağında otlasın ve ona bir kötülük etmeyin. Yoksa can yakıcı azap sizi yakalar.”168

Bunun dışında su içme hakkının belirli bir gün deveye, belirli bir gün de Semûd 

kavmine ait olduğu ifade buyrulmuştur; “İşte belge (âyet) bu dişi devedir. Su içme hakkı 

belirli bir gün onun ve belirli bir gün de sizindir. Sakın ona bir kötülük yapmayın, yoksa 

sizi büyük günün azabı yakalar.”169  

Kaynaklarda Semûd kavminin, Hicaz ile Şam arasında Vâdi’l-Kura’ya kadar 

uzanan Hicr bölgesinde yaşadığı belirtilmiştir.170 Bu bilgiyle mutabık olarak Kur’ân’da 

Semûd kavminden, “Ashâbu’l-Hicr” ifadesiyle bahsedilmiştir.171 Semûd kavmi yaşadığı 

yer itibariyle zengin su kaynaklarına sahip değildi.172 Semûd kavmine bir mucize olarak 

                                                          
167 Hicr, 15/13-15; Mu’minûn, 23/47-48.
168 A‘râf, 7/73. Benzer ayetler için bkz. Hûd, 11/63-64.
169 Şu‘arâ, 26/155-156.
170 Taberî, Câmi‘u’l-Beyân,  X/282; Zemahşerî, el-Keşşâf, III/415; İbnu’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, 

Dâru’l-Kutubi’l-‘İlmiyye, Beyrut 1987, I/68.
171 Bkz. Hicr 15/80; Fecr, 89/9. Müfessirler Ashâbu’l-Hicr’den maksadın Semûd kavmi olduğunu 

belirtmişlerdir. Örnek olarak Bkz. Zemahşerî, el-Keşşâf, III/415; Kurtubî, el-Câmi‘u li Ahkâmi’l-

Kur’ân, X/45; İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’âni’l-‘Azîm, VIII/272. Kur’ân’ın kıssa üslubuna bakıldığında 

zaman ve mekan unsurlarının çoğu defa hazfedildiği görülecektir. Ancak Semûd kavminin kıssasına 

mahsus olarak, kıssanın geçtiği yere dair, detaylı olmasa da bir ipucu verildiği görülmektedir. Çünkü 

mezvu bahis kıssada mekan unsurunun, vuku bulan hadiseye tesiri söz konusudur.
172 Bu meyanda sözlüklere bakıldığında “semed” kelimesinin “az su” manasına geldiği de görülmektedir. 

Cevherî, es-Sıhâh, I/451; Isfehânî, el-Mufredât fî Ğarîbi’l-Kur’ân, s. 87; İbn Manzûr, Lisânu’l-‘Arab, 

VI/503
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gönderilen dişi devenin, olağanüstü bir miktarda yiyip-içtiği, hatta su içme sırasının 

kendisinde olduğu günlerde, suyun tamamını tükettiği ifade edilmiştir.173

Semûd kavminin, ovalarda ihtişamlı köşkler kuran, dağlarda ise kayadan sağlam 

evler yontan,174 bolluk ve refah içerisinde yaşayan,175 fakat buna karşılık yeryüzünde 

bozgunculuk yapan bir kavim olduğu Kur’ân’da haber verilmektedir.176 Bir delil olarak 

kendilerine gönderilen ve su kaynaklarını tüketecek miktarda su içen deve, bir taraftan 

kısıtlı imkanlarla yaşamaya alışkın olmayanların imtihanı olurken, diğer taraftan da Hz. 

Sâlih’in doğruluğunu gösteren bir mucize olmuştur. Bu çerçevede “dişi deve”, “iman 

edenlerin imanını kuvvetlendirirken, inkar etmekte ısrar edenlerin de nefretini 

artırmıştır.”177 Neticede Semûd kavminin inkarcıları, su kaynaklarının tükeneceği 

endişesine kapılarak deveyi boğazlamış ve Hz. Sâlih’in daha önce haber vermiş olduğu 

azabı getirmesini istemişlerdir. “…Ey Sâlih! Eğer sen gönderilen elçilerden isen, bizi 

tehdit ettiğin şeyi başımıza getir dediler.”178 Mucizeleri gördükleri halde inkarda ısrar 

edenler hakkındaki bir sünnetullah olan helak,179 Hz. Sâlih’in haber verdiği üzere üç 

gün içerisinde180 şiddetli bir sarsıntı, yıldırım çarpması, uğultu ve çığlık şeklinde vuku 

bulmuş,181 iman edenler yine bir sünnetullahın gereği olarak bu helak edici azaptan 

kurtarılmışlardır.182

Semûd kavminin delil talebine cevap olarak gönderilen dişi devenin bir mucize 

olup olmadığı hususu ile ilgili özellikle son yüzyılda ortaya çıkan yaklaşımlarda, Hz. 

                                                          
173 Bkz. Taberî, Câmi‘u’l-Beyân, X/283-298; Zemahşerî, el-Keşşâf, II/462.
174 A‘râf, 7/74; Şu‘arâ, 26/149.
175 Şu‘arâ, 26/146-148.
176 A‘râf, 7/74; Şu‘arâ, 26/151-152.
177 Bulut, Halil İbrahim, “Sünnî Gelenekte Mucize Kavramı ve Hz. Salih’in Deve Mucizesi”, Din 

Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 2004, C. IV, S. 2, s. 148.
178 A‘râf, 7/77.
179 Hicr, 15/13; Mu’min, 40/83-85.
180 Hûd, 11/65.
181 A‘râf, 7/78; Hûd, 11/67; Hicr, 15/83; Şu‘arâ, 26/158; Fussilet, 41/17; Zâriyât, 51/44-45; Kamer, 

54/31; Hâkka, 69/4; Şems, 91/14.  
182 Hûd, 11/66; Neml, 27/53; Fussilet, 41/18.  
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Salih’e gönderilen dişi devenin sadece bir uyarı vesilesi olup, mucize sayılamayacağı 

ifade edilmiştir.183 Fakat kıssanın Kur’ân’daki aktarılış şeklinin ve bu aktarımda 

kullanılan ifade kalıplarının, olayın bir mucize olduğunu söylemeye imkan tanıdığı 

açıktır. Buna göre Kur’ân’da, dişi devenin gönderilişi, Semûd kavminin mucize talebi 

ile irtibatlandırılmak suretiyle anlatılmıştır; “Ona: “Sen büyülenmişsin, sen de bizim 

gibi bir insandan başka bir şey değilsin. Eğer doğru sözlü isen bir belge getir dediler.” 

Sâlih şöyle dedi: “İşte bir dişi deve!...”184 Mezkûr kıssanın, dişi devenin gönderilmesi 

olayından sonraki seyrine bakıldığında da bu olayın, mucize talebini karşıladığı 

anlaşılmaktadır. Zira bu olayın akabinde Semûd kavminin büyüklük taslayan ileri 

gelenlerinin, Hz. Sâlih’ten,  farklı bir mucize talebinde bulunduklarına ya da dişi 

devenin delil oluşuyla ilgili bir noksanlıktan hareketle inkarlarına zemin 

oluşturduklarına dair Kur’ân’da herhangi bir bilgi yer almamakta, sadece inatla 

inkarlarına devam ettiklerine değinilmektedir.185 Bu durum mucizenin, inkar edenleri 

aciz bırakma özelliğinin tezahürü olsa gerektir. Ayrıca mezkur hadise ile ilgili ayetler 

lafız olarak ele alındığında, hem “âyet” kelimesinin, hem de “beyyine” kelimesinin 

kullanıldığı görülmektedir ki,186 söz konusu kelimeler –daha önce de ifade edildiği 

üzere- Kur’ân’da mucizenin karşılığı olarak değerlendirilebilecek kavramlar içerisinde 

en sık kullanılan iki kavramdır. Bu çerçevede Hz. Sâlih’e gönderilen dişi devenin bir 

mucize olduğu açıkça ortaya çıkmaktadır. Nitekim pek çok müfessir de Hz. Sâlih ile 

                                                          
183 Abduh-Rıza, Muhammed-Reşid, Tefsîru’l-Menâr, VIII/502; Esed, Kur’ân Mesajı, s. 286. Ayrıca bkz. 

Balcı,  Hz. Peygamber ve Mucize, s. 108. 
184 Şu‘arâ, 26/153-155. 
185 A‘râf, 7/75-79.
186 ۪ریَنۚ  ا اَْنَت ِمَن اْلُمَسحَّ اِد۪قیَن ﴿﴾قَالُٓوا اِنََّمٓ ا اَْنَت اِالَّ بََشٌر ِمْثلُنَۚا فَأِْت بِٰایٍَة اِْن ُكْنَت ِمَن الصَّ ﴿﴾قَاَل ٰھِذ۪ه نَاقَةٌ لَھَا ِشْرٌب َولَُكْم ِشْرُب یَْوٍم َمْعلُوٍمۚ ﴿﴾َمٓ

Şu‘arâ, 26/153-155.  ًلَُكْم ٰایَة ِ اَءْتُكْم بَیِّنَةٌ ِمْن َربُِّكْمۜ ٰھِذ۪ه نَاقَةُ ّهللاٰ قَْد َجٓ A‘râf, 7/73. Benzer başka bir ayet için bkz. 

Hûd, 11/64.
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ilgili ayetlerin tefsirinde, dişi devenin açık bir mucize olduğunu ifade etmiş ve devenin 

olağanüstü yönleri hakkında malumat vermiştir.187

Hz. Sâlih’in doğruluğuna delil kılınan deve mucizesi, daha önce bahse konu 

edilen diğer peygamberlere verilen mucizelerde olduğu gibi, muhatap kitle tarafından 

iyi bilinen bir hususta ortaya çıkmış bir mucizedir ve dolayısıyla bu noktadaki 

sünnetullaha uygun bir vakıadır. Zira deve, yaşadıkları coğrafi konum itibariyle, özelde 

Semûd kavminin, genelde bütün Arapların hayatında önemli bir yere sahiptir. Bu 

bağlamda Semûd kavmi, deveyle ilgili ortaya çıkan olağanüstü bir durumu 

anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahiptir.188 Şu halde Hz. Salih’e verilen dişi deve 

mucizesi, sünnetullaha uygun olarak, Semûd kavminin ilgisini çekecek özellikleri haiz

bir mucizedir.189 “Aksi takdirde inkarcıların, Hz. Sâlih’i muhatap kabul edip, deveyle 

uğraşmalarını izah etmek güçtür.”190

5. Hz. Dâvûd ve Hz. Süleymân’ın Kur’ân’da Zikredilen Mucizeleri

Hz. Dâvûd ve Süleymân (a.s.), İsrailoğulları tarihinde önemli yere sahip olan 

baba-oğul peygamberlerdir. Kur’ân’da Dâvûd ve Süleyman (a.s.)’ın peygamber 

                                                          
187 Örnek olarak bkz. Zeccâc, Me’âni’l-Kur’ân ve İ’râbuhû, II/350; el-Isfehânî, Râğıb, Kitâbu’l-İ‘tikâd,

s. 138; Zemahşerî, el-Keşşâf, II/462-463; Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, XXIX//49-54; Elmalılı, Hak Dîni 

Kur’ân Dili, IV/2791, VII/4644-4650, VIII/5863. Mucize kavramının henüz çok yaygınlaşmadığı bir 

dönemde yaşayan Taberî (ö.310/923) tefsirinde ender de olsa mucize (معجزة) ve bu kelimenin çoğulu 

olan mu’cizât (معجزات) kelimelerini kullanmıştır. Konumuz özelinde dikkat çekici olan bu ender 

kullanımlardan birine de A‘râf suresi 73. ayetin tefsirinde rastlamaktayız. İlgili ayetin tefsirinde 

Taberî, Hz. Sâlih’e gönderilen deveden bahsederken “mu‘cizât” kelimesini kullanmış ve devenin, Hz. 

Sâlih’in sıdkına delalet eden açık bir mucize olduğundan bahsetmiştir. Bkz. Taberî, Câmi’ul-Beyân, 

X/283.
188 Bulut, Halil İbrahim, “Sünnî Gelenekte Mûcize Kavramı ve Hz. Salih’in Deve Mûcizesi”, Din 

Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 2004, C. IV, S. 2, s. 147.
189 Bulut, “a.g.m.”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, s. 147-148.
190 Bulut, a.g.m.”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, s. 148.
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oldukları sarih bir şekilde ifade edilmiş,191 onlara bahşedilen harikulade ikramlardan

bahsedilmiştir. 

Hz. Dâvûd ve Süleymân’a bahşedilen ikram kabilinden mucizelerin mahiyetini 

ve ehemmiyetini anlamak için onların dönemlerine ve dolayısıyla peygamberlik 

misyonlarına vakıf olmak gerekir. Kısaca ifade etmek gerekirse Dâvûd ve Süleyman 

(a.s.)’ın dönemleri, İsrailoğullarının zillet ve esaret içerisindeki durumlarından kurtulup, 

tarihlerindeki en parlak ve müreffeh duruma ulaştıkları dönemdir.192 Bu çerçevede 

İsrailoğulları tarihinde, Tâlût komutasında başlayan yükselişin, Hz. Dâvûd ile birlikte 

ivme kazandığını, Hz. Süleymân döneminde de zirve noktasına ulaştığını söylemek 

mümkündür. 

Hz. Dâvûd’un, esaret ve zillet altında yaşamış olan İsrailoğullarını hem maddî 

hem de manevi olarak toparladığı ve yeniden imar ettiği söylenebilir. Bu çetin süreçte 

Hz. Dâvûd’a her iki sahada da nübüvvetini tasdik eden mucizelerin verildiği Kur’ân’da 

haber verilmiştir. Bu bağlamda, Kur’ân’ın ifadesiyle, savaşın şiddetinden korunmak için 

zırh yapma sanatı Hz. Dâvûd’a öğretilmiş ve böylece bedeni örtecek uzun zırhları 

intizamla dokuması emredilmiştir.193 Bu vakıanın mucizevî yönü, Hz. Dâvûd’a zırh 

yapma sanatının öğretilmesinden ziyade, onun elinde demirin yumuşatılmış olmasıdır. 

Bazı alimler ilgili ayette geçen demirin yumuşatılması (والنا لھ الحدید) ifadesini, farklı 

şekillerde yorumlamışlarsa da194 başta Hasan el-Basrî (ö. 110h.) ve Katâde (ö.117h.) 

olmak üzere tâbiûnun en meşhur ulemasına dayandırılan görüşe göre, mezkûr ifadeden 

                                                          
191 Nisa, 4/163;  En‘am, 6/84, 89; Fakat incillerde durum farklıdır. Buna göre Hz. Dâvûd ve Süleymân 

(a.s.) incillerde kral olarak anılmaktadırlar. Örnek olarak bkz. I.Krallar, 10:23, 11:1. Geniş bilgi için 

bkz. Tümer-Küçük, Günay-Abdurrahman, Dinler Tarihi, Ocak Yay., 4. Baskı, Ankara 2002, s. 229; 

Sarıkçıoğlu, Ekrem, Dinler Tarihi, Fakülte Yay., 5. Baskı, Isparta 2004, s. 251. 
192 Tantâvî, Muhammed Seyyid,  Benû İsrâîlfi’l-Kur’ân ve’s-Sünne, ez-Zehrâu li’l-İ‘lâmi’l-‘Arabî, Mısır 

1987,  s. 38; Şelebî, Ahmed,  Mukârenetu’l-Edyân – el-Yahûdiyye-, Mektebetu’n-Nahdati’l-Mısriyye, 

Kahire 1966, s. 54. 
193 Enbiyâ, 21/80; Sebe’, 34/10-11.
194 Örnek olarak bkz. Esed, Kur’ân Mesajı, s. 873
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kasıt; demirin çamur, balmumu ya da hamur kıvamında yumuşatılmasıdır ki böylece 

Hz. Dâvûd, güç kuvvet uygulamadan ya da ateşi kullanmadan demiri işleyebilmiştir. Bu 

görüş, en temel tefsir kaynaklarında nakledilip kabul görmüştür.195

Hz. Dâvûd’a bahşedilen mucizelerden bir diğeri de dağların ve kuşların onun 

zikrine iştirak edip Allah’ı tesbih etmesidir. Hz. Dâvûd’a Zebûr’un verildiği Kur’ân’da 

müteaddit defalar zikredilmiş bir husustur.196 Sesinin güzelliği ile bilinen Hz. Dâvûd’un 

Zebûr’u çok okuduğu ve Allah’ı çok zikrettiği de yine Kur’ân’da ifade edilmiştir.197 İşte 

bu zikir esnasında dağların ve kuşların Hz. Dâvûd’un zikrine iştirak ettikleri Kur’ân’da 

haber verilmiştir.198 Hz. Dâvûd’a bahşedilen bu mucizenin, nübüvvetinin doğruluğuna 

delil teşkil ettiği açıktır.199 Hatta Taftazânî, Hz. Dâvûd zamanında İsrailoğulları arasında 

müziğin çok revaçta olduğundan bahsetmiş, Hz. Dâvûd’un da bu noktada mazhar 

olduğu mucizelerle nübüvvetinin tasdik olunduğunu ifade etmiştir200 ki bu durum, 

mucize konusunda daha önce işaret ettiğimiz sünnetullaha da uygun düşmektedir.

Hz. Dâvûd’un hem hükümdarlığını hem de peygamberliği tevarüs eden201 Hz. 

Süleyman’a da benzer mucizeler verilmiş ve İsrailoğulları onun hükümdarlığında 

tarihlerinin zirve noktasına ulaşmıştır. Bu bağlamda Hz. Süleyman, Kur’ân’da 

anlatıldığı üzere, kimsenin ulaşamayacağı bir hükümranlığı Allah’tan dilemiş202 ve bu 

duası kabul edilerek mucizelerle desteklenmiştir. “…Bunun üzerine Biz de istediği yere 

                                                          
195 Bkz. Tâberî, Câmi‘u’l-Beyân, XIX/222. Ayrıca bkz. Mâverdî, en-Nuketu ve’l-‘Uyûn, IV/436; 

Zemahşerî, el-Keşşâf, V/111; Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, XXV/246-247; İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’âni’l-

‘Azîm, XI/262.
196 Nisa, 4/163; İsrâ, 17/55; Enbiyâ, 21/105. Hadislerde de bu hususa dair açık ifadelere rastlamak 

mümkündür. Bzk. Buhârî, Teyemmüm, 6; Tirmîzî, Sevâbu’l-Kur’ân, 1.
197 Neml, 27/15; Sâd, 38/17, 30.
198 Enbiyâ, 21/79; Sebe’, 34/10; Sâd, 38/18-19.
199 Zemahşerî dağların ve kuşların tesbih etmesi hadisesinin, Hz. Dâvûd’a verilmiş bir mucize olduğunu 

açıkça ifade etmiştir. Bkz. Zemahşerî, el-Keşşâf, V/110. Müfessir Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır 

da bu olayın mucizevî yönünü, Hz. Dâvûd’a bahşedilen harikulade güzellikteki ses ile irtibatlandırmak 

suretiyle izah etmiştir. Bkz. Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, VI/3947-3948.
200 Bkz. Taftazânî, Şerhu’l-Mekâsıd, V/15.
201 Hz. Süleyman’ın, Hz. Dâvûd’a vâris olduğu Kur’ân’da ifade edilmiştir. Bkz. Neml, 27/16. 
202 Sâd, 38/35.
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buyruğu ile kolayca giden rüzgarı, bina kuran ve dalgıçlık yapan şeytanları ve demir 

zincirlerle bağlı diğerlerini ona boyun eğdirdik.”203 ‘Mezkur ayette ifade edilen 

harikulade ikramların yanı sıra Kur’ân’da, Hz. Süleymân için bakır madeninin su gibi 

akıtıldığı; 204  kendisine kuş dilinin öğretildiği;205 dalgıçlık yapan şeytanların ve en zor 

işlerde çalıştırılmak üzere cinlerden bazılarının onun emrine verildiği ifade 

buyrulmaktadır.206 Bütün bu mucizelerle desteklenen Hz. Süleyman’ın, eşine 

rastlanmayacak bir hükümranlığın sahibi olduğu; insanlar, cinler ve kuşlardan 

müteşekkil ordusuyla hüküm sürdüğü207 ve böylece kavimleri Allah’a iman etmeye 

davet ettiği yine Kur’ân’dan anlaşılmaktadır. Bu çerçevede Hz. Süleyman kıssası

içerisinde yer verilen hususlardan bir tanesi de Sebe’ melikesinin imana davet edilmesi 

sürecidir.208 Bu hadisenin Kur’ân’daki aktarımında da bazı olağanüstü vakıalara 

değinilmiştir. Sebe’ melikesinin tahtının, bir delil olmak üzere, göz açıp kapayacak 

kadar kısa bir süre içerisinde Hz. Süleymân’ın huzuruna getirilmesi hadisesi bunların 

                                                          
203 Sâd, 38/36-38. Ayette ifade edilen rüzgarın mahiyetine dair Sebe’ suresinde bir açıklama getirilmiş, 

“Gündüz estiğinde bir aylık mesafeye giden ve akşam da bir aylık mesafeden gelen…” bir rüzgar 

olduğu ifade buyrulmuştur. Bkz. Sebe’, 34/12. Başka bir ayette de şöyle buyrulmaktadır; 

“Süleyman’ın hizmetine de güçlü esen rüzgarı verdik. Rüzgar, onun emriyle içinde bereketler 

yarattığımız yere eser giderdi. Biz her şeyi hakkıyla bileniz.” Bkz. Enbiya, 21/81. Kanaatimiz odur ki 

bu ayetlerde, Hz. Süleyman’ın emrine tahsis edilen özel bir rüzgardan bahsedilmektedir ki bu,

mucizeden başka bir şey değildir. 
204 “… Onun için su gibi erimiş (‘ayne’l-Kıtr) bakır akıttık…” Sebe’, 34/12. Hz. Dâvûd için demirin 

yumuşatılmasına benzer olarak, Hz. Süleyman için de bakır madeninin su gibi akıtıldığını ifade eden 

bu ayet açık bir mucizeyi işaret etmektedir. Müfessirlerin çoğunluğu ayette geçen “’ayne’l-kıtr” 

ifadesinden kastın, erimiş bakır madeni olduğunu ifade etmişlerdir. Beydâvî bu olayın Yemen’de 

vuku bulduğunu da belirtmiştir. Bkz. Beydâvî, Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl, II/846.  Hatta 

Râzi, hem demirin yumuşatılmasını, hem de bakır madeninin su gibi akıtılmasını ifade eden ayetleri 

te’vil eden ve böylece söz konusu hadiseleri harikulade bir olay olmaktan çıkarmaya çalışan 

yaklaşımları sert bir dille eleştirmiş, bu tarz görüşlerin, inanç zayıflığının ve Allah’ın kudretine 

güvensizliğin bir göstergesi olduğunu ifade etmiştir. Bkz. Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, XXV/248.
205 “Ey insanlar bize kuşdili öğretildi ve bize her şeyden bir nasip verildi. Doğrusu bu apaçık bir 

lütuftur.” Bkz. Neml, 27/16. “Ayetin ifadesine göre bizzat Süleyman (a.s.) da, kuşdilinin kendisine 

Allah tarafından öğretildiğini, her şeyden bir nasip verildiğini ve bütün bunların apaçık bir lütuf 

olduğunu ifade etmektedir. O halde şu alemin sahibi ve yaratıcısı olan Allah’ın, dilediği her şeyi 

yapmaya gücü yettiğine inananlar için Kur’ân kıssalarının muhtevasındaki mucizelerle ilgili bilgilerin 

doğruluğunda herhangi bir şüphe olmaması gerekmektedir.” Şengül, Kur’ân Kıssaları Üzerine, s. 

123. 
206 Sebe’, 34/12-13.
207 Neml, 27/17.
208 Neml, 27/22-44. 
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başında gelir.209 Müfessirler, bu olayın mucizeliği ve ilgili ayette tahtı getiren kişi 

olarak kendisine işaret edilen ve “kitaptan bilgisi olan kimse” ( ِعْلٌم ِمَن قَاَل اَّلِذى ِعْنَدهُ 

210(اْلِكتَابِ  olarak tavsif edilen kişinin kim olduğu noktasında farklı görüşler ortaya 

koymuşlardır.211 Fakat müfessirlerin çoğunluğu, bu kişinin, Hz. Süleyman’ın 

vezirlerinden sıddık bir zat olan Âsaf b. Berhiya olduğunu ifade etmişlerdir.212 Elmalılı, 

söz konusu harikulade olayın, Hz. Süleyman’ın bir mucizesi olmak üzere, Âsaf b. 

Berhiyâ’nın elinde vuku bulan bir keramet olduğunu ifade etmiştir.213

Hz. Süleyman ve Sebe’ melikesi hakkındaki kıssanın en dikkat çekici 

noktalarından bir tanesi de Hz. Süleyman’a verilen mucizeleri ve harikulade 

hükümdarlığı müşahede eden Sebe’ melikesinin iman etmiş olmasıdır.214 Bu durum, 

genel anlamda mucizelerin imana ulaştırma gayesine olumlu bir örneklik teşkil etmesi 

bakımından önem arz etmektedir. Bununla beraber, kendisi de güçlü bir hükümdarlığın 

sahibi olan Sebe’ melikesinin,215 Hz. Süleyman’a bahşedilen mucizelerin ve eşsiz 

hükümdarlığın etkisiyle iman etmiş olması,216 mucizeler hakkında daha önce bahsi 

                                                          
209 Neml, 27/38-42. 
210 Neml 27/40.
211 Bkz. Taberî, Câmi‘u’l-Beyân, XVIII/68-71; Zemahşerî, el-Keşşâf, IV/455. Örneğin Râzî, farklı 

görüşleri dile getirdikten sonra, ilgili ayette tahtı getiren kişi olarak kendisine işaret edilen kişinin Hz. 

Süleyman’ın kendisi olduğunu ifade etmiştir. Dolayısıyla bu olayın Hz. Süleyman’ın bir mucizesi 

olduğunu öne sürmüştür. Bkz. Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, XXIV/197-198. Bu görüşü Râzî’den önce dile 

getiren müfessirler de vardır. Bkz. en-Nehhâs, Ebû Ca‘fer, Me‘âni’l-Kur’âni’l-Kerîm, thk. 

Muhammed Ali es-Sâbûnî, Cami‘atu Ümmi’l-Kurâ, 1. Baskı,  Mekke 1989/1410h., V/134; İbn 

Atıyye el-Endelûsî, el Muharreru’l-Vecîz, IV/260-261. Bu görüşün yanı sıra, mevzu bahis kişinin 

Hızır (a.s) yada Cebrâîl (a.s.) olduğunu ifade eden yaklaşımların da bulunduğu tefsirlerde dile 

getirilmiştir. Geniş bilgi için bkz. Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, XXIV/197.
212 Mukâtil b. Suleymân, Tefsîru Mukâtil b. Suleymân, III/307; Taberî, Câmi‘u’l-Beyân, XVIII/68-69; 

Zemahşerî, el-Keşşâf, IV/455. Müfessirlerin çoğunluğunun bu görüşte olduğunu ifade eden kaynaklar 

için bkz. Kurtubî, el-Câmi‘u li Ahkâmi’l-Kur’ân, XIII/204 v.d. Nesefî, Abdullah b. Ahmed b. 

Mahmûd, Medariku’t-Tenzîl ve Hakâiku’t-Te’vîl, Dâru’l-Kelimu’t-Tayyib, Beyrut 1998, II/607.
213 Bkz. Yazır, Hak Dîni Kur’ân Dili,  V/3679. 
214 Neml, 27/44.
215 Kur’ân’da Sebe’ kavminden, Hz. Süleyman döneminde hüküm süren ve kendilerine her şeyden bolca 

verilen bir hükümdarlık olarak bahsedilmektedir. Bkz. Neml, 27/23. Sebe’ kavmi hakkında tarihsel 

bilgi için bkz. Yiğit, İsmail,”Sebe” mad., DİA, XXXVI/241-243.
216 Kur’ân’da, billurdan yapılmış olan köşke giren Sebe’ melikesinin, zeminde derin bir suyun 

bulunduğunu zannederek eteklerini topladığından bahsedilmiştir. Doğrusu bu olay, güçlü bir 
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geçen bir sünnetullah kaidesini hatıra getirmektedir. Bu çerçevede Hz. Süleyman’a 

bahşedilen mucizeleri ve bu mucizeler yardımıyla inşa edilen harikulade hükümdarlığı; 

peygamberlerin, dönemin revaç bulmuş hususlarında mucizeler yoluyla desteklenmesi 

şeklindeki sünnetullah ile ilişkilendirmek bizce mümkün görünmektedir.

Netice olarak Hz. Dâvûd ve Hz. Süleyman’a bahşedilen mucizelerin, mucizeler 

konusunda çalışmamızın başından itibaren işaret etmeye çalıştığımız sünnetullaha 

uygun olarak, dönemin revaç bulmuş hususlarında tezahür etmiş olmaları itibariyle,

onların peygamberliklerinin sarsılmaz birer delili oldukları anlaşılmaktadır. Diğer 

tarftan bu mucizelerin, İsrailoğullarının güç toplayıp ilerleme kaydetmesinde de önemli 

bir role sahip olduğu söylenebilir. İlgili ayetlerin bağlamından da anlaşılan budur.217

Dolayısıyla bu çerçevede mucizelerin, ilahi ikram ve yardım yönlerinin de bulunması

suretiyle, iman edenlerin güç kazanıp ilerlemesinde önemli rol oynadığı sonucu ortaya 

çıkmaktadır. Binaenaleyh, toplumların çöküşü veya ilerleyip yükselmesi noktasındaki 

sünnetullahın, mucize ile bağlantılı bir şekilde tecelli ettiği söylenebilir. Hz. Dâvûd ve 

Süleymân (a.s.) örneğinde, Allah’ın iman edenlere ikram ve ihsanı çerçevesinde gelen 

mucizelerin, toplumların terakkisinde nasıl olumlu ve itici bir güç olarak ortaya çıktığı 

görülmektedir. Fakat diğer taraftan, helak edilen kavimlerin örnekliğine bakıldığında, 

pek çok mucizeyi gördüğü halde inkarda ısrar etme durumunun ortak özellik olarak ön 

plana çıktığı görülecektir.

Çalışmamızın bu aşamasında, helak edilen kavimlerin yaşadığı olağanüstü 

felaketler başta olmak üzere, Kur’ân-ı Kerim’de, peygamber kıssaları içerisinde 

zikredilen diğer mucizelere genel bir başlık altında kısaca değinilecek ve bu 

mucizelerin, sünnetullah çerçevesinde değerlendirilmesi yapılmaya çalışılacaktır.

                                                                                                                                                                         
hükümdarlığın sahibi olan Sebe’ melikesinin, olağanüstü bir gücün karşısındaki acziyetini ve 

şaşkınlığını ifade etmektedir. Neticede Sebe’ melikesinin şahit olduğu bu mucizeler, kendisini 

Allah’a iman etmeye sevk etmiştir. Bkz. Neml, 27/44.
217 Örnek olarak bkz. Sâd, 38/20 v.d.
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6. Kur’ân’da Bahsi Geçen Diğer Mucizeler 

Kur’ân-ı Kerîm’de anlatılan ve mucize kavramı çerçevesinde ele alınabilecek 

olaylardan bir tanesi de helak edilen kavimlerin başına gelen olağanüstü felaketlerdir. 

Kur’ân’da; Nûh, ‘Âd, Semûd, Medyen, Eyke, Lût kavimleri ile Firavun ve ordusu başta 

olmak üzere bazı toplulukların;218 inkarda ısrar etmeleri ve Allah’a şirk koşmaları, 

Allah’ın ayetlerini yalanlamaları, mucizeleri inkar etmeleri, yasaklanan fiilleri işlemekte 

ısrarcı davranmaları, ahlaki çöküntü, yeryüzünü ifsat etme v.b. sebeplerle;219 tufan, 

fırtına, korkunç bir ses (sayha), yıldırım çarpması (sâ‘ika), şiddetli deprem ve yere 

batma, taş yağmuru ve suda boğulma gibi afetlerle helak edildiklerinden 

bahsedilmektedir.220

Kur’ân’da, helak edilen kavimlerden bahsedilmesinin temel amacının, Kur’ân 

muhataplarının ibret nazarıyla bu olağanüstü hadiselere bakarak dersler çıkarmasını 

temin etmek olduğu açıktır.  Bu sebeple öncelikle, söz konusu helak hadiselerinin, 

sıradan tabii afetler gibi olmadığını tespit etmek gerekir. Örneğin su baskınları ve seller 

her yerde ve her zaman vuku bulmakla beraber, Nûh tufanı gibi bir hadisenin benzeri 

insanlık tarihinde yaşanmış değildir. Kur’ân’da benzer örneklerde anlatılan olağanüstü 

afetlerin, özel bir gayeye matuf olarak vuku bulduğu açıktır. Diğer taraftan bu 

                                                          
218 İlgili ayetlerde adı geçen kavimler sayıldıktan sonra; َوالَِّذیَن ِمْن بَْعِدِھْم َال یَْعلَُمھُْم اِالَّ هللا ifadeleriyle, mezkur

kavimlerden farklı başka kavimlerin de helak edildiğine işaret edilmektedir. Bkz. İbrahim, 14/9. 

Benzer manayı çağrıştıran diğer ayetler için bkz. Nisâ, 4/164; Tevbe, 9/70; Mu’min, 40/78.
219 Genel anlamda toplumların helak sebeplerini ihtiva eden ayetler için bkz. En ‘âm, 6/42-45, 123, 131-

132; Enfâl, 8/53; İbrâhim, 14/13-15; Nahl, 16/26; İsrâ, 17/16-17; Enbiyâ, 21/41; Kasas, 28/58-59; 

‘Ankebût, 29/38-40; Rûm, 30/47; Sâd, 38/12-14; Mu’min, 40/21-22; Necm, 53/50-54; Teğâbun, 

64/5-6; Talak, 65/8-10.
220 Helak hadiseleri ile ilgili ayetler için bkz. Bakara, 2/50; A‘râf, 7/59-64, 72, 78, 80-84, 91-92, 136-137; 

Enfâl, 8/54; Yûnus, 10/71-73, 90;  Hûd, 11/42-43, 59-60, 65-67, 81-83, 94-95; Hicr, 15/61-66, 78-79, 

83; İsrâ, 17/17, 103-104; Tâhâ, 20/77-79; Enbiyâ, 21/74, 76-77; Mu’minûn, 23/41; Furkân, 25/36, 38, 

40; Şu‘arâ, 26/60-66, 119-122, 139-140, 158, 170-175, 189-191; Neml, 27/14, 51, 56-58; Kasas, 

28/40; ‘Ankebût,  29/14, 30-35,36-37, 38,39-40; Sâffât, 37/75-76, 134-136; Fussilet, 41/15-16, 17-

18; Zuhruf, 43/48-50; Duhân, 44/23-31; Ahkâf, 46/24-26; Kâf, 50/12,13-14; Zâriyât, 51/35-37, 41, 

43-45, 46; Necm, 53751 Kamer, 54/9-14, 18-22,30-31, 33-39, 41-42; Hâkka, 69/6, 9-10; Nûh, 71/25-

26; Şems, 91/14.
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olağanüstü hadiselerin, peygamberlerin önceden haber verdikleri ve inkârcıları 

uyarageldikleri hadiseler şeklinde vuku bulmaları hasebiyle, peygamberlerin 

doğruluklarını teyit eden bir yönünün de bulunduğu söylenebilir ki bu da mucize 

tarifine uygun bir vakıayı işaret eder. Bu bağlamda helak mucizeleri, peygambere iman 

edip, onlarla iman yolunda yürümeye karar vermiş mü’minler için, inandıkları 

peygamberlerin doğruluğunu gösteren bir delil olması hasebiyle, imanda itminana 

ulaştıran bir vesile olmuştur. Bu cihetle de helak mucizeleri, mucize kavramıyla ilgili 

yapılan tariflerle bağdaşan bir mahiyet arz eder. Bu tür helakla neticelenen mucizevi 

olayların, “peygamberlerin maharetiyle veya onların eliyle gerçekleşen olaylar 

olmadığından” bahisle, mucize kategorisinde değerlendirilemeyeceğini ima eden 

yaklaşımlar yok değildir.221 Ancak bu noktada, hiçbir mucizenin peygamberlerin 

maharetiyle vuku bulmadığını, tamamen Allah’ın dilemesi ile alakalı ve O’nun bir fiili 

olarak vuku bulduğunu hatırlamak ve yukarıda bahsettiğimiz çerçevede, helak 

hadiselerinin, peygamberlerin doğruluğuna delalet eden yönlerinin bulunduğunu 

unutmamak gerekir.  

Kur’ân’da helak edildiğinden bahsedilen kavimlerin durumları analiz 

edildiğinde, sünnetullaha dair pek çok ilkenin vurgulandığı anlaşılmaktadır.222 Genel 

anlamda helak edilen kavimlerin durumlarına bakıldığında, peygamberlerin getirmiş 

olduğu hakikatlere karşı menfi bir tavır takınma ve bu çerçevede inkarda ısrar etme 

tavrının ortak özellik olarak ön plana çıktığı görülmektedir. Bu menfi duruş, 

peygamberlerin elinde vuku bulan mucizelere karşı da aynen tezahür etmiştir. Nitekim 

bu çerçevede Kur’ân’da, kavimlerin helak sebeplerinden bir tanesinin de 

                                                          
221 Bkz. Balcı, Hz. Peygamber ve Mucize, s. 100-101, 106.
222 Çalışmamızın bu aşamasında, helak hadiselerindeki sünnetullah ilkelerini, mucize çerçevesinde tespite 

çalışacağız. Helak hadiseleri içerisinde mucizelerle doğrudan irtibatlı olmayan daha başka 

sünnetullah kaidelerini tespit etmek mümkündür. Bu hususta geniş bilgi için bkz. Sıddıkî, 

Mazharuddîn, Kur’ân’da Tarih Kavramı, çev. Süleyman Kalkan, Pınar Yay., 3. Baskı, İstanbul 1990, 

s. 29-49. Ulutaş, Şükrü, Kur’ân-ı Kerîm’de Anlatılan Helak Olmuş Kavimlerin Ortak Özellikleri,

Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, AÜSBE, Ankara 2006.  
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peygamberlerin göstermiş olduğu mucizelerin inkar edilmesi olduğu ifade 

buyrulmuştur; “Onlara kendilerinden öncekilerin; Nûh, Âd ve Semûd kavimlerinin; 

İbrahim kavminin, Medyen halkının ve yerle bir olan şehirlerin haberleri ulaşmadı mı? 

Peygamberleri onlara apaçık mucizeler getirmişti. Demek ki Allah, onlara zulmediyor 

değildi, ama onlar kendilerine zulmediyorlardı.”223 Bu ve benzeri ayetler,224 Kur’ân’da 

ismi zikredilsin veya zikredilmesin,225 açık mucizeleri görmelerine rağmen inkarda ısrar 

eden pek çok kavmin, bir sünnetullah kaidesi olarak helak edildiklerini haber 

vermektedir.226

Netice olarak, apaçık mucizeleri gördükleri halde türlü bahanelerle iman etmeye 

yanaşmayan ve hatta iman edenlere zulmedip peygamberleri öldürme girişiminde 

bulunan topluluklar, sünnetullahın gereği olarak, peygamberlerin doğruluklarını teyit 

eder bir tarzda vuku bulan ve gayesi helak etmek olan bir takım olağanüstü hadiselerle 

tarih sahnesinden silinmişlerdir.

Helak mucizelerinden başka Kur’ân’da, ikram kabilinden vuku bulan bazı 

mucizelere de değinilmiştir. Örneğin “Hz. Yâkub'un, çok uzak bir mesafeden oğlu Hz. 

Yûsuf'un kokusunu alması ve kör olan gözlerine oğlu Yûsuf'un gömleğini sürünce 

görmeye başlaması;”227 Hz. Yûnus’un, balığın karnında korunmak suretiyle denizde 

boğulmaktan kurtarılması,228 ilerlemiş yaşına rağmen Hz. Zekeriyyâ’nın Hz. Yahyâ ile 

                                                          
223 Tevbe, 9/70. Râzî, mezkûr ayette geçen “beyyine” kavramını, peygamberlere verilen mucizeler 

manasında değerlendirmiştir. Bkz. Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, XVI/133, XIX/90.
224 Benzer bir ayet için bkz. İbrâhîm, 14/9.
225 Kur’ân’da ismi zikredilmeyen kavimlerin bulunduğunu ve bunların içerisinden helak edilenlerin de 

bulunduğunu yine Kur’ân haber vermektedir. Bkz. İbrâhîm, 14/9. Kur’ân’da bahse konu edilmeyen 

kavimlerin bulunduğuna dair sarih ifadeler için bkz. Mu’min, 40/78. İlgili ayetlerde geçen ifadelere 

dair bir değerlendirmeye yukarıda yer verilmişti.
226 Bkz. Şiblî, Asr-ı Saâdet, II/368-370.
227 Bkz. Yûsuf: 12/94-96.
228 Bkz. Enbiyâ: 21/87-88; Sâffât: 37/139-146.
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müjdelenmesi ve delil olarak üç gün konuşmaktan men edilmesi229 bunlardan 

bazılarıdır.230

Buraya kadar çeşitli mucizelerinden bahsedilen peygamberlerin yanı sıra, 

Kur’ân’da herhangi bir mucizesinden bahsedilmeyen peygamberler de vardır. Bu 

çerçevede Kur’ân’da; Hz. İdris, İsmail, İshak, Harun, Zülkifl, İlyâs, Elyesa’ ve Yahya 

peygamberlerin mucizelerine değinilmemiştir.231 Ancak daha önce de ifade edildiği 

üzere bu durum, söz konusu peygamberlere herhangi bir mucize verilmediğini 

göstermemektedir.  Çünkü Kur’ân kıssalarında, Kur’ân’î üslûbun bir yansıması olarak, 

tarih boyunca gönderilmiş peygamberlerin hepsinden bahsedilmediği gibi,232 bahse 

konu edilen peygamberlerin başından geçen her olayın detaylı bir aktarımı da 

yapılmamıştır.233 Hal böyle olunca, yukarıda isimleri zikredilen peygamberlerin hiçbir 

mucizesinin bulunmadığını söylemek mümkün olmadığı gibi, Kur’ân’da isimleri 

zikredilmeyen pek çok peygambere de mucize verilmediğini iddia etmek mümkün 

değildir. Bilakis bu konudaki ayet ve hadisler, genel anlamda bütün peygamberlerin 

mucizelerle desteklendiğini açıkça ifade etmektedir.234 Bu noktadan hareketle; 

peygamberlerin, davalarını ispat edebilmeleri için mucizelerle desteklenmesi realitesini, 

bir sünnetullah kaidesi olarak tespit etmek mümkündür.

                                                          
229 Âl-i ‘İmrân, 3/38-41; Meryem, 19/1-15; Enbiya, 21/89-90.
230 Bkz. Bulut, Kur’ân Işığında Mucize ve Peygamber, s. 64-65.
231 Karadeniz, a.g.e., s. 210 v.d. 
232 “Senden önce birçok peygamber gönderdik; onların bir kısmını sana anlatmıştık, ama sana onlardan 

bir kısmını da anlatmadık…” Bkz. Mu’min, 40/78. Ayetin buraya kadarki kısmında, Kur’ân’da bahsi 

geçmeyen peygamberlerin bulunduğuna açıkça işaret edilmiş olmaktadır. Fakat mezkûr ayetin 

devamı da oldukça dikkat çekicidir. “Hiçbir peygamber Allah’ın izni olmadıkça bir mucize 

getiremez. Allah’ın emri gelince de hak yerine getirilir. İşte o zaman bunu bâtıl sayanlar hüsrana 

uğrarlar.” Ayetteki bu ifadelerde bir anlamda peygamberlerin mucizelerle desteklendiği, bununla 

birlikte, açık mucizelerle yetinmeyip başka mucizeler talebinde bulunanların taleplerine cevap verilip 

verilmemesinin de tamamıyla Allah Te‘âlâ’nın uhdesinde olduğu haber verilmektedir. Ayrıntılı bilgi 

için bkz. Taberî, Câmi‘u’l-Beyân, XX/369; Zemahşerî, el-Keşşâf, V/362; Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, 

XXIX/89.
233 Şengül, Kur’ân Kıssaları Üzerine, s. 138, 261. 
234 Konu ile alakalı ayetler için bkz. Mâide 5/32; Tevbe, 9/70; Yûnus, 10/74; İbrâhîm 14/9; Nahl, 16/43-

44; Rûm, 30/47; Fâtır, 35/24-25. İlgili hadis için bkz. Buhârî,  Fedâilu’l-Kur’ân, 1; İ’tisâm, 1; 

Müslim, Îmân, 239.  
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Çalışmamızın bu aşamasında, peygamber kıssaları içerisine serpiştirilen 

sünnetullah ilkelerinin mucizelerle ilişkili olan kısmına dair yukarıda yer verdiğimiz

çalıştığımız tespitler üzerinden, mucize-sünnetullah ilişkisine dair bir perspektif ortaya 

konmaya çalışılacaktır. 

B. Kur’ân’da Zikredilen Mucizelerin Sünnetullah Ekseninde 

Değerlendirilmesi

Kur’ân kıssaları içerisinde zikredilen ve yukarıda ele almaya çalıştığımız 

mucizelerden hareketle, mucizelerin de belli sünnetullah kaideleri çerçevesinde husule 

geldiği anlaşılmaktadır ve bu kaidelerin neler olduğuna dair Kur’ân’î çıkarımlarda 

bulunmak mümkün görünmektedir. Bu noktada öncelikle ve tekrar sünnetullah 

kavramının, Allah’ın tarih içerisindeki değişmez tavrını/yaratmasını ifade ettiğini ve 

dolayısıyla tarih boyunca fert ve toplumlara hükmeden değişmez ilahî yasalar olarak 

anlamlandırılmasının Kur’ân’î çerçeveye uygun olduğunu vurgulamak gerekir.

Bahsi geçen mucizelerin, öncelikle Allah Te‘âlâ’nın yaratmasının her an 

sürmekte olduğuna işaret ettiği ve bu çerçevede Allah’ın bir fiili olan mucizelerin, –

Maturîdî’nin de ifadesiyle- Allah’ın varlığına delil teşkil ettiği söylenebilir. Böylece 

mucizeler, insanlık tarihi boyunca her dönemde var olan iyi-kötü, hak-batıl 

mücadelesinin, Allah’ın sünnetinin/sünnetullahın çizdiği eksende seyretmeye devam 

ettiğine işaret etmektedir.

Kur’ân’da anlatılan peygamber kıssalarının mecmuuna bakıldığında, 

peygamberlerin davalarındaki doğruluklarının ispatı sadedinde mucizelerle 

desteklendikleri sonucuna varmak mümkündür. Bu tespite, her peygambere bahşedilen 

mucizeleri ayrı ayrı gözden geçirmenin sonucunda yapılacak bir genelleme ile 
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ulaşılabileceği gibi, peygamberlerin umumunu ifade edennn ayetlerden de ulaşılabilir. 

Diğer taraftan bu iki yönlü değerlendirme bir anlamda da gereklidir. Çünkü Kur’ân’da 

ismi geçen peygamberler içerisinde herhangi bir mucizesinden bahsedilmeyen 

peygamberler de yok değildir. Ancak Kur’ân bütünlüğü içerisinde, her peygamberin 

mucizelerle desteklendiği anlaşılmaktadır ki bu da bir sünnetullah kaidesine işaret 

etmektedir.

Diğer taraftan peygamberlere bahşedilen mucizelerin içeriğine bakıldığında da 

sünnetullah ile ilişkili bazı noktaları tespit etmek mümkündür. Daha önce ele alındığı 

üzere peygamberler, ilk imana davet noktasında, tüm muhatap kitleyi hedefleyen ve 

genellikle dönemin revaç bulmuş hususlarıyla alakalı olarak vuku bulan mucizelerle 

desteklenmişlerdir. Peygamberlerin, doğruluklarının sarsılmaz delili olan bu tür 

mucizelerle desteklenmesi, uyarıcı gönderilmeksizin hiçbir topluluğun helak 

edilmeyeceği yönündeki sünnetullah ile de alakalıdır.235 Bununla beraber vakıa odur ki,

peygamberler böylesi açık delillerle ortaya çıkmalarına rağmen, yine de muhataplarının 

pek çoğu iman etmekten kaçınmıştır. Bu noktada akıllara şöyle bir istifham da 

takılabilir; “Mucizeyi görenlerin pek çoğu iman etmediği halde, Allah Te‘âlâ neden 

peygamberlerini mucizelerle desteklemeye devam etmiştir?” Şüphesiz ki Allah 

Te‘âlâ’nın her şeyi kuşatan ilmi, kimin iman edip, kimin iman etmeyeceğini tespit 

etmek için peygamberler ya da mucizeler göndermeyi gerektirmez. Ancak değişmez 

sünnetinin/sünnetullahın bir gereği olarak peygamberlerini, başka bir sünnetullah olarak 

da bu peygamberleri mucizelerle donatarak insanlara göndermesi, Allah’ın, uyarıcı 

göndermek noktasındaki vaadinin bir gereğidir.236 Bunun neticesinde, iman ya da inkar 

arasında tercihte bulunma imkanı, bir imtihan sırrı olarak tamamıyla insanların hür 

                                                          
235 Şu’arâ, 26/208.
236 Bakara, 2/38; En‘âm, 6/131; İsrâ, 17/15; Tâhâ, 20/134; Şu‘arâ, 27/208; Kasas, 28/59. 
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iradelerine bırakılmış olmaktadır ki, bu da insanın sorumlu bir varlık olarak yaratılmış 

olmasının gereğidir. Nitekim Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyurulmaktadır;

وَن َعلَْیُكْم ٰایَا۪تۙي فََمِن اتَّٰقى َواَْصلََح فََال َخوْ  ا یَأْتِیَنَُّكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم یَقُصُّ یَْحَزنُوَن. ٌف َعلَْیِھْم َوَال ھُمْ یَا بَ۪نٓي ٰاَدَم اِمَّ

بُوا بِٰایَاتِنَا َواْستَْكبَُروا َعْنھَٓا  .اُ۟وٰلٓئَِك اَْصَحاُب النَّاِرۚ ھُْم ۪فیھَا َخالُِدونَ َوالَّ۪ذیَن َكذَّ

“Ey Ademoğulları! İçinizden size benim ayetlerimi anlatan peygamberler gelir 

de her kim Allah’a karşı gelmekten sakınır ve halini düzeltirse, onlara korku yoktur. 

Onlar üzülecek de değillerdir. Âyetlerimizi yalanlayanlar ve onlara uymayı kibirlerine 

yediremeyenlere gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedî 

kalacaklardır.”237

Peygamberlerin doğruluklarına delil olarak getirdikleri ilk mucizelerden sonra, 

iman etmeyi tercih eden ya da inkarda ısrar eden iki grup arasındaki fark belirginleşmiş 

ve bu ikisi arasındaki mücadele insanlık tarihi boyunca süregelmiştir. Bu mücadele 

Kur’ân’ın bütününde sıkça üzerinde durulan hakk-bâtıl mücadelesidir. Bu noktada iman 

edenlere yönelik ikram ve yardım mucizeleri vuku bulurken, inkarda ısrar edip bâtılın 

temsilcileri haline gelenler için ise helak neticesini doğuran mucizeler gerçekleşmiştir. 

Örneğin; Hz. Mûsâ’nın elinde vuku bulan denizin yarılması mucizesi, iman edip Hz. 

Mûsâ ile yola çıkanlar için ilahi yardımın tecellisi iken, inkarda ısrar ederek bâtılın 

temsilcileri olan Firavun ve orduları için helaki getiren harikulade bir olaydır.238 Hakk-

bâtıl mücadelesinde ortaya çıkan bu tablo, tarih boyunca tekerrür etmiştir. Hakk 

karşısında bâtılın yok olmaya mahkûm olduğu ve zalimlerin yeryüzünde mutlak 

hükümran olamayacağı, buna mukabil Allah’ın yardımının inananlarla birlikte olacağı 

bir sünnetullah kaidesi olarak hatırlandığında, söz konusu mucizelerin sünnetullah ile 

ilişkisi anlaşılmış olacaktır.
                                                          
237 A’râf, 7/35-36.
238 Buna benzer olarak Bedir savaşında mü’minler, mucizevi bir tarzda gelen Allah’ın yardımına mazhar 

olup muzaffer olurken, müşriklerin liderleri ise bu savaş neticesinde bir anlamda helak olmuşlardır. 

Bkz. Enfâl, 8/5-18, 41-53, 67-71.
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Peygamberlerin elinde vuku bulan mucizelerin yanı sıra, inkar edenlerin mucize 

talepleri de Kur’ân’da yer bulmuştur. Çalışmamızın bir sonraki bölümünde bu taleplere 

verilen Kur’ân’î cevaplar ve bu noktada cârî olan sünnetullah kaidelerine değinilecektir. 

Ayrıca Kur’ân’ın mucizeler konusunda genel anlamda çizmiş olduğu perspektif ve Hz. 

Peygamber’e bahşedilen mucizelerin sünnetullah çerçevesinde değerlendirilmesi 

yapılmaya çalışılacaktır.



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KUR’ÂN’IN MUCİZELERE BAKIŞI VE HZ. PEYGAMBERİN 

MUCİZELERİNİN SÜNNETULLAH ÇERÇEVESİNDE 

DEĞERLENDİRİLMESİ

I- HZ. PEYGAMBER’İN KUR’ÂN’DA ZİKREDİLEN MUCİZELERİ

Mucizeler yoluyla nübüvvetin doğruluğunun Allah tarafından ortaya 

çıkarılması/tasdik edilmesi, bir sünnetullah olarak peygamberler tarihi boyunca tecelli 

etmiştir. Bu doğrultuda çalışmamızın buraya kadarki kısmında, Kur’ân’a göre mucize

ve peygamberlerin mucizelerle desteklenmesi olgusu sünnetullah ekseninde ele 

alınmaya çalışılmış ve bu noktaya dair geçmiş peygamberlerin kıssalarından örnekler 

sunulmuştur. Bu aşamada ise özellikle son iki yüzyılda tartışılmaya başlanan ve 

günümüzde de artan bir yoğunlukla tartışılmaya devam edilen bir husus olan;  Hz. 

Peygamber’e hissî mucize verilip verilmediği meselesi, yine Kur’ân zemininde ve 

sünnetullah ekseninde değerlendirilmeye çalışılacaktır. Bu çerçevede öncelikle Hz. 

Peygamber’in Kur’ân’da zikredilen mucizeleri ele alınacak, yanı sıra müşriklerin 

mucize talepleri ve bu taleplere verilen Kur’ân’î cevaplara değinilecektir. Böylece Hz. 

Peygamber’in mucizelerine dair çizilen Kur’ân’î perspektif belirginleştirilmeye 

çalışılacak, bu perspektif çerçevesinde de süregelen tartışmalar değerlendirilerek bir 

sonuca varılmaya çalışılacaktır.

Hz. Peygamberin, İslam uleması tarafından ittifakla kabul edilen en büyük 

mucizesi, muhteva itibariyle kendisine gönderilen vahiyden ibaret olan ve dolayısıyla 

ortaya koyduğu davanın da özünü teşkil eden Kur’ân-ı Kerîm’dir. 
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A. İ’CÂZU’L-KUR’ÂN 

Çalışmamızın birinci bölümünde üzerinde genişçe durduğumuz; “aciz kalma ve 

bir işe güç yetirememe” anlamındaki a-c-z kökünün1 if‘âl veznindeki masdarı olan 

“i’câz” (إعجاز) kelimesi, birini geçmek ve geride bırakmak manasına gelmektedir.2 Bu 

mana çerçevesinde, İ‘câzu’l-Kur’ân (إعجاز القران) terkibinden; Allah’ın kelamı olan 

Kur’ân’ın, beşer sözünü geride bırakan, benzerinin getirilmesi mümkün olmayan bir 

mucize olduğu anlaşılmaktadır. 

Hz. Peygamber, nübüvvetinin en büyük delili olan Kur’ân’ı merkeze alarak 

muhataplarını imana davet etmiştir. Ancak tarihte hemen her peygamberin karşılaştığı 

durumla kendisi de karşılaşmış,3 iman etmemekte ısrar eden müşrikler onu sihirbazlıkla, 

mecnunlukla ve şairlikle itham etmiş; Kur’ân’ı da açık bir sihir, öncekilerin masalları 

veya uydurma bir kitap olarak nitelemişlerdir.4 Nitekim müşriklerin bu noktadaki 

yaklaşımları Kur’ân’da şöylece dile getirilmiştir; “Onlara karşı ayetlerimiz okunduğu 

zaman, “Duyduk, istesek biz de bunun benzerini elbette söyleriz. Bu, eskilerin 

masallarından başka bir şey değildir” derler.”5 Kur’ân, bu iddia sahiplerinin zatında, 

tüm zamanların Kur’ân muhaliflerini, Kur’ân’ın benzerini getirmeye davet etmiş ve 

bunu başaramayacakları noktasında da açıkça meydan okumuştur.

                                                          
1 el-Ferâhidî, Halil b. Ahmed, Kitâbu’l-‘Ayn, thk. Abdulhamîd el-Hendâvî, Dâru’l-Kutubi’l-‘İlmiyye, 

Beyrut 2003, III/101; İbn Fâris, Ebu’l-Huseyn Ahmed, Mu’cemu Mekâyîsi’l-Luğa, thk. Abdusselâm 

Muhammed Harun, Dâru’l-Fikr, Beyrut 1989, IV/232; Cevherî, İsmail b. Hammâd, es-Sıhâh Ta’cul-

Luğa ve Sıhahu’l-‘Arabiyye, (thk. Ahmed Abdulğafûr ‘Atâr), Dâru’l-‘İlm li’l-Melâyîn, Beyrut 1990, 

III/883; el-İsfehânî, Râgıb, El-Mufredât fî Ğarîbi’l-Kur’ân, (thk. Muhammed Halîl ‘Îtânî), Dâru’l-

Ma’rife, Beyrut 2005, s. 325; İbn Manzûr, Muhammed b. Mükrim,  Lisânu’l-‘Arab, Dâru’l-Me’ârif, 

Kahire t.y., IV/2817; er-Râzî, Muhammed b. Ebû Bekr b. Abdulkâdir, Muhtâru’s-Sıhah, Mektebetu 

Lübnan, Beyrut 1986, s.174; Fîruzâbâdî, Mecduddîn Muhammed b. Ya’kûb, Kâmûsu’l-Muhît, 

Muessetu’r-Risâle, Beyrut 2005, s.515.
2 İbn Manzûr, a.g.e., s. IV/2817.
3 Fâtır, 35/4.
4 En‘âm, 6/25; Hicr, 15/6; Nahl, 16/24; Enbiyâ, 21/5; Furkân, 25/4-5, 8; Neml, 27/13; Sâffât, 37/36; 

Tûr, 52/30; Kalem, 68/15, 51-52; Mutaffifîn, 83/13. Geniş bilgi için bkz. Özgel, İshak, “Bir 

Üstünlüğün İtirafı Anlamında Kur’ânda, Muhalifler Tarafından Peygamberlerin Sihirbazlıkla İtham 

Edilmeleri”, SDÜİA IV. Kutlu Doğum Sempozyumu, Tuğra Mat., Isparta 2003, s. 122 v.d. 
5 Enfâl, 8/31.



160

1. Kur’ân’da Tehaddi

Daha önce değinildiği üzere tehaddî, “meydan okuma” manasına gelen bir 

kavramdır.6 Özellikle imana ilk davet noktasında ortaya konulan mucizelerin temel 

özelliklerinden bir tanesi de tehaddî ile birlikte gerçekleşmiş olmalarıdır. Hz. 

Peygamber’in daveti, Kur’ân’a müstenid bir davettir ve yukarıda ifade edildiği üzere her 

devre hitap eden ve davasının özünü teşkil eden Kur’ân, O’nun en büyük mucizesidir. 

İşte Kur’ân’da tehaddî ayetleri ile her devrin Kur’ân muhaliflerine, onun bir benzerinin 

getirilemeyeceği noktasında meydan okunmaktadır.

Kur’ân’da tehaddî/meydan okuma ayetleri, genel olarak üç merhalede tahakkuk 

etmiştir.7 Her merhaledeki tehaddi ayetleri, bir taraftan Kur’ân’ın karşısında yer 

alanların acizliklerini derinleştirirken, diğer taraftan da Kur’ân’ın i‘cazını tedrici olarak 

pekiştirmektedir. Tehaddi ayetlerinin tedrici seyri içerisinde özetle; öncelikle Kur’ân’ın 

bütünü üzerinden meydan okunmuş,8 hatta bu çerçevede nazil olan bazı ayetlerde, 

Kur’ân’ın benzerini getirme konusunda insanlar ve cinlerden yardım alınmasına 

müsaade edilen bir üslup ile tehaddînin şiddeti arttırılmıştır.9 İkinci merhalede

Kur’ân’dan on surenin benzerinin getirilmesi ve hem de bunun, Allah’tan başka 

yardımcıların da yardıma çağırılarak yapılması şeklindeki bir meydan okumada 

bulunulmuştur.10 Dikkat edilirse bu merhalede, muarazada bulunulacak kapsamın, 

Kur’ân’ın on suresiyle sınırlandırılmış olması, buna karşılık muarazada 

bulunacakların her türlü yardıma başvurmasına müsaade edilmesi yine Kur’ân’ın 

                                                          
6 Cevherî, Sıhâh, VI/2310; İbn Manzûr, Lisânu’l-‘Arab, II/808; Fîruzâbâdî, Kâmûsu’l-Muhît, s. 1273.
7 Hacımüftüoğlu, Nasrullah, Kur’ân’ın Belâğatı ve İ’câzı Üzerine, Ekev Yay., Erzurum 2001, s. 83. 

Tehaddinin dört merhalade tahakkuk ettiğini ifade edenler de vardır. Bkz. Arpa, Enver, “İ‘câzu’l-

Kur’ân Konusuna Farklı Bir Yaklaşım”, AÜİFD, C. XLIII, S. 1, s. 85. Ancak üçlü tasnif geniş bir 

kabul görmüştür. Bu sebeple çalışmamızda da üçlü tasnif esas alınarak tehaddî ayetleri 

değerlendirilmiştir.
8 Kasas, 28/49-50; Tûr, 52/33-34.
9 İsrâ, 17/88.
10 Hûd, 11/13-14.
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i’câzını pekiştiren bir üslup olarak göze çarpmaktadır. Üçüncü ve son aşamada da 

Kur’ân’dan bir surenin benzerinin getirilmesi ve hatta bu iş için yine Allah’tan başka 

yardımcıların da yardıma çağırılmasına müsaade edilmiş ve adeta meydan okumanın 

zirve noktasına ulaşılmıştır.11 Meydan okuma karşısında, muarazada bulunulamayan her 

aşamadan sonra, bir taraftan tehaddinin şiddeti artırılarak Kur’ân’dan benzeri getirilecek 

miktar azaltılırken, diğer taraftan da muhatap çevrenin kapsamı; insanlar, cinler ve hatta 

Allah’tan başka bütün yardımcıları da içerecek şekilde en geniş noktaya taşınmış, 

böylece adeta hiçbir mazerete mahal bırakmayacak bir şekilde Kur’ân’ın ilâhî kaynaklı 

mucize bir kelam olduğu tescillenmek istenmiştir. Nitekim Mekkeli müşrikler, 

Kur’ân’ın meydan okumasına karşılık mazeret dahi üretememiş, müslümanlara karşı 

mücadelelerini kazanmak için Kur’ân’ın bir benzerini ortaya koymak yerine, canlarını 

ve mallarını kaybetme pahasına şiddet ve savaş merkezli bir mücadeleye 

girişmişlerdir. Şüphesiz bu durum, bir taraftan Kur’ân’ın i’câzına dair sarsılmaz bir 

delil olurken, diğer taraftan da muarızların kat’î bir yenilgiye uğradıklarının 

göstergesidir. Nitekim İslam uleması da bu durumun, Kur’ân’ın meydan okuması 

karşısında müşriklerin aciz kaldıklarının en açık göstergesi olduğunu ifade 

etmişlerdir.12  Bunun ötesinde kronolojik sıralama açısından tehaddî ayetlerinin 

sonuncusu olan Bakara suresindeki ayetlerde, Kur’ân’ın benzerinin hiçbir zaman 

getirilemeyeceğini ifade eden bir üslupla, her devrin Kur’ân muarızlarına da açıkça 

meydan okunmuş olmaktadır.13 Ancak Kur’ân’ın müteaddit defalar ortaya koyduğu bu 

meydan okumaların hiçbirine tarih boyunca cevap verilememiş olması, Kur’ân’ın 

mucize bir kelam olduğunu açıkça ortaya koymuştur. 

                                                          
11 Yûnus, 10/38.
12 Örnek olarak bkz. Bâkıllânî, İ‘câzu’l-Kur’ân, thk. Seyyid Ahmed Sakr, Dâru’l-Me‘ârif, Mısır 2009, s. 

30;  Kâdî ‘Abdulcebbâr, Şerhu’l-Usûli’l-Hamse, nşr. Abdulkerîm Osman, Mektebetu Vehbe, 3. Baskı, 

Kahire 1988, s. 588. 
13 Bakara, 2/23-24.
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2. İ’câzu’l-Kur’ân Teriminin Ortaya Çıkışı ve Kur’ân’ın İ’caz Yönleri

a. İ’câzu’l-Kur’ân Teriminin Ortaya Çıkış Süreci

Tarih boyunca, Kur’ân’ın apaçık meydan okumalarına rağmen bir benzerinin 

ortaya koyulamamış olması,14 onun mucize bir kitap olduğunun açık delilidir. İslam 

uleması, Kur’ân’ın meydan okumasına muarazada bulunulamadığını ve onun mucize bir 

kelam olduğunu ittifakla kabul etmişlerdir.15 Bununla birlikte, Kur’ân’ın başka hangi 

yönüyle mucize olduğu hususunda farklı yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Hicrî III. asrın 

başlarından itibaren, farklı yaklaşımların dile getirilmesinin yadsınamaz etkisiyle 

beraber, bu sahada çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Ayrıca yine bu dönemde, İslam 

coğrafyasının genişlemesiyle birlikte etkileşime girilen gayri müslimlerin Kur’ân’a 

yönelttiği itiraz ve ithamlara cevap verilmesi ve özellikle yeni müslüman olanların 

zihninde oluşan şüphelerin bertaraf edilmesi gayesi, İ’câzu’l-Kur’ân konusunda yapılan 

çalışmaların artmaya başlamasındaki önemli bir etken olarak zikredilebilir. Bu meyanda

Kur’ân’ın i’caz yönü üzerine farklı bir yaklaşım ortaya koyarak “sarfe” nazariyesini 

dile getiren mutezilî İbrâhim en-Nazzâm (ö. 231/845) ile birlikte “İ’câzu’l-Kur’ân” 

sahasındaki fikirlerin somutlaşmaya başladığını söylemek mümkündür.16 Hatta 

                                                          
14 Kur’ân’a muarazada bulunma konusunda bir takım çabalar olmuşsa da ortaya çıkan ürünler gülünç 

olmaktan öteye geçememiştir. Geniş bilgi için bkz. Cerrahoğlu, İsmail, “Hz. Peygamberin En Mühim 

Mucizesi Kur’ân-ı Kerîm”, Diyanet Dergisi, C. 1968/7, S. 68-69, s. 17; Hacımüftüoğlu, a.g.e., s. 56-

81.
15  Örnek olarak bkz. Hattâbî, Ebû Süleyman Hamd b. Muhammed b. İbrahim, Beyânu İ‘câzi’l-Kur’ân, 

(“Selasu Resâil fi’l İ‘câzi’l-Kur’ân” içerisinde), thk. Muhammed Ahmed Halefullah -Muhammed 

Zağlul Sellam, Dâru’l-Me‘ârif, Mısır 1976, s. 22; Kâdî ‘Abdulcebbâr, Şerhu’l-Usûli’l-Hamse, çev. 

İlyas Çelebi, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul 2013, II/460;  er-Râzî, Fahruddîn, 

Nihâyetu’l-Îcâz fî Dirâyeti’l-İ‘câz, thk. Nasrullah Hacımüftüoğlu, Dâru Sâdır, Beyrut 2004, s. 26; ez-

Zerkeşî, Bedruddîn Muhammed b. Abdullah, el-Burhân fî ‘Ulûmi’l-Kur’ân, thk. Muhammed Ebu’l-

Fadl İbrâhîm, Dâru’t-Turâs, 3. Baskı, Kahire 1984, II/93.
16  Nazzâm’dan önce de İslam ulemasının Kur’ân’ın i‘cazına dair bir fikriyata sahip oldukları izahtan 

varestedir. Örneğin, daha önce atıfta bulunduğumuz, Ferrâ (ö.207/822)’nın “Me‘âni’l-Kur’ân” ve 

Ebu Ubeyde Ma‘mer b. Musennâ (ö.209/824[?])’nın “Mecâzu’l-Kur’ân” isimli tefsirleri, Kur’ân’ın 

dil ve edebiyat yönünü esas alan tefsirler olmaları hasebiyle, İ‘câzu’l-Kur’ân konusunda önemli 

veriler içermektedir. 



163

denilebilir ki; “büyük tartışmalara sebep olan İbrahim en-Nazzâm’ın bu farklı görüşü, 

i’câz ve belağat ilimlerinin gelişmesine bir anlamda zemin hazırlamıştır.”17

İbrahim en-Nazzâm’ın talebelerinden ve aynı zamanda Arap edebiyatının en 

önemli isimlerinden olan mutezilî kelamcı ‘Amr b. Bahr el-Câhız (ö. 255/869), “sarfe”

nazariyesine karşılık ortaya koyduğu “nazım” teorisiyle kendisinden sonraki 

çalışmalara tesir etmiştir. “Nazmu’l-Kur’ân” isimli günümüze ulaşmamış olan eserinin 

bu hususa dair olduğu anlaşılmaktadır.18 Câhız’ın açmış olduğu bu yolu takiben, hicrî 

III. asırda, konu ile ilgili pek çok eser telif edilmiştir.19 Ancak bu eserlerin hiçbirine 

bugün henüz ulaşılabilmiş değildir.20 Hicrî IV. asra gelindiğinde, “İ’câzu’l-Kur’ân”

sahasında yapılan çalışmalar artmaya başlamış ve “i’câz” kavramının terimleşme süreci 

tamamlanmıştır.21 Hicrî V. asra gelindiğinde, ilk defa Câhız’ın ortaya koyduğu kabul 

edilen nazım teorisini savunan ve Kur’ân’ın i’câzının, ağırlıklı olarak nazmında 

olduğunu ifade eden Abdulkahir el-Cürcâni (ö.471/1078-79) tarafından telif edilen 

“Delâilu’l-İ’câz” ve “er-Risâletü’ş-Şâfiye” isimli eserler, bu sahada kaleme alınmış en 

önemli eserlerdendir. Abdulkâhir el-Cürcânî ile birlikte, İ‘câz’ul-Kur’ân teriminin

                                                          
17 Hacımüftüoğlu, a.g.e., s. 110.
18 Bkz. İbn Nedîm, el-Fihrist, s. 210; Râfiî, Mustafa Sâdık, İ’câzu’l-Kur’ân,  Daru’l–Kitâbi’l–Arabî, 8. 

Baskı, Beyrut 2005, s. 106.
19 Ebu Bekr Abdullah b. Ebî Dâvûd es-Sicistânî (ö. 316/923), Ebû Zeyd el-Belhî (ö.322/934),  İbnu’l-

İhşîd (ö. 326/938) gibi alimler, “Nazmu’l-Kur’ân” ismiyle eserler telif etmişlerdir. Aynı dönemde 

yine mutezile kelamcılarından olan Muhammed b. Yezid el-Vasıtî’nin (ö.306/918) “İ’câzu’l-Kur’ân”

ismiyle telif ettiği eser, bu isimle telif edilmiş ilk müstakil eser olması itibariyle önem arz etmektedir.

Bkz. İbn Nedîm, El-Fihrist, s. 245. 
20 Bkz. İbn Nedîm, El-Fihrist, s. 245; Katip Çelebi, Keşfu’z-Zunûn ‘An Esâmi’l-Kutubi ve’l-Funûn, Dâru 

İhyâi’t-Türâsi’l-’Arabî, Beyrut t.y., I/120.
21 Ebu’l-Hasen er-Rummânî (ö. 386/996)’nin “en-Nuketu fî İ’câzi’l-Kur’ân” isimli eseri, Ebû Suleyman 

el-Hattâbî (ö. 388/999)’nin “Beyânu İ’câzi’l-Kur’ân” isimli eseri ve Ebu Bekir el-Bâkıllânî 

(ö.403/1013)’nin “İ’câzu’l-Kur’ân” isimli eserleri bu dönemde telif edilmiş önemli eserlerdir. Ayrıca 

Kâdî Abdulcebbâr (ö.415/1025)’ın “Muğnî” isimli geniş kapsamlı eserinin on altıncı cildi de 

“İ‘câzu’l-Kur’ân” konusuna hasredilmiş önemli bir eserdir. Bkz. Kâdî ‘Abdulcebbâr, el-Muğni –

İ‘câzu’l-Kur’ân-, Dâru’l-Kutub, Kahire 1960, XVI. Müellifin diğer önemli bir eserinde de İ’câzul-

Kur’ân hakkında açıklamalar mevcuttur. Bkz. A.mlf., Şerhu’l-Usûli’l-Hamse, II/456-474.
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ortaya çıkış sürecinin tamamlandığını ve bu sahadaki ilmî tekamülün belli bir olgunluğa 

eriştiğini ifade etmek mümkündür.22

Kur’ân’ın mucize oluşunu ifade sadedinde ortaya çıkan İ‘câzu’l-Kur’ân terimi, 

bu dönemden sonra da ilgi çekmeye devam etmiş, konuyla ilgili pek çok eser telif 

edilmiş ve bugün gelinen noktada geniş bir külliyat ortaya çıkmıştır.23 Bununla paralel 

olarak, Kur’ân’ın i‘caz yönleri hususundaki yaklaşımların da çeşitlendiğini söylemek 

mümkündür.

b. Kur’ân’ın İ‘câz Yönleri

Kur’ân’ın i‘câzının, genel anlamda bizzat Kur’ân ifadelerinin üstünlüğünden ve 

telifinin mükemmelliğinden kaynaklı olduğu düşüncesi ulemanın kahir ekseriyetinin

kabul ettiği bir görüştür. Bu görüşün aksine, yukarıda da kısmen değinildiği üzere, ilk 

defa farklı bir görüş ortaya koyan mutezilî İbrahim en-Nazzam’a göre; Kur’ân’ın i‘câzı,

bizzat Kur’ân ifadelerinin üstünlüğünden kaynaklanmayıp, Allah Te‘âlâ’nın, muarazada 

bulunma kudretini insanların elinden almış olmasından kaynaklanmaktadır. Tarihte bu 

yaklaşıma “sarfe nazariyesi” denilmiştir. Ulemanın çoğunluğu bu görüşü çeşitli 

yönleriyle ciddi eleştirilere konu etmişlerdir. Dahası bu eleştiriler, hemen her mezhepten 

âlim tarafından dillendirilmiş olmaları itibariyle, adeta mezhepleri aşan ortak bir payda 

haline gelebilmiştir.  

Sarfe nazariyesine yöneltilen en önemli eleştiri, bu görüşün tehaddî ayetlerinin 

mantığıyla çelişik olduğu yönündedir. Zira bir işi yapma konusunda iradesi elinden 

                                                          
22 İ’câz konusunda geçmişte yapılan çalışmaların geniş bir değerlendirmesi için bkz. el-Hatîb, 

Abdulkerim, el-İ‘câz fî Dirâsâti’s-Sâbikîn, Dâru’l-Fikri’l-‘Arâbî, Kahire 1973. Ayrıca bkz. Öztürk, 

Mustafa, Kur’ân Dili ve Retoriği, Kitâbiyât Yay., 2. Baskı, Ankara 2006
23 Bkz. Okiç, M. Tayyib, Kur’ân-ı Kerîm’in Üslûb ve Kıraati, AÜİF Yay., Ankara 1963, s. 1 (2. dipnot). 

Bu çalışmaların geniş bir listesi için bkz. Yavuz, Yusuf Şevki, “İ‘câzu’l-Kur’ân” mad., DİA, XXI/406. 
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alınmış birisine, o işi yapamayacağına dair meydan okumak mantık çerçevesinde izah 

edilebilir bir durum değildir. Bu ve benzeri itirazlar, mutezile mezhebi de dahil olmak 

üzere, her devirde farklı mezheplere mensup alimler tarafından dile getirilmiştir.24

Sarfe nazariyesine karşı, Kur’ân’ın, benzerinin getirilmesi mümkün olmayacak 

üstünlükte dil ve üslup özelliklerine sahip olduğunu ifade eden “nazım teorisi” ortaya 

konulmuştur. Nazım teorisini ilk defa mutezilî kelamcı ‘Amr b. Bahr el-Câhız (ö. 

255/869)’ın ortaya koyduğu kabul edilir.25 Bu yaklaşıma göre Kur’ân, Arap dilinin 

alışılageldik ifade özellikleri olan şiir ve nesirden farklı bir üslup ortaya koymuştur. Bu 

çerçevede Kur’ân, ne tam bir şiir ne de tam bir nesir olmadığı halde, manaları en 

kusursuz şekilde anlatacak kelimelerin eşsiz bir insicamla bir araya geldiği farklı bir 

üslupla muhataplarının dikkatlerini celp etmiştir. İlk muhatap kitlesi itibariyle, söz 

söyleme sanatının en ileri bir seviyede olduğu ve bu konuda maharetli olanların büyük 

saygınlık gördüğü, hatta bu alanda yapılan yarışmaların ilgi odağı haline geldiği bir 

topluma nazil olan Kur’ân, henüz yeni nazil olmaya başladığı andan itibaren eşsiz 

üslubuyla dikkat çekmiş, söz üstatlarını kendisine hayran bırakmıştır. Çokları bu eşsiz 

üslubun çekim kuvvetiyle iman ederken, iman etmemekte ısrar edenler de Kur’ân’ın 

üstün ve eşsiz üslubu karşısındaki çaresizliklerini itiraf etmek zorunda kalmışlardır. Bu 

cümleden olmak üzere, Kur’ân ve Hz. Peygamber hakkında yapmış oldukları 

sihirbaz/sihir ve büyücü/büyü gibi benzetmeler, bir çaresizliğin ifadesi olarak tercüme 

edilebilir.26

                                                          
24 Bu itirazı, Mutezilenin en meşhurlarından olan Kâdî ‘Abdulcebbâr’ın eserinde de bulabilmek 

mümkündür. Bkz. Kâdî ‘Abdulcebbâr, Muğnî, nşr. Emin el-Hûlî, Dâru’l-Kutub, Kahire 1960, 

XVI/322-323. Ayrıca bkz. el-Hattâbî, Beyânu İ‘câzi’l-Kur’ân, s. 23; Zerkeşî, el-Burhân, II/94 v.d. 

Sarfe nazariyesine yöneltilen pek çok itiraz ehlince malum olduğu için, daha fazla ayrıntıya girmeye 

gerek duyulmamıştır. Detaylı bilgi için bkz. Hacımüftüoğlu, a.g.e., s. 129-135.
25 es-Salih, Subhi, Kur’ân ilimleri, çev. M. Said Şimşek, Hibaş Yay., Konya t.y., s. 250; Yavuz, 

“a.g.m.”, DİA, XXI/404.
26 Velid b. Muğire ile ilgili nakledilen rivayet, cahiliye müşriklerinden söz söyleme sanatında mahir 

olanların, Kur’ân karşısında nasıl biçare kaldıklarının açık bir göstergesi olmuştur. Nitekim cahiliye 

Arapları içerisinde söz söyleme sanatında en ileri gelenlerden biri olan Velid b. Muğire, bu sahadaki 



166

İşte Kur’ân’da, Arap dilinin kuralları ihlal edilmeksizin, o dilin anlatım 

sanatlarını en üstün düzeyde kullanılması ve bu yapılırken de -adeta kusursuz örülmüş 

bir duvarda tuğlaların hatasız olarak yerine oturması gibi- manaları ifade edecek 

kelimelerin en uygun bir biçimde yerli yerine oturması, onun ilahi kaynaklı mucize bir 

kelam olduğunun göstergesidir. Herhangi bir beşer tarafından telif edilen bir eserde, ne 

kadar zengin bir kelime haznesi kullanılırsa kullanılsın, beşerin sınırlı idrakinin ihata 

ettiği çerçevenin dışına çıkmak mümkün değildir. Ancak Kur’ân ifadeleri ele 

alındığında; bir durumu anlatmak için kullanılacak kelimelerin, adeta sonsuz sayıdaki 

kelime içerisinden, anlatılan duruma en uygun olacak şekilde seçildiğini hissetmek 

mümkündür.27

Nazım teorisini savunanlara göre i‘câz, tek tek kelimelerin özelliklerinden 

kaynaklanmamaktadır. İ‘câz, kelimelerin mükemmel bir insicamla yan yana 

gelmesinde, yani söz diziminde/nazmında aranmalıdır.28 Bu sebeple nazım teorisini 

savunanlar, Kur’ân’dan bir kelime çıkarılacak olsa, söz dizilimindeki ahengin 

sarsılacağını ve dil kurallarının ihlal edileceğini ifade etmişlerdir.29 Nazım teorisini 

savunanların başında gelen Cürcânî (ö. 471/1078?), “Delâilu’l-İ‘câz” isimli eserinde bu 

hususa dair çarpıcı örnekler zikretmiştir.30 Nazım teorisi geniş bir kabul görmekle 

beraber, “Arapça bilmeyen ve mukayesede bulunacak seviyede onun edebiyatına vakıf 

olmayanlar için tek başına bir kanıt oluşturamayacağı gerekçesiyle eleştirilmiştir.”31

                                                                                                                                                                         
tecrübesiyle Kur’ân’ın ilahi kaynaklı olduğunu fark etmiş, ancak buna rağmen, sosyolojik baskı 

sebebiyle Kur’ân’ın etkili bir sihir olduğunu ifade ederek iman etmekten imtina etmiştir. İlgili rivayet 

için bkz. Beyhakî, Ebûbekr Ahmed b. Hüseyin, Delâilu’n-Nubuvve, Dâru’l-Kutubi’l-‘İlmiyye, Beyrut 

1988, II/198-199. 
27 Bkz. el-Curcânî, Abdulkâhir,  Delâilu’l-İ‘câz, çev. Osman Güman, Litera Yay., İstanbul 2008, s.52.
28 Curcânî, a.g.e., s. 55-57.
29 Yavuz, “a.g.m.”, DİA, XXI/404. 
30 Örnek olarak Hûd 11/44 ayeti  çerçevesinde yapılan izahat için bkz., Curcânî, a.g.e., s. 56-57.
31 Yavuz, “a.g.m.”, DİA, XXI/404.
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Kur’ân’ın i‘caz yönlerinden bir diğerinin de teşrî’i ve telifi ile alakalı olduğu 

ifade edilmiştir. Yirmi üç seneyi aşkın bir zaman dilimi içerisinde, nüzul ortamında 

vuku bulan olaylarla münasebet içerisinde peyderpey indirilmiş olmasına rağmen

Kur’ân’da, herhangi bir tenakuzun, gereksiz tekrarların veya metnin bütünlüğünü 

bozacak herhangi bir uyumsuzluğun bulunmaması onun i‘caz yönlerinden biri olarak 

değerlendirilmiştir.32 Bu çerçevede Kur’ân’ın i‘câzının, onun telifinde aranması 

gerektiğini ifade eden âlimler olmuştur.33

Kur’ân-ı Kerîm’in, teşrî‘i itibariyle de mükemmel ve mucizevi olduğu ifade 

edilmiştir. Kur’ân’ın getirmiş olduğu düsturlar ferdî ve içtimâi hayatı mükemmel bir 

şekilde tanzim etmekte, bu anlamda muhtevasında hiçbir çelişkiyi ve noksanlığı

barındırmamaktadır. “Kur’ân’ın dini öğretisi, bir taraftan ontolojik açıdan makul olup, 

insanın zihnini ve gönlünü rahatlatan bir mahiyet arz ederken,”34 diğer taraftan her 

zaman ve mekana uygun düşen kuşatıcı prensipler ile de içtimâî hayatı kusursuz olarak 

tanzim etmektedir.  Beşer mahsulü olan hiçbir öğretinin, felsefî ekol ya da din 

iddiasının, tutarsızlık veya noksanlıktan tamamen ari olduğunu, insan psikolojisini her 

yönüyle kuşatıp beslediğini ve toplumsal hayattaki nizamı kusursuz olarak temin 

ettiğini iddia etmek mümkün değildir. İnsanlık tarihi bu anlamdaki kusurlu örneklerle 

doludur.35 Fakat Kur’ân, her devirde, insanın maddi ve manevi yönünü tam bir itminana 

eriştirecek genel-geçer ilkelerle beslemiş, dünya ve ahiret saadetini temin edecek yolun 

taşlarını kusursuz olarak döşemiştir. Bu durum, Kur’ân’ın teşri‘inin ilahi kaynaklı 

                                                          
32 ( ِ لََوَجُدوا اَ  ثِیًرا۪فیِھ اْختَِالفاً كَ فََال یَتََدبَُّروَن اْلقُْرٰاَنۜ َولَْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْیِر ّهللاٰ )  “Hâlâ Kur’an’ı düşünüp anlamaya 

çalışmıyorlar mı? Eğer o, Allah’tan başkası tarafından (indirilmiş) olsaydı, mutlaka onda birçok 

çelişki bulurlardı.” Nisâ, 4/82.
33 Örnek olarak bkz. Rıza-Abduh, Tefsîru’l-Menâr, I/205-206.
34 Yavuz,  “a.g.m.”, DİA, XXI/405. 
35 Rıza-Abduh, Tefsîru’l-Menâr, I/207.
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olduğunun göstergesidir. İşte beşer takatinin güç yetiremeyeceği bu aşkın özellik, 

Kur’ân’ın i‘caz yönlerinden birisi olarak değerlendirilmiştir.36

Kur’ân’ın i‘câz yönlerinden bir diğeri de geçmiş,37 gelecek ve hale dair ğayb

bilgisini içermesi ve özellikle geleceğe dair verilen bilgilerin haber verildiği şekilde 

vuku bulmuş olmasıdır. “Kur’ân’ın tahrif edilemeyeceği,38 Rumların İranlılarla 

yapacağı savaşı kazanacağı,39 Hz. Peygamber’in düşmanlarına karşı korunmuş olduğu,40

hicretten sonra yakın bir zamanda müşriklere karşı  (Bedir muharebesinde) bir zafer 

kazanılacağı41 ve mü’minlerin Mescid-i Haram’a girip Mekke’yi fethedecekleri42

önceden haber verilmiş ve zaman içerisinde de bu olaylar haber verildiği gibi vuku 

bulmuştur.”43 Hiç şüphesiz bu, ilmiyle her şeyi kuşatmış olan Allah (c.c.)’tan başkasının 

yapabileceği bir şey değildir. Bu realiteden hareketle Kur’ân’ın beşer mahsulü olmadığı, 

ilahi kaynaklı mucize bir kelam olduğu ve bu çerçevede Kur’ân’ın i‘câz yönlerinden 

birisinin de ğaybdan haber vermesi olduğu ifade edilmiştir.44 Ancak, Kur’ân’daki

tehaddînin, sadece ğayb bilgisi bulunan kısımlarla sınırlı olmayıp, Kur’ân’ın tamamını 

kapsayacak şekilde yapıldığını ifade eden ve Kur’ân’ın her suresinde ğayb bilgisi 

bulunmadığı gerekçesiyle, bu i‘câz türünün Kur’ân’ın i‘câz vecihlerinden biri

                                                          
36 Rıza-Abduh, a.g.e., I/207-210.
37 Hz. Peygamber, hem kendisinin ümmî olması, hem de ümmî bir toplumda yetişmesi hasebiyle geçmiş 

peygamberlerin kıssalarından haberdar olup, bunları metne dönüştürebilecek bir birikime sahip 

değildi. Dolayısıyla nüzul vasatında,  Kur’ân’da anlatılan geçmiş peygamberlerin kıssaları da gaybî 

bilgi mahiyetindedir. Nitekim bu hususa açıkça işaret eden ayetlerde şöyle buyurulmaktadır: “İşte 

bunlar (Yusuf kıssası) sana vahyettiğimiz ğayb haberlerindendir. Bundan önce onları ne sen 

biliyordun ne de kavmin…” (Hûd, 11/49). Benzer bir örnek için bkz. Âl-i ‘İmrân, 3/44.
38 Hicr, 15/9.
39 Rûm, 30/1-5.
40 Mâide, 5/67. Bu ayet nazil olduktan sonra Hz. Peygamberin, daha önce bulundurduğu bekçileri 

salıverdiğine dair rivayet için bkz. Tirmîzî, Tefsîru’l Kur’ân 6.
41 Nûr, 24/55; Kamer, 54/44-45.
42 Fetih, 48/27; Nasr, 110/1-3.
43 Rıza, Muhammed Reşid, Tefsîru’l-Menâr, I/204; Yavuz, “a.g.m.”, DİA, XXI/405.
44 Örnek olarak bkz. Bâkıllânî, İ‘câzu’l-Kur’ân, s. 48; Kâdî ‘Abdulcebbâr, Muğnî, XVI/234; Abduh-

Rıza, Tefsîru’l-Menâr, I/204. Gaybî bilginin Kur’ân’ın i‘câz yönlerinden biri olduğunu savunanlardan 

biri de ismi “sarfe nazariyesi” ile özdeşleşmiş olan İbrâhîm en-Nazzâm’dır. Ancak o sarfe nazariyesini 

ortaya attıktan sonra bu görüşünü de “sarfe” çerçevesinde temellendirmiştir. Bkz. Hacımüftüoğlu, 

a.g.e., s. 134; Arpa, Enver, “a.g.m.”, AÜİFD, C.XLIII/2002, S. 1, s. 93.
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olamayacağını savunanlar da olmuştur.45 Bu itiraza karşılık, Kur’ân’ın her suresinde

ğayba ait haberlerin bulunmayışının, mevzu bahis ğayb haberlerini ve bu tür haberleri 

vermenin insan kudretinin dışında olduğu gerçeğini ortadan kaldırmayacağı ifade 

edilmiş ve söz konusu itiraz geçersiz sayılmıştır.46 Kur’ân’da ğaybî bilginin bulunduğu 

açıktır. Ancak anlaşılan o dur ki, ğaybî bilginin Kur’ân’ın i‘câz yönlerinden birisi olarak 

değerlendirilmesi noktasında farklı yaklaşımlar söz konusudur. Bu noktada diyebiliriz 

ki; Kur’ân’ın i‘câzını sadece ğaybî bilgiden ibaret görmekle, ğaybî bilgiyi Kur’ân’ın 

i‘câz vecihlerinden biri olarak görmek arasında fark vardır. Kanaatimizce burada tercih 

edilmesi gereken, ğaybî bilginin i‘caz vecihlerinden biri olarak görülmesidir ki 

ulemanın kahir ekseriyeti de böyle düşünmektedir.47

Bu noktada dikkat çekici bir hususu daha ifade etmekte fayda görmekteyiz. 

Kur’ân’daki tehaddî ayetlerinin bir kısmında geleceği de kuşatan ifadelerle Kur’ân’ın 

bir benzerinin getirilemeyeceği vurgulanmıştır.48 Zürkânî’nin ifadeleriyle; bu da bir nevi 

ğayb bilgisidir.49 Dolayısıyla bizzat tehaddî ayetlerinde dahi ğaybî bilgiyi 

yakalayabiliyor olmamız, Kur’ân’da ğaybî bilginin varlığına ve Kur’ân’ın i‘câz 

yönlerinden biri olduğuna dair bir fikir vermektedir.

Diğer taraftan, ğaybî bilginin bir i’caz türü olarak kabul edilmesinin, Kur’ân’ın 

i‘cazının anlaşılmasında, özellikle Arap diline vakıf olamayan ve bu yüzden Kur’ân 

ifadelerinin üstünlüğünü, belâgat ve fesahatini tespit imkanı bulunmayan Kur’ân 

muhatapları için de kolaylık teşkil ettiği açıktır. Bu çerçevede ğaybî bilginin bir i’caz 

                                                          
45 Klasik kaynaklardaki yaklaşımların aksine günümüzde, gaybî bilginin Kur’ân’ın i‘câzı ile alakasının 

olamayacağını ifade eden yaklaşımları görebilmek mümkündür. Örnek olarak bkz. Arpa, Enver, 

a.g.m., AÜİFD, s. 93. 
46 Bkz. Rıza, Tefsîru’l-Menâr, I/204-205. 
47 Örneğin Hattâbî, ğaybî bilgiyi Kur’ân’ın i’ câz yönlerinden biri olarak kabul etmekle beraber, 

yukarıda bahsi geçen gerekçe dolayısıyla, Kur’ân’ın bu yönünün, onun i ‘cazını açıklamada tek 

başına yeterli olmayacağını ifade etmiştir. Bkz. el-Hattâbî, Beyanu İ‘câzi’l-Kur’ân, s. 23-24.
48 Bkz. Bakara, 2/24; İsrâ, 17/88.
49 Zurkânî, Menâhilu’l-‘İrfân fî ‘Ulûmi’l-Kur’ân, II/289.
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türü olarak değerlendirilmesi, Kur’ân’ın i‘cazına evrensel bir boyut katmış olacaktır50 ki 

bunun da Kur’ân’ın tüm zamanlara hitap etme özelliğine uygunluk arz edeceği 

aşikârdır.51

Kur’ân’ın i‘câz yönlerinden bir diğeri de özellikle son yüzyılda önemle üzerinde 

durulan ve çokça ilgi çekmiş olan “ilmî i‘câz” telakkisidir.52 Buna göre Kur’ân’da;

özellikle yeryüzünün insanın yaşayabileceği şekilde yaratılışı,53 göğün yükseltilmesi ve

yedi tabaka halinde yaratılışı,54 rüzgar ve bulutların sevki ile küre-i arza hayat veren 

yağmurun yağdırılışı,55 güneş, ay ve dünyanın yörüngesel işleyişi,56 denizde yan yana 

gelen tatlı ve tuzlu suyun birbirine karışmaması,57 insanın yaratılışı ve gelişimine dair 

verilen bilgiler,58 canlı varlıkların eşler halinde yaratılması,59 bitkilerdeki tozlaşma,60

yükseklik arttıkça oksijenin azalması61 ve yer kürenin atmosferle çevrili olması ve 

genişlemesi62 vb. konularda verilen bilgiler,63 modern bilimin deney ve gözlem yoluyla 

                                                          
50 Öztürk, Kur’ân Dili ve Retoriği, s. 154.
51 Ğaybî bilginin Kur’ân’ın i’câz yönlerinden biri oluşunu, Kur’ân’daki tehaddînin kapsamını gerekçe 

göstererek kabul etmeyenler olmuştur. Ancak ğaybî bilginin, Hz. Peygaber’in nübüvvetini ispatta 

doğrudan bir araç olduğu göz önünde bulundurulduğunda ve O’nun nübüvvetinin ispat edilmesi ile 

Kur’ân’ın bütününün gerçekliğinin teyit edilmesi arasında doğrudan bir ilişki bulunduğu tespit 

edilebilir ki bu durumda ğaybî bilginin Kur’ân’ın bütününü ilgilendiren bir i’câz çeşidi olduğu tespit 

edilebilir. Nitekim Nazzâm’da bu noktadan hareketle, Kur’ân’daki ğayb bilgisinin, Hz. Peygamber’in 

nübüvvetini ispatlayan bir mucize olduğunu ifade etmiştir. Bkz. El-Hayyât, Ebu’l-Huseyin 

Abdurrahim b. Muhammed b. Osman, Kitâbu’l-İntisâr, thk. H. S. Nyberg, Dâru’l-Kutubi’l-Mısriyye, 

Kahire 1925, s. 28. Bu  yöndeki değerlendirmeler için örnek olarak bkz. Rıza-Abduh, Tefsîru’l-

Menâr, I/204-205.
52 Zerkeşî, el-Burhân, II/106; Zurkânî, Menâhilu’l-‘İrfân, Dâru’l-Kitâbi’l-‘Arâbî, Beyrut 1995, II/275; 

Rıza-Abduh, Tefsîru’l-Menâr, I/210 v.d. 
53 Fussilet, 41/11-12; Rahmân, 55/10-13
54 Fussilet, 41/12; Rahmân, 55/7; Mulk 67/3-4.
55 Nûr, 24/43; Rûm 30/48.
56 Enbiya 21/33; Yâsîn 36/38-40; Rahmân, 55/5 v.b. 
57 Rahmân, 55/19-20.
58 Hacc, 22/5; Mu’minûn, 23/12-14  v.b.
59 Ra‘d, 13/3; Tâhâ 20/53, Yâsîn 36/36. Bkz. Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, IV/2957
60 Hicr, 15/22; Yazır, a.g.e., V/3054.
61 En‘âm, 6/125.
62 Zâriyât, 51/47.
63 Modern dönemde bilimsel tefsire örneklik teşkil edebilecek ilk tam tefsir, Tantavî Cevheri (1862-

1940) tarafından telif edilen, “el-Cevâhir fî Tefsîri’l-Kur’ân” isimli eserdir. Tantavî, müspet ilimlerle 

ilgili Kur’ân’da 750 kadar ayet bulunduğunu ifade etmiştir. Bkz. Tantavî Cevherî, el-Cevâhir fî 
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ulaştığı bilimsel verilere uygunluk arz etmektedir.64 Bilim ve teknolojinin henüz 

gelişmediği bir dönemde ortaya konulan bu bilgilerin, modern çağın ileri teknolojisinin

mahsulü olan bilgilerle çelişmemesi, Kur’ân’ın ilahi kaynaklı olduğunun ispatı olarak 

kabul edilmiştir. Dolayısıyla Kur’ân’ın, gerek doğrudan, gerekse de atıf yoluyla ifade 

ettiği bu kabil bilgiler, onun i‘câz yönlerinden biri olarak dile getirilmiştir.65

Kur’ân’ın muhtevasına dair dile getirdiğimiz bu i‘câz yönlerinin dışında;  ümmî 

bir peygamberin elinde66 harikulade ilmî ve edebî derinliğe sahip bir şekilde tezahür 

etmesi,67 kıyamete kadar baki kalacak olması ve bu çerçevede bizzat Allah tarafından 

muhafaza edileceğinin garanti altına alınması,68 bununla bağlantılı olarak yazı ile 

kaydetme imkanının son derece sınırlı olduğu bir dönemde en üstün bir hassasiyetle 

kayıt altına alınarak nakledilmesi ve yazı ile nakil yolunun, dilden dile, nesilden nesile 

tevarüs eden şifahi yollarla desteklenmesi suretiyle en ufak bir tahriften âri bir şekilde 

günümüze kadar ulaşmış olması,69 Kur’ân’ın ilahi kaynaklı mucize bir kelam olduğunun 

kanıtı sayılabilecek delillerdir.70

Netice olarak; Kur’ân, ulemanın da ittifak ettiği üzere mucize bir kelamdır.71 Pek 

çok farklı teolojik ekol ve kişi, Kur’ân’ın en büyük mucize olduğu görüşünü 

                                                                                                                                                                         
Tefsîri’l-Kur’âni’l-Kerîm, Matba‘atu Mustafa el-Bâbî el-Halebî ve Evlâdihî, Mısır 1350/1931, I/7. 

Yukarıdaki ayetlere benzer örnekleri ele alan geniş kapsamlı diğer çalışmalara örnek olarak bkz. 

Zağlul, Râğib Muhammed en-Neccâr, Min Âyâti İ‘câzi’l-‘İlmî, fi’l-Kur’âni’l-Kerîm, Dâru’l-Ma‘rife, 

Beyrut 2005, I-III; Seyyid el-Cümeylî, el-İ‘câzu’l-‘İlmî fi’l-Kur’ân, Dâru’l-Vesam, Beyrut 1992.
64 Karaçam, İsmail, En Büyük Mucize –Kur’ân-ı Kerîm’in İlmî ve Edebî Sırları-, Yeni Şafak, İstanbul 

2005, s. 398.
65 Zerkeşî, el-Burhân, II/106; Zurkânî, Menâhilu’l-‘İrfân, Dâru’l-Kitâbi’l-‘Arâbî, Beyrut 1995, II/275 

v.d.; Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, IV/2957, V/3355-3356.
66 A‘râf, 7/157.
67 Bkz. Rıza-Abduh, Tefsîru’l-Menâr, I/194.
68 Hicr, 15/9.
69 Örneğin Reşid Rıza, dünyanın dört bir yanında Kur’ân hafızlarının bulunmasını, Kur’ân’ın i’câzı 

noktasında delil saymıştır. Bkz. Rıza-Abduh, Tefsîru’l-Menâr, I/198.
70 Kur’ân’ın bu yönüyle ilgili delillere sosyolojik deliller de denilmiştir. Bkz. Yavuz, Yusuf Şevki, 

“İ‘câzu’l-Kur’ân” mad., DİA, XXI/405-406.
71 Zerkeşî, el-Burhân, II/93; Suyûtî, el-İtkân, II/1002.
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benimsemiştir.72 Bu bağlamda Kur’ân’ın i‘câz yönleri, pek çok kapsamlı çalışmada 

etraflıca dile getirilmiş ve bu hususta detaylı fikrî mütalaalar serdedilmiştir. Bu sebeple 

tekrara düşmemek adına bu husustaki yaklaşımları özet bir şekilde dile getirmeye 

çalıştık. Kanaatimiz o dur ki, Kur’ân’ın muhtevasıyla ilgili yukarıda değinilen i‘câz 

vecihleri içerisinde, farklı dönemlerde, farklı sâiklere bağlı olarak ön plana çıkanlar 

olmuşsa da bu i‘câz vecihlerinden her biri, Kur’ân’ın ilahi kaynaklı olduğunun 

anlaşılmasında bir araç vazifesi görmüştür. Bu bağlamda Kur’ân’ın i‘câz vecihlerindeki 

çeşitlilik, bir karmaşa yaratmak şöyle dursun, farklı dile, farklı anlayış ve idrake sahip 

mü’minler için adeta bir açılım sağlamıştır. Bu çerçevede pek çok farklılıklara sahip 

olduğu halde, aynı Kur’ân’a iman eden mü’minler, onun i‘câz vecihlerinin herhangi 

birinden yola çıkarak, Kur’ân’ın ilahi kaynaklı bir kitap olduğunu idrak etme imkanına 

sahip olabilmiş ve olabilecektir. Bu çerçevede Kur’ân’ın i‘câzı hususundaki bu 

zenginlik, onun, asırları ve farklılıkları aşan evrensellik iddiasıyla da tam bir uyum arz 

etmektedir. Bu durum Kur’ân’ı yaşayan bir mucize haline getirmektedir ki, son 

peygamberin en önemli mucizesinin böyle bir hüviyete sahip olması mucize konusunda 

dile getirmeye çalıştığımız sünnetullah eksenli değerlendirmemizi destekler 

mahiyettedir. Zira çalışmamızın başından itibaren ifade etmeye çalıştığımız üzere 

mucize konusunda ilk dikkat çeken sünnetullah kaidesi, her peygamberin mucizesinin, 

kendi döneminin revaç bulmuş hususlarıyla alakalı olmasıdır. Bu çerçevede ilk muhatap 

kitlesi itibariyle fesahat ve belağat alanında ilerlemiş olan bir topluma, dil harikası olan 

Kur’ân’la meydan okunması, söz konusu sünnetullah ilkesi çerçevesinde 

gerçekleşmiştir. Ancak bunun ötesinde son vahiy olarak Kur’ân’ın, her dönemin 

insanına hitap eden bir i‘câz zenginliğine sahip olması, mucize konusundaki mezkur

sünnetullah ilkesinin işlerliğini ifade etmektedir. Genel anlamda sünnetullah hakkındaki 

                                                          
72 Işık, Aydın, “Bilim ve Mucize”, Din Dilinde Mucize, Kuramer Yay., İstanbul 2015, s. 313 v.d.
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ayetlerde sıkça karşılaşılan; “Allah’ın sünnetinde bir değişim ve dönüşüm olmadığı”73

yönündeki ifadelerden, genel karakteristiği itibariyle sünnetullahın, bir devirde başlayıp 

belli bir dönemde sonlanacak bir şey olmadığı, daima yürürlükte olan ilahi yasalar 

olduğu anlaşılmaktadır. İşte bu çerçevede mucize konusundaki sünnetullah ilkesinin,

Kur’ân mucizesi ile birlikte işlerliğini korumakta olduğu yönündeki değerlendirmemiz, 

sünnetullahın genel karakteristiğinin bir yansıma olarak değerlendirilebilir.

B. İSRÂ VE Mİ‘RÂC MUCİZESİ

Hz. Peygamberin en büyük mucizesi ve hak peygamber olduğunun delili, 

davasının da özünü teşkil eden Kur’ân’dır. Muhataplarını iman etmeye davet ederken 

başka bir şeyi değil, Kur’ân’ı delil göstererek davetini gerçekleştirmiştir. Bazı 

müellifler, peygamberlerin elinde vuku bulan ve imana davette kullandıkları bu tür başat 

mucizeleri “hidayet mucizeleri” olarak isimlendirmişlerdir.74 Daha önce değinildiği 

üzere hidayet mucizeleri, bir sünnetullah olarak, peygamberlerin yaşadıkları dönemde 

revaç bulmuş hususlarla alakalı olarak tezahür etmiştir. İşte ilk muhatap kitlesi itibariyle 

söz söyleme sanatında son derece ilerlemiş bir topluma gönderilen Hz. Peygamberin 

hidayet mucizesi de bir dil harikası olan Kur’ân’dır. Ancak peygamberler tarihine 

bakıldığında, mucizelerin bu çerçeveden ibaret olmadığı görülecektir. Zira 

peygamberler, hidayet mucizelerinin yanı sıra, başka bazı olağanüstü hadiseler yoluyla 

da desteklenmişlerdir. Bu destek, bazen peygamberlerin hak davalarında muzaffer 

olabilmeleri için yardım kabilinden gerçekleşirken, bazen de hem peygamberin takviye 

edilmesi, hem de inananların mutmain kılınması amacıyla ikram cihetinde

gerçekleşmiştir. Örneğin Hz. Musa; imana davet noktasında, parıldayan el ve âsâ 

mucizelerini ortaya koyarken, Firavunla mücadelesinde denizin yarılması hadisesiyle 

                                                          
73 Bkz. Fâtır, 35/43.
74 Bkz. Şiblî, Asr-ı Saâdet, II/362-366; Bulut, Mucize ve Peygamber,  s. 62-63.
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desteklenmiş, çöldeki sıkıntılı süreçte ise asasıyla vurduğu kayadan fışkıran dokuz 

pınar, Allah katından gönderilen kudret helvası ve bıldırcın eti gibi ikram kabilinden

mucizelere mazhar olmuştur. Daha önce değinildiği üzere, peygamberler tarihine 

bakıldığında bu tür örneklere hemen her peygamberde rastlamak mümkündür. Bununla 

birlikte Kur’ân, bir tarih kitabı olmadığı için peygamberler tarihinin her safhasını 

muhtevi değildir. Ancak Kur’ân’da bahsi geçen peygamberlerin tevhid mücadelelerine 

bakıldığında mucizelerle ilgili bu noktayı yakalamak mümkündür. Bu noktadan 

hareketle şu tespiti yapmak mümkündür; peygamberler, hidayet mucizelerinin dışında 

da olağanüstü şekilde desteklenmişlerdir. Allah Te‘âlâ’nın, batıla karşı inananlara 

yardım edeceği Kur’ân’da açıkça ifade edilmiştir; “Peygamber olarak gönderilen 

kullarımız hakkında şu sözümüz geçmiştir: Mutlaka kendilerine yardım edilecektir ve 

galib gelecek olanlar bizim ordularımızdır.”75 Bu ayet bağlamında Allah’ın 

peygamberleri destekleyeceği hakkındaki sözünün, bir sünnetullah kaidesini ifade ettiği 

söylenebilir. Dolayısıyla peygamberlere verilen ikram ve yardım kabilindeki 

mucizelerin de bu sünnetullah kaidesi çerçevesinde tezahür ettiği sonucuna varmak 

mümkün görünmektedir.  

Hz. Peygamberin Kur’ân’dan başka bir mucizesinin olup olmadığı, özellikle son 

dönemin revaç bulmuş tartışma konularından bir tanesidir. Klasik kaynaklarda ise bu 

konuda açık bir tartışmaya rastlanmamakta,76 ulemanın, Hz. Peygamberin Kur’ân 

dışındaki mucizelerini kabul ettikleri görülmektedir.77  Kur’ân’da anlatılan isrâ olayı ve 

beraberinde rivayetlere konu olan mi’râc hadisesini de mahiyeti itibariyle Hz. 

                                                          
75  Sâffât, 37/171-173. Benzer ayetler için bkz. Nahl, 16/128; Hac, 22/39; ‘Ankebût, 29/69.
76 Bir istisna olarak, sarfe nazariyesini ortaya atan İbrâhin en-Nazzâm’ın Kur’ân’dan başka mucizeleri 

kabul etmediği aktarılmaktadır. Geniş bilgi için bkz. Bulut, a.g.e., s. 233-234. Bununla birlikte 

Nazzâm’ın, özellikle Kur’ân’daki gaybî haberlerin mucizeliğini kabul ettiği de ifade edilmektedir. 

Bkz. el-Bağdâdî, Usûlu’d-Dîn, s. 184. 
77 Örnek olarak bkz. Kâdî ‘Abdulcebbâr, Şerhu’l-Usûli’l-Hamse, s.470 v.d.; Karadeniz, a.g.e., s. 216 

v.d. Bu hususa ilerleyen başlıklarda müstakil olarak değinileceğinden, burada detaya girilmemiştir.
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Peygamber’in ilahi ikrama mazhar olduğu mucizeler olarak değerlendirmek 

mümkündür.

1. İsrâ Hadisesi

“İsrâ” kelimesi, “geceleyin gitmek, geceleyin yürümek, hafifçe yürümek” 

manalarına gelen s-r-y filinin ettirgen hali olan “esrâ” kalıbının masdarıdır. İsrâ 

kelimesi, ilgili ayette kullanıldığı üzere, اسرى بھ şeklinde ب harf-i cerr’i ile birlikte 

kullanıldığında “birine gece yolculuğu yaptırmak” manasına gelmektedir.78

Kur’ân’ın sûrelerinden birinin de ismi olan “İsrâ” kelimesi terim anlamı 

itibariyle Allah’ın, Hz. Peygambere bir gece, Mescid-i Haram’dan, Mescid-i Aksâ’ya 

yaptırdığı harikulade yolculuğun adıdır. Söz konusu yolculuk, İsrâ suresinin birinci 

ayetinde Kur’ân muhataplarına haber verilmektedir; “Kendisine ayetlerimizden bir 

kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan, çevresini 

bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O, 

hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.”79 Mezkur ayette İsrânın/gece yolculuğunun, 

Mescid-i Haram’dan başladığı açıktır ve bu konuda farklı bir yaklaşım söz konusu 

değildir. Ancak İsrâ’nın varış noktasının neresi olduğu konusunda özellikle yakın 

dönemde ortaya atılmış farklı yaklaşımlara rastlamak mümkündür. Mezkur ayette 

geçen, “Mescid-i Aksâ” (المسجد األقصي) ifadesine yüklenecek anlam bu noktada önem 

kazanmaktadır.

“Aksâ” (أقصي) kelimesi “en uzak” manasına gelmektedir. Bu çerçevede Mescid-

i Aksâ ( المسجد األقصي) tamlaması, kelime manası itibariyle “en uzak mescid” anlamına 

gelmektedir. Günümüzde, müslümanların ilk kıblesi olan Kudüs’teki mescidi ifade 

                                                          
78 İbn Manzûr, Lisânu’l-‘Arab, III/2003; Fîruzâbâdî, Kâmûsu’l-Muhît, s. 1294.
79 ي اَْسٰرى بَِعْبِد۪ه لَْیالً ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم اِلَى اْلَمْسِجِد اْالَْقَصا الَّ۪ذي بَاَرْكنَا حَ  ٓذ۪ ۪میُع اْلبَ۪صیرُ ُسْبَحاَن الـَّ ْولَھُ لِنُِریَھُ ِمْن ٰایَاتِنَۜا اِنَّھُ ھَُو السَّ
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ettiği aşikar olan Mescid-i Aksâ’nın, klasik kaynaklarda da Kudüs’teki Mescid-i 

İliya/Beytu’l-Makdis’i ifade ettiği dile getirilmiş ve bu konudaki bir tartışmadan da 

bahsedilmemiştir.80 Hatta Râzi bu konuda bir ittifak olduğundan bahsetmiştir.81

Kanaatimizce bu ittifak, umumî anlamda zihinlerde yerleşik olan bilginin evvelce de bu 

şekilde olduğunun kanıtı sayılabilir. Ancak yakın döneme gelindiğinde bazı teliflerde,

“Mescid-i Aksâ” ifadesine, bahsettiğimiz yerleşik anlamından farklı anlamlar 

yükleyenler olmuştur. Bunlardan bir tanesi de Muhammed Hamidullah (1908-2002)’tır. 

Ona göre İsrâ hadisesinde bahsedilen Mescid-i Aksâ, meleklerin sürekli olarak ibadet

halinde bulunduğu semavi bir mescittir.82

Özellikle yakın dönemde, İsrâ hadisesinin olağanüstü mahiyetini değiştirme 

yönündeki çabaların dayandırıldığı en temel nokta, yukarıda zikredilen İsrâ ile ilgili 

ayette yer alan Mescid-i Aksâ’nın nerede olduğuna dair ortaya atılan ve zihinlerde 

yerleşik olan tarihi bilgiyle örtüşmeyen iddialardır. Bu iddia çerçevesinde Mescid-i 

Aksâ’nın, Mekke’ye sekiz kilometre uzaklıktaki Cirâne bölgesinde bulunan bir mescid 

olduğu, o dönem itibariyle Mescid-i Haram’a en uzak yerde bulunması itibariyle 

Cirâne’deki mescide bu ismin verildiği ifade edilmiştir.83 Böyle bir iddianın neticesinde, 

İsrâ suresinin birinci ayetinde anlatılan İsrâ hadisesinin olağanüstü bir olay olmadığı, 

Hz. Peygamberin bir gece evinden çıkıp sekiz kilometre uzaklıktaki bir mescide 

yürümesinden ibaret bir hadise olduğu ifade edilmiş olmaktadır. Bu iddiayı müdellel 

hale getirmek için bazı argümanlar da ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede 

örneğin;  Mescid-i Aksâ isminin Kudüs’teki mescid için kullanılmaya başlanmasının, 

                                                          
80 Örnek olarak bkz. Mukâtil b. Suleymân, Tefsîru Mukatil b. Suleymân, II/513; İbn Hişâm, Ebu 

Muhammed Abdulmelik, Sîretu’n-Nebevî, Daru’s-Sahabeti li’t-Turâs, Tanta 1995, II/3 v.d.;Taberî, 

Câmi‘ul’l-Beyân, XIV/420, 422,  423, 443; Zemahşerî, el-Keşşâf, III/393; İbn ‘Atiyye el-Endelûsî, el-

Muharreru’l-Vecîz, Dâru’l-Hayr, Beyrut 2006, V/437… 
81  Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, XX/147.
82 Hamidullah, Muhammed, İslam Peygamberi, Beyan Yay., İstanbul 2011, s. 129.
83 Bkz. Guillaume, Alfred,  “Garpte İslam Tetkikleri”,  İslam Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, ed. Zeki 

Velidi Togan, İstanbul 1954, C. I, S. 1-4, s. 125-126.
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Emevîler dönemine rast geldiği iddiası dile getirilmiştir.84 Yine söz konusu iddiayı 

müdellel hale getirmek için, bugün Mescid-i Aksâ’nın bulunduğu yerde, İsrâ ve 

mi’racın gerçekleştiği dönemde, sadece Süleyman mabedinin bazı kalıntılarının 

bulunduğu, dolayısıyla Hz. Peygamber’in var olmayan bir mescide gitmesinin makul 

olmadığı öne sürülmüştür.85 Netice olarak bu ve benzeri argümanlarla, İsrâ ve mi’râc 

hadisesinin Kudüs ile bir ilgisinin bulunmadığı ve bu hadiselerin olağanüstü bir hadise 

olmadıkları iddia edilmiştir. 

Öncelikle Hz. Peygamber zamanında Kudüs’te fiziki yapı olarak bir mescidin 

bulunmayışının, sadece Süleyman mabedinin kalıntılarının bulunmasının, Mescid-i 

Aksâ isimlendirmesine mani olmadığını ifade etmek gerekir. Zira ilgili ayette fiziki 

yapısına vurgu yapılan bir mescidden bahsedilmemektedir. Bilakis ayette geçen ( الذي

ifadesinin de işaret ettiği (باركنا حولھ üzere, genel anlamda Mescid-i Aksâ’nın da 

içerisinde bulunduğu ve Allah katında bir değeri olduğu anlaşılan bölgenin kastedildiği

çıkarımını yapmak mümkündür. Diğer taraftan, Mescid-i Aksâ’nın, tarihen sabit olduğu 

üzere müslümanların ilk kıblesi olması da bu savı destekler mahiyettedir. Yapı olarak 

bir mescid bulunmadığı halde Kudüs’e yönelerek ibadet edilmesi, fiziki bir mescitten 

ziyade genel anlamda bölgenin mukaddes olması ile alakalı olduğunun ifadesidir. 

Nitekim Kur’ân’daki başka ayetlerde de o bölgenin peygamberler tarihindeki önemine 

                                                          
84 Bu iddia çerçevesinde anlatılan olaylar silsilesi şu şekildedir;  dönemin Emevî Halifesi Abdulmelik b. 

Mervân, kendisine muhalif olarak Hicaz bölgesini kontrol eden Abdullah b. Zübeyr’in, hac için gelen 

müslümanları etkisi altına almasına engel olmak maksadıyla Kudüs’te, kutsal olduğuna inanılan taşın 

üzerine bir kubbe yaptırmış, bu kubbenin üzerine örtüler örttürmek suretiyle adeta Kâbe’ye alternatif 

bir hac merkezi oluşturmaya çalışmıştır. Halktan gelen tepkileri bertaraf etmek için de İbn Şihâb ez-

Zührî’den aktardığı hadisi kullanmıştır. Bu hadise göre Hz. Peygamber; “Yeryüzünde üç mescide 

varmak için yolculuk yapılabilir. Bunlar; Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevî ve Mescid-i Aksâ’dır” 

buyurmuştur. Bu hadisten hareketle Mescid-i Aksâ’nın kutsallığı halk nezdinde ikame edilmeye ve 

Ka’be yerine Mescid-i Aksâ’da da hac yapılabileceği düşüncesi zihinlere yerleştirilmeye çalışılmıştır. 

Bu iddialar çerçevesinde Mescid-i Aksâ isminin Kudüsteki mescit için kullanılmaya başlanmasının 

Emevî halifesi Abdulmelik b. Mervân döneminde gerçekleştiği savı ortaya konulmuştur ki bu 

düşünceden hareketle, Kur’ân’daki Mescid-i Aksâ ifadesinden, Kudüs’teki mescidin değil, Cîrâne’de 

bulunan mescidin anlaşılması gerektiği ifade edilmiştir. Bkz. Azimli, Mehmet, “İsra ve Miraç Olayı 

Üzerine Bazı Mülahazalar”, Bilimname: Düşünce Platformu, 2009/1, C. VII, S. 16, s. 45-54. 
85 Azimli, Mehmet, Siyeri Farklı Okumak, Ankara Okulu Yay., Ankara 2013, s. 175.
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işaret edecek ifadelerin geçtiği ayetlere rastlamak mümkündür; “O’nu (İbrâhîm’i) Lût 

ile birlikte kurtarıp, içinde âlemler için bereketler kıldığımız yere ulaştırdık.”86

Mescid-i Aksâ isimlendirmesinin ilk defa Emevîler döneminde, bazı siyasi 

durumlarla alakalı olarak, Kudüs’te, halife ‘Abdulmelîk b. Mervân tarafından inşa 

edilen mescid için kullanılmaya başlandığını söyleyen ve böylece Kur’ân’daki Mescid-i 

Aksâ tabirinin Kudüs ile alakasının olmadığını ifade eden yaklaşımın geçersizliğini de 

çeşitli şekillerde ortaya koymak mümkündür. Özellikle dönemin siyasi olayları ile 

bağlantılı olarak Mescid-i Aksâ’nın tıpkı Ka’be gibi tavaf edilmesi ve hac merkezi 

haline dönüştürülmeye çalışılması gibi son derece dikkat çekici olayların, sadece 

Ya’kubî’nin “Tarih-i Ya’kubî” isimli eserinde yer alması,87 meselenin sıhhatine dair

ciddi bir kuşku uyandırmaktadır. Diğer taraftan dikkatle incelendiğinde söz konusu 

yaklaşımda da İsrâ’nın gerçekleştiği zamanda Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’nın fiziken var 

olmadığı düşüncesinin temel alındığı fark edilecektir ki bu noktaya dair 

değerlendirmemizi yukarıda ifade etmiştik.

İsrâ hadisesinin ilgili olduğu Mescid-i Aksâ’nın, Mekke’ye sekiz kilometre 

mesafedeki Cirâne bölgesinde bulunan bir mescid olduğu yönündeki iddiaya gelince; bu 

iddianın en temel dayanak noktası olarak, Vâkıdî (ö. 207/823) ve Ezrakî (ö. 250/864)’de 

geçen bir haberin ön plana çıkarıldığını görmek mümkündür. Vâkıdî ve Ezrakî’nin 

eserlerinde, Huneyn savaşı ile alakalı olayların anlatıldığı bölümlerde, Cirâne’de 

Mescid-i Aksâ isimli bir mescidin bulunduğu zikredilmiştir. Rivayete göre Huneyn 

savaşından sonra Hz. Peygamber, Cirâne’de iki hafta kadar kalıp savaş ganimetlerini 

                                                          
86 Enbiyâ, 21/71. Diyanet İşleri Başkanlığı Mealinde bu ayetin altında şöyle bir açıklama yapılmıştır; 

“Tefsirlerde bu iki peygamberin Şam’dan yola çıktığı,  İbrâhîm (a.s.)’ın Filistin’e, Lût (a.s.)’ın da 

buraya bir günlük mesafede olan Mu’tefike’ye yerleştiği bildirilmektedir.”  Bkz. Diyanet İşleri 

Başkanlığı Kur’ân-ı Kerîm Meâli, DİB Yay., 2. Baskı, Ankara 2005,  s. 326. Tefsirlerde konuyla ilgili 

benzer ifadelere rastlamak mümkündür. Bkz. Taberî, Câmi‘u’l-Beyân, XVI/311; Râzî, Mefâtihu’l-

Ğayb, XI/196-197. Benzer ayetler için bkz. Mâide, 5/21; Yûnus 10/93.
87 el-Ya’kûbî, Ebü’l-Abbâs Ahmed b. Ebî Ya‘kûb İshâk b. Ca‘fer b. Vehb b. Vâzıh, Târîhu’l-Ya‘kûbî,

eş-Şirketu’l-A‘lemî li’l-Matbû‘ât, Beyrut 2010,  II/178.
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dağıtmış, daha sonra da buradan ihrama girerek umre ziyareti gerçekleştirmiştir.88

Öncelikle ifade etmek gerekir ki Huneyn savaşı, hicretin sekizinci yılında gerçekleşmiş 

bir savaştır. İki olay arasında irtibat kurmayı mümkün kılacak herhangi bir argüman 

bulunmadığı halde, Huneyn savaşına dair aktarılan rivayetlerden hareketle, hicretten bir 

buçuk yıl önce vuku bulan İsrâ hadisesine dair yapılacak değerlendirmelerin kesinlik arz 

edemeyeceği muhakkaktır. Kaldı ki, söz konusu kaynaklarda yer alan rivayetlerde adı 

geçen mescide dair bir ayrıntı verilmemekte, bu mescidin ilk defa ne zaman inşa 

edildiği yahut isrâ-mi’rac hadiseleri ile bir ilgisinin bulunup bulunmadığı hakkında 

herhangi bir malumat yer almamaktadır. Dolayısıyla Cirâne’de bulunduğu haber verilen 

mescid ile isra hadisesi arasında tarihen irtibat kurmayı mümkün kılacak yeterli verinin 

bulunmadığı aşikardır. Böylesine sathî bir bilginin, zihinlerde yerleşik bulunan Mescid-i 

Aksâ isimlendirmesini değiştirecek çapta bir iddia için muhkem bir delil teşkil 

etmeyeceği aşikârdır. 

İsrâ hadisesinin Kudüs ile ilgisinin bulunmadığı ve dolayısıyla harikulade bir 

olay olmadığı iddiasını desteklemek için, isrâ ile ilgili ayetin nazil olduğu dönemde 

Kudüs’teki mescide Beytu’l-Makdis veya Mescid-i İliya denildiği ve bu çerçevede

Kur’ân’daki Mescid-i Aksâ isimlendirmesinin Kudüs ile alakalı olmayabileceği

değerlendirmesi de yapılmıştır.89 Gerek “Beytu’l-Makdis” gerekse de “Mescid-i İliya”

isimlendirmeleri Kur’ân’î bir isimlendirme değildir. “İliya” Romalılar’ın Kudüs şehrine 

verdikleri “Aelia” isminin Arapçalaşmış şeklidir.90  Özellikle kaynaklarda daha çok 

kullanılan, “Mukaddes/Kutsal ev” manasına gelen “Beytu’l-Makdis” ismi de Kur’ân’da 

geçen bir isimlendirme değildir. İlim ehlince malum olduğu üzere Kur’ân, yeni bir 

                                                          
88 Vâkıdî, Ebû Abdullah Muhammed b. Ömer, Kitâbu’l-Meğâzî, çev.  Musa K. Yılmaz, İlk Harf Yay., 

İstanbul 2014, III/192; Ezrakî,  Ebu’l-Velîd Muhammed b. Abdullah b. Ahmed, Ahbâru Mekke ve Mâ 

Câe fîhâ Mine’l-Âsâr, thk. Abdulmelik b. Abdullah b. Duheyş, Mektebetu’l-Esedî, Mekke 2008, 

II/824.
89 Azimli, a.g.e., s. 172-173.
90 Bkz. Harman, Ömer Faruk, “Kudüs”, DİA, XXVI/324. 
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zihniyet inşasını gerçekleştirirken, bazen tedavüldeki kelimelerin içeriğini yeniden 

doldurmuş, bazen de tasavvurlardaki şeyleri yeni kelimelerle ifade edebilmiştir.91

Müfessir Fahreddîn Râzî’nin de ifade ettiği üzere, Kudüs’teki mescide, Kâbe’ye en uzak 

mescit olması hasebiyle Mescid-i Aksâ denildiği düşünüldüğünde, orijin olarak Kabe’yi 

işaretleyen, Kudüs’teki mescidi de bu orijine göre yeniden isimlendiren, böylece 

Beytu’l-Makdis ve Mescid-i İliya gibi isimlendirmeleri değiştiren Kur’ân’î bir üslubun 

varlığından bahsetmek mümkündür. Bu çerçevede Kur’ân’ın, Kâbe merkezli bir 

yaklaşımla Kudüs’teki mescidi yeniden isimlendirmesi pekâlâ mümkün görünmektedir. 

Kanaatimizce böyle bir isimlendirme, Kur’ân’ın, zihniyet inşasına dair izlediği genel 

yönteme uygunluk arz etmektedir. Bununla beraber hadis literatürü tarandığında, 

Mescid-i Aksâ kelimesinin geçtiği pek çok rivayete de rastlamak mümkündür.92 Bu 

çerçevede Mescid-i Aksâ isimlendirmesinin, Kudüs’teki mescit ile alakalı olduğunu

söylemek bizce daha doğrudur.

Mescid-i Aksâ tabirinin Kudüs’teki mescitle alakalı olmadığı iddiasının, menşei 

itibariyle, batılı müsteşriklere dayanıyor olması da temas etmeye değer bir noktadır.

Zira bu iddiayı ilk defa dillendiren, Alfred Guillaume (1888-1965)’dır. Ona göre Rûm 

suresi üçüncü ayette, Rumlar ve İranlıların savaştığı yer olan Filistin bölgesinden 

bahsedilirken, (في ادني االرض) “en yakın yer” nitelemesinin kullanılıyor olması, Mescid-i 

Aksâ’nın (yani uzak mescidin) Kudüs’te bulunmasını imkansız kılmaktadır.93 Bu ve 

                                                          
91 Daha önce sünnetullah kavramını değerlendirirken bu hususa değinmiştik. 
92 Buhârî, Fadlu’s-Salât 1, 6; Savm 67; Ehâdisu’l-Enbiyâ 10; Müslim, Mesâcid ve Mev’izu’s-Salât 1,2; 

Ahmed b. Hanbel, Müsned, şrh. Ahmed Muhammed Şâkir, Dâru’l-Hadîs, Kahire 1995, IX/86-87. Bu 

noktayla ilgili kapsamlı bir derleme için bkz. Balcı, İsrafil, İsrâ ve Mi’râc Gerçeği, Ankara Okulu 

Yay., Ankara 2014, s. 109-110.  
93 Guillaume, Alfred,  “Garpte İslam Tetkikleri”,  İslam Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, s. 125-126.

Mescid-i Aksâ isimlendirmesinin Kudüs’teki mescid ile alakalı olmadığı tezini savunan oryantalist

menşeli iddia, kanaatimizce, bir taraftan müslümanların Kudüs üzerinde hak iddia etmelerinin önünü 

alma çabasıyla alakalı iken, diğer taraftan da Kur’ân’ın açık ifadeleri üzerinde istifham oluşturma 

amacına hizmet etmektedir. Ancak daha da ilginci bu iddianın, bizzat müslüman müellifler tarafından, 

isrâ hadisesinin olağanüstü bir olay olmadığı ve daha da ötesi Hz. Peygamberin Kur’ân’dan başka 

mucizesinin bulunmadığı tezine dayanak olarak kullanılması trajik bir durumu ifade etmektedir.
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benzeri yaklaşımlarla ilgili çeşitli değerlendirmeler de kaynaklara yansımıştır. Öncelikle

müfessirlerin çoğunluğu en yakın yer” ifadesinden“  في ادني االرض Şam tarafının 

kastedildiğini belirtmişlerdir.94 Ancak bahsedilen yerden kasıt Filistin bölgesi olsa 

bile,95 bu ifadenin, mezkur bölgelerin coğrafî olarak birbirine komşu olması 

noktasından hareketle kullanıldığı ileri sürülebilir. Buna mukabil, iki mescidin -yani iki

kesin noktanın- arasındaki mesafenin uzaklığından hareketle de Aksâ (uzak)

kelimesinin kullanıldığı ve böylece Kudüs’teki mescidin, Mescid-i Aksâ şeklinde 

isimlendirildiği değerlendirilebilir. Diğer taraftan, ادني kelimesinde, “yakınlık/yakın 

olmak” manası bulunmakla birlikte; “daha alçak/düşük, daha aşağı konumda olmak”

manasının da bulunduğu ifade edilmektedir.96 Bu mana çerçevesiyle paralel olarak,

Rumlar’ın galip geldiği savaşın yapıldığı Filistin, Şam ve Ürdün bölgelerinin kesişim 

noktasında yer olan Lût gölünün, dünya genelinde deniz seviyesinden daha alçak 

seviyede bulunan tek yer olduğu düşünüldüğünde, ilgili ayette geçen ادنى kelimesine;

mesafe bakımından “yakınlık” manasından farklı olarak, “düşük/alçak konumda olmak”

manasını da vermek mümkün görünmektedir. Bu açıdan bakıldığında da “في ادني االرض”  

ifadesinde, “Mescid-i Aksâ” isimlendirmesini imkansız kılacak kat‘î bir mana 

çerçevesinin bulunmadığı ortaya çıkmaktadır.

Kudüs’ün İsrâ-mi‘râc hadisesi ile ilgisinin bulunmadığı tezini işleyen 

oryantalistlerin yanı sıra, bu yöndeki iddiaların yanlışlığını açıkça ifade eden 

oryantalistlerin de bulunması oldukça dikkat çekicidir.97 Bu çerçevede görülen odur ki,

                                                          
94 Bkz. Taberî, Câmi‘u’l-Beyân, XVIII/458; Mâturîdî, Tevilâtu’l-Kur’ân,  Mizan Yay., İstanbul 2007, 

XI/153. 
95 Zemahşerî İbn Abbas’tan rivayetle bu yerin Filistin bölgesi olabileceğini zikretmiştir. Bkz. Zemahşerî, 

el-Keşşâf, IV/563.
96 Kelimenin pek çok mana veçhesi içerisinde altta/aşağıda olmak “تحت” manasında da kullanıldığı ifade 

edilmiştir. İbn Manzûr, Lisânul-‘Arab, II/1461; El-Kefevî, Ebu’l Bekâ’ Eyyub b. Musa, el-Külliyyât –

Mu’cemu’l-Mustalahat ve’l-Furûki’l-Luğaviyye, Müessetu’r-Risâle, Beyrut 1998, s. .452. Kelimenin 

yukarıda bahsedilen manası Arapça-Türkçe sözlüklerde daha net bir şekilde verilmektedir. Bkz. 

Mutçalı, Serdar, Arapça-Türkçe Sözlük, Dağarcık Yay., İstanbul 1995, s. 280.
97 Paret, Rudi, Kur’ân Üzerine Makaleler, çev. Ömer Özsoy, Bilgi Vakfı Yay., Ankara 1995, s. 91-95.
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objektif bir bakış açısıyla ve ortalama bir Kur’ân bilgisiyle İsrâ suresinin ilk ayetini 

anlamaya çalışan bir kimsenin, bahsedilen gece yolculuğunun, sıradan bir olay

olmadığını idrak etmesi mümkündür. Nitekim müfessir İbn Kesîr bu savı destekler 

mahiyette, ayetin başındaki (ُسْبَحان) ifadesinden yola çıkarak burada bahsedilen olayın 

sıradan bir olay olmadığını ifade etmiştir.98

Netice olarak Kur’ân’da ifade edilen İsrâ hadisesinin sıradan bir olay olmadığı, 

bir gece Hz. Peygamber’’in Mescid-i Haram’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’ya 

yürütülmesi şeklinde vuku bulan harikulade bir hadise olduğu anlaşılmaktadır.

Kanaatimiz odur ki; İsrâ hadisesi, ulemanın ittifak ettiği üzere, Mescid-i 

Haram’dan başlayıp Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’da sonlanan harikulade bir yolculuktur. 

İsrâ hadisesi, İslam tarihinde hüzün yılı olarak bilinen bir dönemin akabinde 

gerçekleşen ve Hz. Peygamberin ilahi ikramlara mazhar olduğu bir mucizedir. Konu ile 

ilgili dile getirdiğimiz tespitler bunu söylememize imkan vermektedir. Nitekim diğer 

peygamberlerin de bu kabil ikram mucizelerine mazhar olduklarına daha önce 

değinilmişti. İkram kabilinde gerçekleşen isra-miraç gibi mucizeler, Allah Te‘âlâ’nın, 

peygamberlerine sunduğu manevi bir destek ve takviyedir ki bu durum, tarih boyunca 

peygamberlerin destekleneceği konusunda cari olan sünnetullahın da bir yansımasıdır.

2. Mi‘râc Hadisesi  

“Yükselmek, yükseğe çıkmak” manasına gelen ‘a-r-c filinin mif‘âl vezninden 

ism-i âleti olan “mi‘râc” kelimesi, kelime manası itibariyle “yukarıya doğru yükselme 

aleti, merdiven” manasına gelmektedir.99 Terim anlamı itibariyle, yaygın olarak kabul 

gördüğü üzere mi‘râcı; Hz. Peygamber’in, Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’dan gökler 

                                                          
98 İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’âni’l-‘Azîm, V/43.
99 Bkz. İbn Manzûr, Lisânu’l-‘Arab, IV/2870; Fîruzâbâdî, Kâmûsu’l-Muhît, s. 198.
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âlemine uzanan ve Huzur-u İlahî’ye kabulü ile birlikte ilahi ikramlara mazhar kılındığı 

mucizevi yükseliş olarak özetlemek mümkündür. 

Mi‘râcın teferruatına dair malumatlar Kur’ân’da açık bir şekilde yer 

almamaktadır. Ancak Necm suresinin ilk ayetlerinde mi’rac ile ilgili sahnelere yer 

verildiği ifade edilmektedir. Pek çok müfessir; “Andolsun ki O (Cebrâîl’i) bir başka 

seferde daha (aslî suretinde) görmüştü. Sidretu’l-Muntehâ’nın yanında. Cennetu’l-

Me’vâ da onun yanındadır. O zaman Sidre’yi kaplayan kaplamıştı. Göz (gördüğünden) 

şaşmadı ve kaymadı. Andolsun O, Rabbinin en büyük alametlerinden bir kısmını 

gördü.”100 mealindeki ayetlerde bahsedilen şeyin İsrâ-mi‘râc gecesinde gerçekleştiğini 

ifade etmiştir.101

Dikkatleri celbeden bir olay olan mi‘râcın nasıl gerçekleştiğine dair teferruatlı

haberler/bilgiler, daha çok hadis kaynaklarında nakledilen rivayetlere dayalı olarak 

aktarılmaktadır.102 Bu durum, özellikle mi‘râcın detayları ile ilgili anlatımlarda

farklılıkların ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir. Bu çerçevede hadis, siyer ve tefsir 

kaynakları içerisinde yer alan rivayetlerin bütünü irdelendiğinde, rivayetler arasında 

bazı nüanslar olduğunu tespit etmek mümkündür. Örneğin bazı rivayetlerde, Hz. 

Peygamber’in Kabe’nin hatim –veya hicr- denilen kısmında uyurken Cebrâil’in 

geldiğinden ve isrânın buradan başladığından bahsedilirken,103 bazı rivayetlerde de 

amcası Ebu Talib’in kızı Ümmü Hanî’nin evinde istirahat ederken hadisenin 

                                                          
100 Necm, 53/13-18.
101 Taberî, Câmi‘u’l-Beyân, XXII/28 v.d.; Zemahşeri, el-Keşşâf, III/493, V/640; Râzî, Mefâtihu’l-Gayb,

XXVIII/295; Kurtubî, el-Câmi‘u li Ahkâmi’l-Kur’ân, XVII/94 v.d.; İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’âni’l-

‘Azîm, VII/445. Ayrıca bkz. Raslan, Sa’dettin, “İsrâ, Mi’râc ve Modern İlmin Görüşü”, DİB Dergisi,  

çev. Süleyman Ateş, 1970, C. 9, S. 98-99, s. 196.
102 Buhârî, Salat, 1; Bed’ü’l-Halk, 6; Enbiyâ, 22, 43; Menâkıbu’l-Ensâr, 42; Müslim, Îman, 259, 262, 

263, 264; Tirmizî, Tefsîr 94, De‘avât 58; Nesâî, Salât, 1. Ayrıca bkz. Taberî, Câmi‘u’l-Beyân, 

XIV/414-443; Beğavî, Me‘âlimu’t-Tenzîl, V/59 v.d.; Kurtubî, el-Câmi‘u li Ahkâmi’l-Kur’ân, X/205 

v.d.; İbn Kesîr,  Tefsîru’l-Kur’âni’l-‘Âzîm, V/45. Ayrıca bkz. İbn Hişâm, es-Sîretu’n-Nebeviyye, trc. 

Hasan Ege, Kahraman Yay.,  İstanbul 2006, II/48-62; Şiblî, Asr-ı Saadet, II/426-433.   
103 Bkz. Buhârî, Menâkıbu’l-Ensâr, 42.
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gerçekleştiğinden bahsedilmiştir.104 Dahası bazı mi‘râc rivayetlerinde Mescid-i 

Haram’dan direkt olarak semâvâta yükselişten bahsedilmiş, İsrâ olayına yer 

verilmemiştir. Bunun aksine bazı rivayetlerde de İsrâ olayının akabinde mi‘râc 

hadisesinin vuku bulduğundan bahsedilmiştir.105 Bu türden farklılıklara mi‘râc 

rivayetlerinde rastlamak mümkünse de kanaatimizce bu farklılıklar, mi‘râcın gerçek dışı 

bir olay olduğuna hükmetmeyi gerektirmez. Zira bu sayılan nüansların makul izahları da 

kaynaklarda yer almıştır. Örneğin Zemahşerî, İsra-Mi‘râc yolculuğunun başlangıç 

noktası hakkında yukarıda değindiğimiz iki farklı rivayeti aktardıktan sonra, bu 

yolculuğun Ümmü Hânî’nin evinden başlamış olduğu yönündeki kanaatini belirtirken 

şu açıklamayı yapmıştır; 

“Mescid-i Haram’dan maksat, bütünüyle harem bölgesidir. Çünkü mescid de bu bölgenin 

içerisinde yer alır. Bu ilişki sebebiyle (İsrâ ayetinde) Mescid-i Haram ifadesi kullanılmıştır.

Nitekim İbn Abbas’ın; “Harem bölgesinin tamamı mesciddir” dediği de nakledilmiştir…”106

Benzer bir açıklamayı İbn Kesîr de yapmaktadır. İsra olayını hazfederek, doğrudan 

Mescid-i Haram’dan mi‘râca yükselişi anlatan rivayetlerin; sarih ayetle bilinen bir husus 

olan İsra olayının [muhtemelen malumu ilam kabilinden olacağı için] ravi tarafından 

atlanmasından ya da kendince veya muhatabınca önemli görülen kısımların 

aktarılmasıyla yetinilmesinden kaynaklı olarak ortaya çıktığını ifade etmiştir.107 Nitekim

“Sahîh-i Müslim”de, mi‘râc hakkında rivayet edilen bir hadisin peşinden, aynı hadisi 

aktaran Sâbit el-Bunânî’nin, “rivayeti kısalttığı veya uzattığı yahut takdim-tehir yaptığı” 

yönünde bir değerlendirmeye yer verilmiştir.108

                                                          
104 Bkz. İbn Hişam, es-Sîretu’n-Nebeviyye, II/54 v.d.
105 Bkz. Buhârî, Salat, I; Bed’ul-Halk, 6; Tevhîd, 37; Enbiyâ 5; Menâkıbu’l-Ensâr, 42: Menâkıb, 24; 

Müslim, İmân 263, Ahmed b. Hanbel, Müsned, V/418. 
106 Zemahşerî, el-Keşşâf, III/492.
107 İbn Kesîr, es-Sîretu’n-Nebeviyye, thk. Mustafa Abdulvâhid, Dâru’l-Ma’rife, Beyrut 1986, II/111.
108 Bkz. Müslim, İman 262.
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Netice olarak bu bağlamda, özellikle Kütüb-i Sitte dahil olmak üzere farklı 

disiplinlerden pek çok kaynakta; Ebu Zerr el-Ğıfârî, Malik b. Sa‘saa, Enes b. Mâlik, 

Abdullah b. Abbâs, Ebû Hureyre, Cabir b. Abdullah, Abdullah b. Mes‘ûd ve daha pek 

çok sahabeden nakledilen rivayetlerin109 kendi içerisinde bir tutarlılık arz ettiğini ve 

genel itibariyle mi’râcın gerçekleşmiş olduğu noktasında ittifak ettiğini söylemek 

mümkündür. 110

İnsan muhayyilesinin sınırlarını zorlayan bir olay olarak mi‘râcın, tarih boyunca 

dikkatleri celp ettiği ve bu olayın teferruatına dair malumatların fazlaca ilgi gördüğü 

muhakkaktır. Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, mi‘râc hakkındaki rivayetlerin 

mecmuunun, mi‘râcın gerçekleşmiş olduğu noktasında karine teşkil ettiği tarih boyunca 

kabul görmüş ve ulemanın kahir ekseriyeti mi‘râcın gerçekleşmiş olduğunu ikrar 

etmiştir. Hatta bu konudaki rivayetlerin tevatür derecesine ulaştığını ifade edenler de 

olmuştur.111

Çağdaş bazı çalışmalarda ise mi‘râcın gerçek dışı bir olay olduğunun

savunulduğunu görmek mümkündür. Bu çerçevede kaleme alınan bazı müstakil 

eserlerde, ilgili rivayetlerin teferruatında var olduğu ileri sürülen tenakuzlar 

çerçevesinde, mi‘râcın gerçek dışı olduğu iddiası dile getirilmiştir.112 Bunun yanı sıra, 

yukarıda genel itibariyle işaret ettiğimiz hatırı sayılır miktardaki mi’râc rivayetleri, 

senet açısından yapılan bazı değerlendirmelerle, sistematik olarak öncelikle elenerek 

                                                          
109 Buhârî, Bed’u’l-Halk, 6; Enbiyâ, 22, 43; Menâkıbu’l-Ensâr, 42; Müslim, Îman, 264; Tirmizî, Tefsîr 

94, De‘avât 58; Nesâî, Salât, 1; Ahmed b. Hanbel, Müsned, V/418. Hadis kaynaklarında bütün olarak 

mi’racdan bahseden rivayetlerin yanı sıra sadece mi’râcın bir kısmındaki belli bir olaydan bahseden 

rivayetler de çoktur. Bkz. Buhârî, Rikâk, 51; Müslim, Zuhd, 93; Îmân, 279 v.b.
110 Taberî, Câmi‘u’l-Beyân, XIV/414-443; Kurtubî, el-Câmi‘u li Ahkâmi’l-Kur’ân, X/205; İbn Kesîr,  

Tefsîru’l-Kur’âni’l-‘Âzîm, V/45; Şiblî, Asr-ı Saadet, II/426-427.   
111 Kurtubî İsrâ hakkındaki tevatürden bahsetmektedir. Ancak bu ifadesinin peşinden isrâ ile birlikte 

mi’râc rivayetlerini zikrederek, bir anlamda ikisi arasındaki bütünlüğe işaret etmektedir. Bkz. Kurtubî, 

el-Câmi‘u li Ahkâmi’l-Kur’ân, X/205. Benzer ifadeler başka tefsirlerde de zikredilmektedir. Bkz. 

Beğavî, Me‘âlimu’t-Tenzîl, V/58; İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’âni’l-‘Âzîm, V/45.
112 Balcı, İsrafil, İsrâ ve Mîraç Gerçeği, Ankara Okulu Yay., Ankara 2014, s. 220-221, 246 v.s.
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sadece Enes b. Mâlik’e dayanan âhad haber noktasına indirgenmiş,113 daha sonra da 

Enes b. Mâlik tariki ile gelen bütün rivayetleri itham altında bırakan oryantalist bakış 

açısından hareketle,114 mi‘râc rivayetlerinin tamamen kurgudan ibaret olduğu, mi’râca 

ilişkin anlatıların, hiçbir gerçekliği bulunmayan mitolojik anlatımlar olduğu sonucuna 

varılmıştır.115 Mi‘râc hakkındaki rivayetlerin çeşitli açılardan eleştirilebilir olduğu 

yadsınamaz bir gerçektir. Ancak bazı abartılı anlatımlardan ve muhtemelen bazı 

ravilerin dahli ile116 ortaya çıkan farklılıkları temel alarak, dahası ulemanın bu konudaki 

ittifakını da görmezden gelerek mi’râcın gerçekliğini yok saymak bizce isabetli bir 

yaklaşım gibi gözükmemektedir. Üstelik dikkatle incelendiğinde, özellikle mi‘râc ile 

ilgili Kütüb-i Sitte’de yer alan hadislerde eleştirilen noktaların, mi‘râcı toptan yok 

saymaya yetmeyecek nüanslardan ibaret olduğunu görmek mümkündür.

Mi‘râcın gerçekleşmiş olduğu, bu konudaki rivayetlerin ortak paydası olarak 

sabit olduktan sonra, mi‘râcın ne şekilde vuku bulduğunun belirlenmesi ve böylece 

mi’râcın mucizevi bir olay olup olmadığının ortaya konulması çalışmamız açısından 

önem arz etmektedir. Bu noktada, mi’râc olayı ile adeta bir bütünlük arz eden İsrâ 

hadisesinin de mucize kategorisinde değerlendirilip değerlendirilemeyeceği veya her 

ikisinin bir rüyadan ibaret olup olmadığı tartışmaları bahse konu edilecektir.

3. İsrâ ve Mi‘râc’ın Mahiyeti ve Mucizeliği

Mescid-i Haram’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’ya uzanan gece yolculuğunu 

ifade eden İsra hadisesinin, harikulade bir olay olduğu açıktır. Tam bu noktada İsrâ’nın 

ve beraberinde gerçekleştiği anlaşılan ve yedi kat göğe uzanan mi’râc yolculuğunun,

                                                          
113 Balcı, a.g.e., s. 219.
114 Juynboll, G.H.A., Hadis Tarihinin Yeniden İnşası, çev. Salih Özer, Ankara Okulu Yay., Ankara 2002, 

s. 185; Balcı, a.g.e., s. 208. 
115 Balcı, a.g.e., s. 91-96, 220-221, 227, 246. 
116 Bkz. Müslim, Îmân 262. Konuyla ilgili ayrıca bkz. İbn Kesîr, es-Sîretu’n-Nebeviyye, II/111. 
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manevî bir yolculuk mu olduğu, yoksa fiilî/maddî bir yolculuk mu olduğu sorusunun da 

cevap bulması gerekmektedir.

İsrâ ve mi’râc hadisesinin rüyada gerçekleşen bir hadise olduğu yönündeki 

iddiaların, bu olayların mucizevi karakterini değiştirdiği muhakkaktır. Çünkü rüyada

gerçekleşen bir yolculuk olağandır. Her insanın, rüyalarında çok uzak mesafelere bir 

anda ulaşabilmesi olağan bir durumdur. İsrâ ve mi’râcın bir rüyadan ibaret olduğu tezi 

genellikle; “…Sana gösterdiğimiz o rüyayı da Kur’ân’da lanetlenmiş olan o ağacı da 

sırf insanları sınamak için bir vesile yaptık…” mealindeki ayete dayandırılmaktadır.117

Mezkur ayetin yanı sıra, Hz. Aişe ve Muaviye’den nakledilen rivayetlerden118 hareketle 

isrâ ve mi’râcın bedenen değil, rüyada ya da ruhen119 gerçekleşen bir yolculuk olduğu 

ifade edilmiştir.

“Alimlerin çoğunluğu isrâ ve mi’râcın hem ruh, hem de bedenen gerçekleşen bir 

yolculuk olduğu noktasında görüş birliği içerisindedir.”120 Hatta bazı müellifler bu 

konuda icma olduğundan bahsetmişlerdir.121 Bu çerçevede isrâ ve mi’râcın rüyadan 

ibaret olduğu ya da ruhen gerçekleştiği noktasındaki yaklaşımlara cevap verilmiştir. 

Evvela tefsir tarihinin önde gelen müfessirleri, yukarıda zikredilen ayette geçen  ُّْءیَاالر

kelimesindeki “görme” fiilinin gözle ve basiretle görmeyi ifade ettiğini, burada mevzu 

bahis olanın uyku rüyası olmadığını belirtmişlerdir.122 “Zira uyku rüyasının insanlar için 

                                                          
117 Bkz.  َّْءیَا الَّتِى اََرْینَاَك اِال فِْتنَةً لِلنَّاِس َوالشََّجَرةَ اْلَمْلُعونَةَ فِى اْلقُْراَنِ َوَما َجَعْلنَا الرُّ İsrâ, 17/60.
118 Bkz. İbn Hişâm, es-Sîretu’n-Nebeviyye, II/52. Taberî, Câmi‘u’l-Beyân, XIV/445.
119 İbn Kayyım el-Cevziyye mi’râcın ruh ile veya rüyada gerçekleşmesi arasında fark bulunduğunu ifade 

etmiştir. Bu çerçevede özetle; uyuyan kimsenin gördüğü rüyanın temsillerden ibaret olduğu, ancak ruh 

ile yapılan yolculukla gerçek bir müşahedenin yaşandığı ifade edilmiştir. Bkz. İbn Kayyım el-

Cevziyye, Zâdu’l-Me‘âd, Muessesetu’r-Risâle, Beyrut 1998, III/36. Benzer bir yaklaşım için bkz. 

Gazzâlî, Muhammed, Fıkhu’s-Sîre, thrc. Nasiruddin el-Elbânî, Dâru’ş-Şurûk, Beyrut 2000, s. 100.
120 İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’âni’l-‘Azîm, V/43.
121 Bkz. Beğavî, Me‘âlimu’t-Tenzîl, V/57; Ramazan el-Bûtî, Kubra’l-Yakîniyyâti’l-Kevniyye, Dâru’l-Fikr. 

Dımaşk 1997, s. 220.
122 Taberî, İsrâ 60. ayet çerçevesinde naklettiği pek çok rivayetten hareketle, bu olayın fitne olabilmesi 

için rüyada gerçekleşen bir olay olamayacağını, basiretle görmenin söz konusu olduğunu ifade 

etmiştir.  Bkz. Taberî, Câmi‘u’l-Beyân, XIV/641-647. Ayrıca bkz. Zemahşerî, el-Keşşâf, III/527; Râzî, 

Mefâtihu’l-Ğayb, XX/238; İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’âni’l-‘Azîm, V/43. Bu konuyla ilgili İbn Abbas’a 
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bir fitne oluşu ya da bir kuşku ve tartışmayı körüklemesi beklenen bir olay değildir.”123

Dolayısıyla ayette bahsolunduğu üzere bu olayın bir imtihan vesilesi olabilmesi, 

mahiyet itibariyle fiziken gerçekleşmiş bir olay olması gerekliliğini ortaya 

çıkarmaktadır.

İbn Kesîr, isrâ hadisesini ifade eden aynı isimdeki surenin ilk ayetindeki bazı 

ifadelerin, özellikle isrânın bedenen gerçekleştiğine işaret ettiğini ifade etmiştir. İlgili 

ayetin hemen başında yer alan sübhân/tesbih etme(سبحان) ve yine aynı ayette geçen 

abd/kul (بعبده) ifadesinden yola çıkarak bu görüşünü dile getirmiştir. O’na göre;

“Tesbih, ancak büyük işler sırasında olur. Eğer bu olay, Hz. Peygamber uyurken gerçekleşmiş 

olsaydı, bu büyük olarak kabul edilebilecek önemli bir şey sayılmazdı. Ayrıca Kureyş’li kafirler 

onu yalanlamaya tevessül etmezlerdi. Müslüman olmuş bulunan bazılarının, dinlerinden 

dönmelerine neden olmazdı. Ayrıca “kul”; ruh ve bedenin toplamından ibarettir. Nitekim Allah 

Te ‘âlâ; “kulunu geceleyin götürmüştür ( ُِسْبَحاَن الَِّذي اَْسَرى بَِعْبِده .”124)” buyuruyor

Diğer taraftan Hz. Peygamberin bedeninin yer değiştirmediği yönündeki Hz. 

Aişe ve Muaviye’ye dayandırılan rivayetler de çeşitli yönlerden eleştirilmiştir. Bu 

eleştirilerin başında, olayın gerçekleştiği zamanda Hz. Aişe’nin, henüz olayı 

kavrayabilecek bir yaşta olmadığı değerlendirmesi gelmektedir. Benzer bir 

değerlendirme Muaviye için de yapılmıştır. Ayrıca Muaviye’nin, olayın gerçekleştiği 

zamanda henüz iman etmemiş olması da ondan nakledilen rivayete ihtiyatla yaklaşmayı 

gerektiren bir durum olarak değerlendirilmiştir.125 Neticede her ikisine dayandırılan bu

rivayetlerin merfu olduğunu söylemek imkansız hale gelmektedir. Dahası, onlardan 

                                                                                                                                                                         
dayandırılan ve Tabi‘ûn’un önde gelenlerinden olan Said b. Cubeyr,  Hasan, Mesrûk, Katâde, 

Mucâhid, ve İkrime gibi şahsiyetlerin kabul edip naklettiği görüşün bu şekilde olduğu ifade edilmiştir. 

Bkz. Beğavî, Me‘âlimu’t-Tenzîl, V/103. 
123 Derveze, Muhammed İzzet, Kur’ân’a Göre Hz. Muhammed’in Hayatı,  çev. Mehmet Yolcu, Düşün 

Yay., İstanbul 2011, II/126.
124 İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’âni’l-‘Azîm, V/43. 
125 İbn ‘Atıyye el-Endelûsî, Ebû Muhammed ‘Abdulhakk, el-Muhareru’l-Vecîz fî Tefsîri’l-Kitâbi’l-‘Azîz,

Dâru’l-Hayr, Beyrut 2007, V/435.
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nakledilen rivayetler senet tenkidine tabi tutulduğunda, her iki rivayetin de müphem 

noktalar barındırdığı ve munkatı’ olduğu tespit edilmiştir.126

Hz. Peygamber’in, isrâ ve mi‘râc olayını Kureyş müşriklerine haber vermesinin 

akabinde, müşriklerin bu olaya tepki ile karşılık vermeleri, hemen Hz. Ebubekir’e koşup 

ondan da bu haberi yalanlamasını beklemeleri127 ve hatta müslümanlardan bir kısmının, 

bu olaylar üzerine irtidat etmeleri, isrâ ve mi’râc olayının rüyadan ibaret 

olamayacağının delilleri olarak değerlendirilmiştir.128 Zira rüyada her şey mümkündür. 

Bir rüyanın bu derece infial yaratması imkansızdır. Dolayısıyla klasik kaynaklarda, bu 

olayın ruh ve bedenle gerçekleşmiş bir olay olduğu noktasında görüş birliği 

edilmiştir.129

İsrâ ve mi‘râc hadiselerini tehaddî bağlamında ele alanlar, bu hadiselerin mucize 

kategorisinde değerlendirilemeyeceğini ifade etmişlerdir.130 Mucize-tehaddi ilişkisi 

                                                          
126 Zâhid el-Kevserî (ö. 1381h.) söz konusu rivayetleri kritik etmiş, her ikisi de İbn İshak (ö.151/768) 

tarafından nakledilen rivayetlerden Hz. Aişe’ye dayandırılan rivayetin, müphem bir senede sahip 

olduğunu belirtmiştir. Zira söz konusu rivayetin senedi (Âl-i Ebi Bekr’den bazıları bana anlattı ki) قال 

ابن اسحاق: و حدثني بعض ال ابى بكر şeklinde gelen müphem bir ifadeden ibarettir. Yine İbn İshak 

tarafından, Ya’kûb b. ‘Utbe b. el-Muğîre b. el-Ahnes b. Şureyk es--Sakafî (ö. 128/746) kanalıyla 

Muaviye (ö. 60/680)’den nakledilen rivayetin ise munkatı’ olduğunu tespit etmiştir. Zira İbn İshak ve 

Ya‘kûb b. ‘Utbe’nin vefat tarihleri birbirine yakın olmakla beraber, her ikisinin vefat tarihleri ile 

Muaviye’nin vefat tarihi arasında telifi imkansız olan bir zaman farkı bulunmaktadır. Bkz. el-Kevserî, 

Muhammed Zâhid, Makâlâtu’l-Kevserî, el-Mektebetu’t-Tevfîkıyye, Kahire 1383h., s. 372. Söz 

konusu rivayetler için bkz. İbn Hişam, Ebû Muhammed Cemâluddîn ‘Abdulmelik, es-Siretu’n-

Nebevîyye, nşr. Mecdî Fethî es-Seyyid, 1. Baskı, Dâru’s-Sahâbeti li’t-Turâs, Tanta 1995,  II/7-8.
127 Buhârî, Menâkıbu’l-Ensâr 41; Tefsîru’l-Kur’ân 17(İsrâ suresi) 3; Fedâilu Ashâbi’n-Nebî, 5; Müslim, 

İman 262 v.d.
128 Bkz. Ramazan el-Bûtî, Fıkhu’s-Siyre, çev. Atik Aydın, Bilge Adam Yay. İstanbul 2012, s. 143.
129 Bkz. Taberî, Câmi‘u’l-Beyân, XIV/641-647. Ayrıca bkz. Zemahşerî, el-Keşşâf, III/527; Beğavî, 

Me‘âlimu’t-Tenzîl, V/58; Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, XX/238; İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’âni’l-‘Azîm, V/43. 

Ayrıca bkz. İmam-ı Âzam Ebû Hanife, “el-Fıkhu’l-Ekber”, Resâil fi’l-‘Akîde içerisinde, cem’ ve 

tertîb: Ali Nar, Beyan Yay., İstanbul 1998, s. 4; Taftazânî, Saduddîn, Kelam İlmi ve İslam Akâidi-

Şerhu’l-‘Akâîd-, çev. Süleyman Uludağ, Dergah Yay., İstanbul 2010, s. 243; Ebû Ca’fer et-Tahavî, 

Akaid Metni, çev. Muammer  Esen, İslam İnanç Esasları, Grafiker Yay., Ankara 2013, s. 350; el-

Kevserî, Makâlâtu’l-Kevserî, s. 372. Çalışmamızın başından bu yana ifade etmeye çalıştığımız üzere, 

özellikle son iki yüzyılda ortaya çıkan materyalist akımın etkisiyle mucizelere karşı gelişen menfi 

duruşun ve sebep-sonuç zinciri içerisinde mucizeleri tevil etme çabalarının bir yansıması olarak isrâ

ve mi’râcın, tamamen ruhi bir yolculuk veya rüyadan ibaret olduğunu savunanlar da vardır. Bkz. Şiblî, 

Asr-ı Saâdet, II/441; Heykel, Muhammed Hüseyin, Hz. Muhammed’in Hayatı, s. 191-194.
130 Örnek olarak bkz. Derveze, a.g.e., s. 124.
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daha önceki bölümlerde ele alındığı için burada tekrar edilmeyecektir. Ancak kısaca 

ifade etmek gerekirse tehaddî, ilk imana davet noktasında ortaya konan mucizelerin 

baskın bir özelliği olarak ön plana çıkmaktadır. Hz. Peygamberin en büyük mucizesi 

olan Kur’ân, bu kabil bir mucizedir ve tüm zamanların inkarcılarına müteaddit ayetlerle 

meydan okumaktadır. İkram veya yardım kabilinden gerçekleşen mucizelerin 

karakteristiğinde ise, tabiatı itibariyle açık bir tehaddinin bulunmasının mümkün 

olmadığı ifade edilmişti. İsrâ ve mi‘râc mucizelerini de özellikle Hz. Peygamber’e 

bakan yönüyle, ikram kabilinden gerçekleşen mucizeler olarak değerlendirmek 

mümkündür. Ancak bu tür mucizelerin, nübüvvet iddiasıyla birlikte ortaya çıkmaları, 

nübüvveti tasdik ve teyit özelliklerinin bulunması itibariyle zımnen de olsa tehaddîyi 

barındırdıklarını, bu açıdan bakıldığında tehaddî özelliğinden tamamen ari olmadıklarını 

da söylemek mümkündür. Kanaatimizce isrâ ve mi‘râc mucizelerini de bu çerçevede 

değerlendirmek gerekir. 131

İsrâ ve mi‘râcın Hz. Peygamberin kişisel bir tecrübesi olduğundan hareketle bu 

hadiselerin mucize kategorisinde değerlendirilemeyeceğini ifade edenler de vardır.132

Yukarıda da ifade edildiği üzere, isrâ ve mi‘râc yolculuğunun mahiyeti hakkında 

Kur’ân’da açık bilgi yoktur. Ancak isrâ ayetinde, bu yolculuğun maksadıyla ilgili ( ُلِنُِریَھ

”ayetlerimizden bir kısmını göstermek için“ (ِمْن اَیَتِنَا buyurulmaktadır. Hz. Peygamberin 

isrâ ve miraçta müşahede ettiği ayetlerin neler olduğu, konuyla ilgili aktarılan 

rivayetlerde yer almıştır. Örneğin bu rivayetlerde, Hz. Peygamber’in diğer 

peygamberlerle görüştüğünden ve bazı olağanüstü şeyleri müşahede ettiğinden 

bahsedilir.133

                                                          
131 Tehaddi konusunda, bu çerçevedeki bir değerlendirme için bkz. Hâlidî, Salah Abdulfettâh, İ'câzu'l-

Kur'âni'l-Beyânî, Dâru ‘İmâr, Amman 2000, s. 20.
132 Örnek olarak bkz. Yavuz, Salih Sabri, İsrâ ve Mirac, Pınar Yay., İstanbul 2011, s. 191-192.
133 Bkz. Buhârî, Salat, 1; Bed’ü’l-Halk, 6; Enbiyâ, 22, 43; Menâkıbu’l-Ensâr, 42; Müslim, Îman, 259, 

262, 263, 264; Tirmizî, Tefsîr 94, De‘avât 58; Nesâî, Salât, 1; Ahmed b. Hanbel, Müsned, V/418.
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Daha önce değinildiği üzere mucizeler, iman noktasında icbar edici olmadıkları 

gibi, imtihan sırrını da ortadan kaldırmazlar. Bu noktayı, mucizelerin ortaya çıkış

keyfiyeti ile ilgili bir sünnetullah olarak değerlendirmek mümkündür. Bilindiği üzere,

Kur’ân muhtevası içerisinde zikredilen, müşriklerin mucize talepleri de imtihan sırrını 

ortadan kaldıracak türden olmaları sebebiyle karşılık bulmamıştır.134 İsrâ ve mi‘râcın,

Hz. Peygamberin muhatapları tarafından bizzat izlenmesinin, mucizelerin vukuu ile 

ilgili bu keyfiyetle çelişen bir durumu ifade edeceği aşikardır. Binaenaleyh bu 

mucizelere sadece Hz. Peygamberin şahit olması tabiidir. Ancak isrâ ve mi‘râcın, konu 

ile ilgili ayetlerle ve Hz. Peygamber tarafından haber verilmesi yoluyla Kur’ân 

muhataplarına duyurulması, bu olayların sadece Hz. Peygamber’in kişisel tecrübesi 

olarak kalmamaları gerektiği noktasındaki ilahi iradenin beyanı mahiyetindedir. 

Nitekim yukarıda zikredilen İsrâ suresi altmışıncı ayeti, bu noktaya işaret etmektedir.135

İsrâ ve mi’râc haberi karşısında, bir tarafta tutumuyla “sıddık” lakabını alan Hz. Ebu 

Bekir’in, diğer tarafta da dinden dönenlerin bulunması, bu mucizelerin kişisel 

tecrübeyle sınırlı kalmadığının, müslümanların imanının sınanması noktasıyla alakalı 

bir fonksiyonu da icra ettiğinin göstergesidir.136 Müşrikler nazarından meseleye 

bakıldığında, özellikle Hz. Peygamberin bu haberinin sorgulanması, doğruluğunun 

teyidi için delil istenmesi ve rivayetlere konu olduğu üzere, Mescid-i Aksâ’nın 

mahiyetine dair sorular sormaları ve bu sorulara aldıkları doğru cevaplar 

düşünüldüğünde, isrâ ve mi‘râcın onlara hitap eden yönüyle, Hz. Peygamberin 

doğruluğunu tasdik eden gerçek bir mucize olduğu anlaşılmaktadır. Ancak inkârcı

zihniyetin bu mucize haberi karşısında da tavrından vazgeçmediği bilinen bir husustur. 

                                                          
134 Bakara 2/55; A’râf, 7/155; En‘âm, 6/8-9, 158; Hûd, 11/12; Ra’d, 13/7, 27, 31; Hicr, 15/7-8; İsrâ, 

17/90-100; Tâ-Hâ, 20/133-135; Enbiyâ, 21/5-6; Furkân, 25/7-10; Furkân, 25/21-22; Fussilet, 41/14; 

Zuhruf, 43/53;  Muddessir, 74/52-53. Bu hususa ilerleyen bölümlerde detaylıca değinilecektir.
135 “…Sana gösterdiğimiz o rüyayı da Kur’ân’da lanetlenmiş olan o ağacı da sırf insanları sınamak için 

bir vesile yaptık…” İsrâ, 17/60.
136 Zâhid el-Kevserî, isrâ ve mi’râc hadiselerinin bu yönüne dikkat çekmektedir. Bkz. Oral, Osman, 

“Muhammed Zâhidu’l-Kevserî’nin İsrâ ve Mi’râc Görüşünün Kelamî Açıdan Değerlendirilmesi”, 
Bozok ÜİFD, C. 7, S. 2015/7, s. 119.
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Netice olarak; ilgili ayet ve hadislerden ve İslam ulemasının kahir ekseriyetinin 

kanaatlerinden hareketle,137 isrâ ve mi‘râcın ruh ve beden bütünlüğü içerisinde 

gerçekleşmiş bir mucize olduğunu söylemek mümkündür. Bir mucize olarak isrâ ve 

mi‘râc, Hz. Peygamber’e bakan yönüyle benzersiz lütuflara mazhariyetin söz konusu 

olduğu bir ikram mucizesi, inananlar açısından değerlendirildiğinde imanlarının, teyit 

ve tahkimine vesile olacak bir mucize ve nihayet inkarcılar için de inkar edip durdukları 

hak peygamberin doğruluğuna işaret eden bir delildir.138 Özellikle mi’râcın, efsanevî 

anlatımlardan ibaret gerçek dışı bir hadise olduğu yönünde dile getirilen fikirlerin,

oryantalist bakış açısıyla da uyumlu olması dikkate değer bir noktadır.139 Kanaatimizce 

mi’râc rivayetlerinin bir kısmındaki anlatımların abartılar içerdiği öne sürülebilse de bu 

durumun mi’râcın gerçekleşmemiş bir olay olduğuna delil teşkil etmediği 

görülmektedir. Çünkü mi’rac rivayetlerinin tamamı mi’racın gerçekleşmiş olduğu 

noktasında kesişmektedir. Konu ile ilgili pek çoğu sahabeden nakledilen hatırı sayılır 

miktardaki rivayetin, olay hakkında sahabenin şahitliğini de öne çıkardığı açıktır. 

Mi’râcın gerçek dışı bir olay olduğu yönünde özellikle çağdaş müellifler tarafından 

                                                          
137 Örneğin İmâm-ı Âzam konu ile ilgili; “Mi’râc haberi haktır. Kim onu reddederse sapkın bir bid’atçi 

olur.” (وخبر المعراج حق ومن رده فھو مبتدع ضال) şeklinde dikkat çekici ifadelere yer vermektedir. İmâm-ı 

Âzam Ebû Hanife, “el-Fıkhu’l-Ekber”, Resâil fi’l-‘Akîde içerisinde, cem’ ve tertîb: Ali Nar, Beyan 

Yay., İstanbul 1998, s. 4. Bu çerçeve ile alakalı olarak, isrânın vukuunun ayetle sabit olduğu,  

dolayısıyla isrâyı inkar etmenin küfre götüreceği ifade edilmiştir. Mi’râcın ise, sahih hadislerle sabit 

olduğu, inkar eden kimsenin, küfre girmemekle birlikte, ehli bid‘atten olacağı ifade dilmiştir. Bkz. es-

Semerkandî, Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed b. Mahmûd el-Hanefî, Şerhu’l-Fikhu’l-Ekber, 

eş-Şuûnu’d-Dîniyye, Katar t.y., s. 169; Zâhid el-Kevserî, Makâlât, s. 370, 374.
138 Bu değerlendirmemizle irtibatlı olarak İbn Hişâm’ın, İbn İshak’tan aktardığı şu ifadeleri zikretmek 

yerinde olacaktır;“Onun (Hz. Peygamber’in) isrâsında yani gece götürülmesinde ve ondan naklen 
zikrolunan şeylerde,  ibtila, imtihan olunma ve tecrübe edilme gibi hikmetler vardır. Bu olay Allah 
(Azze ve Celle)’nin kudretini, hakimiyetini, otoritesini gösteren bir iştir. Onda aklın özüne sahip 
olanlar için ibretler vardır. İman eden ve tasdik eden ve Allah (Sübhanehu ve Te‘âlâ)’nın işinden 
yakîn üzere olan kimseler için hidayet, rahmet ve sebât vardır. Sübhânehû ve Te‘âlâ, ayetlerinden 
murâd ettiği şeyleri ona göstermek için dilediği şekilde onu gece götürttü. Öyle ki, istediğine hâkim 
olduğunu ve murâd ettiği şeyleri âyan beyân bir şekilde ona gösterdi. Emir ve kudretinin büyüklüğünü 
ona müşahede ettirdi.” Bkz. İbn Hişâm, es-Sîretu’n-Nebeviyye, II/48-49. 

139 Bu çerçevedeki bir yaklaşım için örnek olarak bkz. Dozy, Reinhart Pieter Anne, Tarih-i İslamiyyet, 

trc. Abdullah Cevdet, Kutubhâne-i İctihâd, Mısır 1908,  I/173-174. İslam dünyası içerisinde benzer 

yaklaşımlara sahip olanlar da vardır. Örnek olarak bkz. Hasan Hanefî, Mine’l-‘Akide İle’s-Sevre, 

Mektebetu Medbûlî, Kahire t.y., IV/205-210.
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ortaya atılan fikirlerin ve bu fikirleri temellendirmek üzere ile sürülen delillerin -

yukarıda ele alındığı üzere- pek çok illetle malul oldukları yadsınamaz bir gerçektir.

C. İNŞİKÂK-I KAMER MUCİZESİ

“İnşikâk-ı Kamer” terimi, yarılmak, ayrılmak gibi manalara gelen شق kökünden 

türeyen inşikâk kelimesi ile “ay” manasına gelen “kamer” kelimelerinden oluşan bir 

terkiptir. Bu meyanda “inşikak-ı kamer”,  ayın iki bölünmesi, iki parçaya ayrılması 

manalarına gelmektedir.140 İnşikâk-ı kamer, Hz. Peygamber zamanında meydana geldiği 

bildirilen bir hadise olarak İslamî literatüre girmiştir. Mukaddem hadis ve tefsir 

kaynaklarında yer almasının yanı sıra, kelam, siyer ve felsefe alanında yapılmış 

çalışmalara da konu olmuş önemli bir vakıadır. 

İnşikâk-ı Kamer hadisesi Kur’ân’da, Mekkî bir sure olan Kamer suresinin ilk 

ayetlerinde anlatılmaktadır. “Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı.  Onlar bir mucize görseler 

yüz çevirirler ve ‘süregelen bir sihirdir’ derler. Peygamberi yalanladılar, nefislerinin 

arzularına uydular. Halbuki her iş, (Allah nasıl takdir ettiyse öylece) gerçekleşecektir.  

Andolsun, onlara içinde caydırıcı tehditlerin bulunduğu haberler geldi. Bu haberler, 

zirveye ulaşmış birer hikmettir! Fakat uyarılar fayda vermiyor! O halde sen de 

onlardan yüz çevir. Onlar,  o davetçinin (İsrafil’in) bilinmedik bir şeye çağırdığı gün, 

gözleri düşmüş bir halde dağılmış çekirgeler gibi kabirlerden çıkarlar. Davetçiye doğru 

koşarlarken kafirler,  ‘Bu zor bir gün’ derler.”141

                                                          
140 Çelebi, İlyas, İtikadi Açıdan Uzak ve Yakın Gelecekle İlgili Haberler, Kitabevi Yay., İstanbul 2000, s. 

152.
141 Kamer, 54/1-8. Kamer suresinin, hicretten yaklaşık beş yıl önce nazil olduğu, dolayısıyla inşikâk-ı 

kamer hadisesinin de bu zamanda vuku bulduğu ifade edilmektedir. Bkz. el-Mevdûdî, Ebu’l-A’lâ, 

Tefhîmu’l-Kur’ân, İnsan Yay., 2. Baskı, İstanbul 1996, VI/43.



194

İnşikâk-ı Kamer ile ilgili, hadis mecmualarında, Enes b. Malik, Abdullah b. 

Mes‘ûd, Cübeyr b. Mut‘im, Ali b. Ebû Tâlib, Huzeyfe b. El-Yemân ve Abdullah b. 

Abbas gibi sahabeye dayandırılan rivayetler de mevcuttur.142 İnşikâk-ı kamer hadisesi, 

Abdullah b. Mes‘ûd’dan şöyle aktarılmıştır; “Biz Peygamber ile birlikte Mina’dayken 

ay yarıldı. Hz. Peygamber bize ‘Şahit olunuz!’ dedi. Bir grup da dağa doğru gitti.”143

Enes b. Malik’e dayandırılan rivayet, olay hakkında biraz daha detay vermektedir; 

“Mekke halkı Hz. Peygamberin kendilerine bir mucize göstermesini istediler. 

Peygamber onlara ayın yarılmasını gösterdi. Ay iki parçaya ayrılmış, Hira dağı ayın iki 

parçası arasından görünmüştü.”144 Tirmîzî’de, Cubeyr b. Mut’im isnatlı rivayette 

olayla ilgili ayrıca şu detay verilmektedir; “Müşrikler bu mucizeyi gördükten sonra 

‘Muhammed bizi büyüledi. Fakat herkesi büyüleyemez’ dediler.”145 Yine benzer bir 

rivayet şu ifadelerle nakledilmektedir; “Muhammed bütün dünyayı büyüleyemez, 

dışarıdan gelecek yolcuların bu olayla ilgili ne diyeceklerini dinleyelim. Bunun üzerine 

en uzak yerlerden gelen yolculara ne gördüklerini sordular, onlar da Mekkelilerin 

gördüklerini görmüşlerdi.”146  Bu olayın üzerine Kamer suresinin ilk ayetlerinin nazil 

olduğu bildirilmektedir.147 Tevatür derecesine vardığı ifade edilen148 bu rivayetler 

bütünü, Kamer suresinin ilk ayetlerinde genel hatlarıyla anlatılan olayın tarihsel 

zemindeki gerçekliğinin delilleri olarak öne çıkmış ve bu çerçevede inşikâk-ı kamer 

hadisesi, Hz. Peygamberin bir mucizesi olarak değerlendirilmiştir. Mukaddem 

                                                          
142 İbn ‘Atıyye, el-Muharraru’l-Vecîz, VIII/137-138; Kâdî ‘İyâz, eş-Şifâ, I/282; Yazır, Hak Dini Kur’ân 

Dili, VII/4622.
143 Buhârî, Menâkıb, 27; Menâkıbu’l-Ensâr, 36; Kitâbu’t-Tefsîr, 54/1; Müslim, Sıfatu’l-Munafikîn, 43-47.
144 Buhârî, Menâkıbu’l-Ensâr, 36; Menâkıb, 27; Kitâbu’t-Tefsîr, 54/1 
145 Tirmîzî, Tefsîru’l-Kur’ân, 54/1 hadis no:3289. 
146 Beyhakî, Delâilu’n-Nubuvve, Dâru’l-Kutubi’l-‘İlmiyye, Beyrut 1988, II/266-268; et-Tayâlisî, 

Süleyman b. Dâvûd, Müsned, thk. Muhammed b. Abdulmuhsin et-Türkî,  Dâru Hicr, y.y. t.y., I/236, 

hadis no: 293, 295.
147 Taberî, Câmi‘u’l-Beyân, XXII/103 v.d.; Tirmîzî, Tefsîru’l-Kur’ân, 54/1. İlgili rivayetler ve geniş bilgi 

için ayrıca bkz. Âlûsî, Rûhu’l-Me‘ânî, Dâru İhyâi’t-Turâsi’l’Arabî, Beyrut t.y., XXVII/74 v.d. Ayrıca 

bkz. Kâdî ‘İyaz, eş-Şifa, I/282 v.d.
148 İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’âni’l-‘Azîm, XIII/289; Şevkânî, Muhammed b. Ali b. Muhammed, Fethu’l-

Kadîr, Dâru’l-Ma‘rife, Beyrut 2007, s. 1426; Âlûsî, Rûhu’l-Me‘ânî, XXVII/74; Davudoğlu, Ahmed, 

Sahih-i Müslim Tercemesi ve Şerhi, Sönmez Neş., İstanbul 1980, XI/202. 
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kaynaklarda, özellikle müfessirler ve Ehl-i Sünnet kelamcıları arasında bu düşünceye 

muhalif bir yaklaşıma rastlamak neredeyse imkansızdır.149 Dolayısıyla müfessirlerin ve 

mütekellimînin kahir ekseriyetinin, inşikâk-ı kamer hadisesinin Hz. Peygamber 

zamanında Mekke’de vuku bulduğu hususunda hem fikir olduğu söylenebilir.150 Bu 

çerçevede tespit edebildiğimiz kadarıyla İslam uleması arasında, son yüzyıllara 

gelininceye kadar, Hz. Peygamber zamanında ayın yarılmadığını savunan yaygın bir 

yaklaşımdan bahsetmek mümkün değildir.151 Bu realiteden hareketle, inşikak-ı kamerin 

Hz. Peygamber zamanında vuku bulduğu hususunda ümmetin icma ettiği de ifade 

edilmiştir.152 Ancak özellikle son yüzyıllardan günümüze uzanan süreçte, inşikâk-ı 

kamer hadisesinin Hz. Peygamber zamanında vuku bulmadığı düşüncesinin giderek 

                                                          
149 Özellikle ilk dönemlerde bu yaygın kanaatin aksine, tâbiînden Hasan-ı Basrî ve Atâ b. Ebî Rebah’ın, 

Ay’ın kıyamette yarılacağını savundukları iddia edilmiştir. Ancak merhum Elmalılı, Hasan-ı Basrî ve 

Ata'ya isnad edilen mânâda bir yanlışlık olduğunu belirtmiş ve doğrusunu şöyle ifade etmiştir; 

“Haseni Basrî ve Atâ’ya atfedilen ma’nada bir sui tefehhüm olmuştur. Onlar, kamerin kıyamette 

inşikak edeceğini söylemekle geçmiş olan inşikakı kamer vak’asını inkar edivermiş gibi farz edilmiştir. 

Halbuki hakikat öyle değildir. Onlar, âyette sarih ve haberde meşhur olan mâzideki inşikakı inkâr 

etmiş değil, âyetin diğer bir delaletini tavzih ve tefsir eylemişler, vaki’ olan inşikâk-ı kamer 

mucizesinden, ileride kamerin büsbütün yarılıp kıyametin kopacağı manasını anlamak lüzumunu ihtar 

etmişlerdir.  Zira saat yaklaştı ve kamer yarıldı denilince şüphe yok ki kamerin yarılması, kıyamet 

alametlerinden olduğu anlaşılıyor. Fakat peygamberin zamanında yarılmış olmakla kaldığı gibi 

kalacak mıdır? Yoksa bu yarılışından ileride saati geldiği zaman "Güneşle ay bir araya getirildiği 

zaman" (Kıyamet, 75/9) mantukunca, hepsinde sırrı fenânın zuhura geleceğini anlatmak için mi bu 

ayet sevk olunmuştur? İşte Hasen ve Atâ; "Ay, kıyamette yarılacaktır." demekle bu sevki 

göstermişlerdir… Yoksa Hasen ile Atâ, inşikakı kamer mucizesinin vukuundan haberdar olmamış veya 

rivayetleri reddetmiş veya ayetin siyakından gaflet ederek mazi manasını nefy eylemiş demek için 

hiçbir delil yoktur. Ancak istikbaldeki inşikakı tasrihan söylemişlerdir.” Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, 

VII/4627-4628. 
150 Mukatil b. Suleyman, Tefsîru Mukatil b. Suleyman , I/549, 555, 587, III/421, 603-604, IV/48. Taberî, 

Câmi‘u’l-Beyân, XXII/103 v.d.; Zeccâc, Me’âni’l-Kur’ân ve İ’râbuhû, V/81; Zemahşerî, el-Keşşâf, 

V/651 v.d.; İbn ‘Atıyye el-Endelûsî, el-Muharraru’l-Vecîz, VIII/137-138; Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, 

XXVII/29; Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, VII/4621. Ayrıca bkz. Mâturîdî, Kitâbu’t-Tevhîd, çev. Bekir 

Topaloğlu, TDV Yay., Ankara 2003; s. 256; Ebû Bekr el-Bâkıllânî, el-Beyân, el-Mektebetu’ş-

Şarkıyye, Beyrut 1958, s. 91; Kâdî ‘İyâz, eş-Şifâ, I/280 v.d.
151 Yukarıda bahsedilen çerçevede Hasan-ı Basrî ve Atâ b. Ebî Rabah dışında, istisna olarak bazı mutezilî 

kelamcıların ve bazı felsefecilerin de yine Ay’ın kıyamette yarılacağını savundukları aktarılmıştır. 

Örneğin Kâdî ‘Abdulcebbâr, meşhur mutezilî kelamcı İbrahim en-Nazzâm’ın bu görüşte olduğunu 

belirtir. Bkz. Kâdî ‘Abdulcebbâr, Tesbîtu Delâili’n-Nubuvve, thk. Abdulkerim Osman, Dâru’l-

‘Arabiyye, Beyrut t.y., I/55-56. Ayrıca bkz. Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, XXVII/29. Çelebi, İtikadi Açıdan 

Uzak ve Yakın Gelecekle İlgili Haberler, s. 172-175.
152 Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, VII/4626. Zeccâc da bu konuda, ilim ehlinin ve müfessirlerin icma 

ettiğinden bahsetmiştir. Bkz. Zeccâc, Me’âni’l-Kur’ân ve İ’râbuhû, V/81. 
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revaç bulmaya başladığını ifade etmek mümkündür. Bu düşünceyi temellendirmek

adına ileri sürülen argümanlar iki farklı çerçevede ele alınabilir. Bunlardan birincisi;

konu ilgili Kamer Suresi’ndeki ayetlerin farklı yorumlanması ve bağlantılı diğer 

Kur’ân’î muhtevadan da söz konusu düşünceye hizmet edecek çıkarımlar yapılması 

çerçevesinde şekillenen yaklaşımlardır. Kur’ân temelli ileri sürülen bu itirazların yanı 

sıra ikinci olarak; olayla ilgili tarihi veriler ve aktarılan nakiller çerçevesinde şekillenen 

itirazlar da söz konusudur. Şimdi sırasıyla İnşikâk-ı Kamer’in mucizeliğine yöneltilen 

mevzu bahis itirazlara ve bu itirazlara verilen cevaplara değinilmeye çalışılacaktır.

Mukaddem tefsir kaynaklarından farklı olarak, özellikle son yüzyıllara 

gelindiğinde, inşikâk-ı kamer hadisesini ve olayla ilgili en önemli veri olan Kamer 

Suresi’nin ilk ayetlerini farklı yorumlayanlar olmuştur. Bu yorumlamalara göre, Kamer 

suresinin ilk ayetindeki; اَعةُ ًواْنَشقَّ اْلقََمُر ifadesinde kullanılan mazi sigasının  اِْقتََربَِت السَّ

gelecek manasında olduğu ve bu çerçevede Ay’ın, kıyamet anında yarılacağı iddia 

edilmiştir. Bu ifade tarzının kıyametle ilgili başka ayetlerde de söz konusu olduğundan 

hareketle,153 inşikâk-ı kamer hadisesinin Hz. Peygamber zamanında Mekke’de 

gerçekleşmiş bir olay olmayıp, kıyamet anında gerçekleşecek bir olay olduğu ifade 

edilmiştir.154 Mezkur anlayış çerçevesinde inşikâk-ı kamer hadisesi, Hz. Peygamberin 

bir mucizesi olmadığı gibi, henüz gerçekleşmiş bir hadise de değildir. Bu yaklaşıma 

                                                          
153 Kıyamet anında gerçekleşecek dehşet verici olaylardan bahseden ayetler dikkatle incelendiği zaman, 

yaygın olarak mazi sigası kullanılmakla beraber, Kamer suresindeki ilgili ayetlerden farklı olarak, bu 

olayların vakti belli bir zamanda ve müstakbelde gerçekleşeceğine işaret eden üslup farklılıklarının 

bulunduğunu tespit etmek mümkündür. Bu konuda en çok örnek verilen İnşikâk, İnfitâr ve Tekvir 

surelerindeki kıyamet sahnelerinin, mazi sigasının başında gelen اَِذا edatıyla birlikte sunulduğu 

görülmektedir. Bu edat bilindiği üzere zaman bildiren bir şart edatıdır. Oysa Kamer suresinde böyle 

bir ifade tarzı bulunmayıp, doğrudan mazi sigası kullanılmaktadır.
154 Örnek olarak bkz. Esed, Kur’ân Mesajı, s. 1087; Ateş, Süleyman, Yüce Kur’ân’ın Çağdaş Tefsiri, 

Yeni Ufuklar Neş., y.y. t.y., IX/149-155; Çelebi, İtikadi Açıdan Uzak ve Yakın Gelecekle İlgili 

Haberler, s. 179-180; Balcı, Hz. Peygamber ve Mucize, s. 255-268; Azimli, Mehmet, “Şakku’l-Kamer 

Olayı Çerçevesinde Bazı Tahliller”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, C. VIII(2008), S. 4, s. 

40; Sarmış, İbrahim, Hz. Muhammed’i Doğru Anlamak, Düşün Yay., İstanbul 2013, s. 474-496. 
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göre İnşikâk-ı kamer, “kıyamet sırasında”,155 kainattaki nizamın bozulması anında 

gerçekleşecek bir hadisedir. Bu düşüncenin temellendirilmesi bağlamında konu ile 

ilişkili görülen Kur’ân’î muhteva üzerinden gidilerek bazı delillendirmeler de yapılmaya 

çalışılmıştır. Bu çerçevede örneğin; Ay’ın ikiye bölünmesi mucizesinin 

gerçekleşmesinin, müşriklerin mucize taleplerine her seferinde olumsuz yanıt verilmesi 

noktasındaki genel Kur’ân’î durumla çelişik olduğu dile getirilmiştir.156 Dahası inşikâk-

ı kamer gibi açık bir mucizeyi gördüğü halde inkarda ısrar eden Mekke müşriklerinin 

helak olmamasının, bu noktadaki sünnetullaha muhalif bir durum arz ettiğinden bahisle, 

inşikak-ı kamerin henüz gerçekleşmediği öne sürülmüştür.157

Konu ile ilgili, Kur’ân çerçevesinde geliştirilen mezkur itirazların yanı sıra, 

yukarıda ifade edildiği üzere, tarihi veriler ve aktarılan nakiller çerçevesinde şekillenen 

itirazlar da söz konusudur Örneğin bu minvalde ortaya konulan bazı güncel 

çalışmalarda; tarih kaynaklarında inşikâk-ı kamer hadisesinden bahsedilmediği iddia 

edilerek bu durumun, olayın gerçekleşmediğine dair delil teşkil ettiği ileri 

sürülmüştür.158 Diğer taraftan konu hakkındaki İslami literatürün dışında, farklı 

coğrafyalardaki insanlar tarafından bu olayın nakledilmemesinin ve dahası böyle dikkat 

çekici bir olayın astronomi tarihinde kaydedilmemiş olmasının, olayın gerçekliğinin 

bulunmadığına delalet ettiği savunulmuştur.159 İnşikak-ı kamer mucizesini reddetme 

                                                          
155 Ateş, a.g.e., IX/150.
156 Derveze, Kur’ân’a Göre Hz. Muhammed’in Hayatı, II/123; Ateş, Yüce Kur’ân’ın Çağdaş Tefsiri, 

IX/154-155; Çelebi, a.g.e., s. 159-160.
157 Ateş, a.g.e., IX/155; Çelebi, a.g.e., s. 160; Azimli, “a.g.m.”, s. 31.
158 Azimli, “a.g.m.”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, C. VIII(2008), S. 4, s. 39-40; Balcı, 

İsrafil,  Hz. Peygamber ve Mucize, Ankara Okulu Yay., Ankara 2013, s. 267.
159 Güncel bazı çalışmalarda, İbn İshak, İbn Hişam, İbn Sa’d, Taberî ve Belâzurî gibi mukaddem İslam 

tarihi kaynaklarında inşikâk-ı kamer hadisesinin yer almamasından hareketle, inşikâkı kamerin 

kurgudan ibaret olduğu ifade edilmiştir. Dahası bu değerlendirme, hadis ve tefsir başta olmak üzere 

diğer İslami ilimler, bir anlamda itham altında bırakılarak temellendirilmeye çalışılmıştır. Bu 

çerçevede tarihçinin, eserinde yer vereceği olaya tarihsel bağlam içerisinde bir yer bulmak zorunda 

olduğu, ancak başta hadisçiler olmak üzere diğer ilim dallarında böyle bir zorunluluk bulunmadığı ve 

bu sebeple ilk siyer kaynaklarında mezkur hadiseden bahsedilmezken, hadis ve tefsir kaynaklarında 

bu olaya yer verilmesinin olayın gerçekleştiğine işaret etmeyeceği tezi savunulmuştur. Bu 
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yönünde fikir beyan edenler bu ve benzeri argümanlarla iddialarını ispata çalışmışlardır. 

Ancak bu görüşte olmayan ulemanın eserlerinde, bahsi geçen itirazlara cevap

niteliğindeki değerlendirmelere rastlamak mümkündür.

İnşikâk-ı kamer hadisesi, tefsir literatürü açısından bakıldığında, en kadim tefsir 

kaynaklarında etraflıca değerlendirilmiş bir konudur. Bu kaynaklarda, yukarıda dile 

getirilen Kur’ân temelli itirazlara cevap niteliğindeki açıklamalar yer almıştır. Bu 

çerçevede, bize kadar ulaşan ve Kur’ân’ı baştan sona kadar mushaf tertibine uygun 

olarak tefsir eden ilk metin olan Mukâtil b. Süleyman (ö.150/767)’ın tefsirinin önemli 

veriler sunduğunu tespit etmek mümkündür. Öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki 

Mukatil b. Süleyman, inşikâk-ı kamer hadisesinin Hz. Peygamber zamanında Mekke’de 

vuku bulduğunu savunmaktadır. Mukâtil’in tefsirinde, genel anlamda Hz. Peygambere 

ayetler/mucizeler verildiğinden bahsedilen bölümlerin tefsiri yapılırken, “yani inşikak-ı 

kamer gibi”  (یعني انشقاق القمر)   ifadesi kullanılmak suretiyle sıklıkla bu olaya işaret 

edilmiştir.160 Mukâtil, Kamer suresinin ilk ayetlerinin tefsiri sadedinde yaptığı 

açıklamalarda da bu açık mucizeyi yalanlayan Mekke kafirlerinin, bu yalanlamalarının 

karşılığını Bedir’de katledilmek suretiyle aldıklarını, ayrıca ahiretteki karşılıklarının da 

ateş azabı olacağını ifade etmiştir.161 Mukâtil’in bu açıklaması, yukarıda bahsi geçen; 

“hissi mucizeleri gördüğü halde yalanlamaya devam edenlerin helak olacağı” yönündeki 

sünnetullahın, inşikâk-ı kamer mucizesinin Hz. Peygamber zamanında vuku bulmuş 

olmasına mani bir durum arz ettiği şeklindeki değerlendirmelere de cevap 

                                                                                                                                                                         
değerlendirme çerçevesinde muahhar siyer kaynaklarında inşikâkı kamer hadisesinin zikredilmesi ise 

tarihçilerin, zamanla, konuyla ilgili rivayetlerin etkisi altında kalmaları ile izah edilmeye çalışılmıştır.” 

Bkz. Azimli, “a.g.m.”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, C. VIII(2008), S. 4, s. 38-40. 

Kanaatimizce; İslamî ilimleri birbirine rakip gibi gösteren bu tür sübjektif değerlendirmelerin, ilmi 

disiplinler muvazenesinde bir değeri olmayıp, ön kabullere zemin oluşturmak için yapılan beyhude 

açıklamalardan ibaret olduğu anlaşılmaktadır.
160 Mukâtil b. Suleyman, a.g.e., I/549. Örneğin; En’âm suresinin yirmi beşinci ayetindeki  َواِْن یََرْو ُكلَّ اَیٍَة ال

یعني انشقاق القمر ifadesini açıklarken de  یُْؤِمنُو بِھَا  ifadesini kullanmaktadır. Bkz. A.e., I/555. Mukâtil’in 

benzer ayetlerde bu yaklaşımını sürdürdüğünü görmek mümkündür. Bkz. A.mlf, a.g.e., I/587, III/421, 

603-604, IV/48. 
161 Mukâtil b. Suleyman, a.g.e., IV/177.
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mahiyetindedir. Bunun ötesinde ilahi takdirin, Hz. Peygamber’in “Hâtemu’l-Enbiyâ” 

olması sebebiyle, muhatapları içerisinde açık mucizeleri gördüğü halde inkarda ısrar 

edenlerin topluca helak olmaması yönünde tecelli ettiği de malumdur.162 Diğer taraftan, 

kanaatimizce yaşadığı dönem göz önüne alındığında Mukâtil’in bu değerlendirmeleri; 

“inşikâk-ı kamer hadisesinin mukaddem kaynaklarda yer almadığı, konuyla ilgili 

hadislerin derlenmesinin akabinde, Kamer suresinin ilk ayetleriyle ilişkilendirilmeye 

çalışıldığı” iddiasını da tamamen geçersiz kılmaktadır. Mukâtil’in yanı sıra daha pek 

çok müfessir inşikâk-ı kamer hadisesinin Hz. Peygamber zamanında Mekke’de vuku 

bulduğundan bahsetmiş, mazi sigasında gelen ilgili ayeti, istikbal manasında tevil 

etmenin yersiz olduğuna değinmişlerdir.163  

Müşriklerin mucize taleplerinin karşılanmaması şeklindeki genel Kur’ânî 

yaklaşımın inşikâk-ı kamer hadisesi bağlamında değerlendirmesine gelince; öncelikle 

inşikâk-ı kamer hakkındaki rivayetler içerisinde, sadece Enes b. Mâlik tarikiyle gelen 

rivayetlerde müşriklerin mucize talebinden bahsedilmektedir.164 Bu meyanda “İmam 

Müslim, ayın yarılması ile ilgili verdiği rivayetlerde, müşriklerin mucize taleplerinden 

söz etmeyen İbn Mes’ûd rivayetlerini Enes b. Mâlik rivayetlerinden önce zikretmekle 

sanki onun rivayetlerini diğerine oranla daha sahih gördüğünü ihsas ettirmektedir.”165

                                                          
162 Bedir muharebesinin de anlatıldığı Enfâl suresindeki şu ayetler bu noktaya ışık tutmaktadır; “Hani 

onlar, ‘Ey Allah’ım, eğer şu Kur’ân senin katından inmiş hak kitap ise hemen üzerimize gökten taş 

yağdır veya bize elem dolu bir azap getir’ demişlerdi. Oysa sen onların içinde iken Allah onlara azap 

edecek değildi…” Bkz. Enfâl, 8/32-33. Ayrıca bkz. Enfâl, 8/38. Bu çerçevedeki bir değerlendirme için 

bkz. Ahatlı Erdinç, Peygamberlik ve Hz. Muhammed’in Peygamberliği, Değişim Yay., İstanbul 2002, 

s. 182.
163 Örnek olarak bkz. Taberî, Câmi‘u’l-Beyân, XXII/103 v.d.; Zeccâc, Me’âni’l-Kur’ân ve İ’râbuhû, 

V/81; Zemahşerî, el-Keşşâf, V/651 v.d.; İbn ‘Atıyye el-Endelûsî, el-Muharraru’l-Vecîz, VIII/137-138; 

Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, XXVII/29; Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, VII/4621.
164 Buhârî, Menâkıb 27; Menâkıbu’l-Ensâr 36; Tefsir 54/1; Müslim, Munâfıkîn 46; Tirmîzî, Tefsir 54/2 

v.d.
165 Ahatlı, a.g.e., s. 186-187 (477. Dipnot).
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Diğer taraftan nüzul kronolojisi üzerine yapılan ender çalışmalardan bir 

tanesinin müellifi olan Muhammed İzzet Derveze (1888-1984)’nin,166 Hz. Peygamberin 

sireti hakkında kaleme aldığı eserinde, müşriklerin mucize taleplerini içeren ayetlerden 

hiçbirinin, Kamer suresinden önce nazil olmadığını ifade etmesi son derece 

önemlidir.167 Bu durum, müşriklerin mucize taleplerine olumlu cevap verilmemesi 

yönündeki ilahi iradenin, inşikak-ı kamer hadisesinden sonraki dönemlerde tecelli 

ettiğini söylemeye imkan vermektedir. Dahası bu tespit çerçevesinde, Kamer suresinin, 

erken nazil olan sureler içerisinde yer alması itibariyle, henüz Kur’ân mucizesi ile 

müşriklere meydan okunmadığı ve Hz. Peygamber’in Kur’ân dışındaki, İsrâ-Miraç, 

Bedir günü mucizeleri v.b. gibi mucizelerinin ortaya çıkmadığı bir dönemi ifade ettiği 

anlaşılmaktadır. Dolayısıyla böyle bir bağlamda, müşriklerin mucize taleplerinin olumlu 

karşılanarak inşikak-ı kamer mucizesinin gösterildiğini değerlendirmek mümkündür.168

                                                          
166 Derveze’nin “et-Tefsîru’l-Hadis” ismiyle kaleme aldığı tefsirinde, mushaf sıralaması değil, nüzul 

kronolojisi esas alınmaktadır. Mezkur eser Türkçeye de tercüme edilmiştir. Bkz. Derveze, İzzet, et-

Tefsîru’l-Hadîs, çev. Ekrem Demir v.d., Ekin Yay., 2. Baskı, İstanbul 1998.
167 Bkz. Derveze, Kur’ân’a Göre Hz. Muhammed’in Hayatı, II/122. Derveze’nin bu değerlendirmesine 

karşılık günümüz müfessirlerinden Süleyman Ateş, Kamer suresinden önce nazil olan Muddessir

suresinin 52. ayetinde de müşriklerin mucize taleplerinin reddedildiğinden hareketle inşikak-ı kamer 

mucizesinin kabulünün, bu bağlamdaki genel Kur’ân’î yaklaşıma ters düşmekte olduğu 

değerlendirmesini yapmıştır. Bkz. Ateş, Yüce Kur’ân’ın Çağdaş Tefsiri, IX/154. Nüzul kronolojisi 

açısından Muddessir suresinin, Kamer suresinden önce nazil olduğu kabul edilse bile, (bkz. Bâzergan, 

Mehdî, Kur’ân’ın Nüzul Süreci, çev. Yasin Demirkıran-Muhammed Feyzullah, Fecr Yay., 

Ankara1998, s. 116-118.)  mevzu bahis 52. ayette açık bir mucize talebinden bahsetmek kanaatimizce 

mümkün değildir. Ayette mücmel bir ifade ile Kur’ân’a ve ahirete inanmamakta ısrar edenlerin, 

inanmak için kendilerine mahsus sahifeler gönderilmesini dahi isteyebileceklerinden 

bahsedilmektedir. “Hayır! Onlardan her biri, kendine apaçık sahifeler gelmesini diler. Hayır! Belki 

onlar ahiretten korkmazlar. Muhakkak ki bu kitap bir öğüttür. Kim dilerse ondan öğüt alır.”

Muddessir, 74/52-55. Müşriklerin vahiy olgusu hakkındaki genel yaklaşım tarzlarına dikkat çeken bu 

ifadelerin, özellikle müşriklerin mucize taleplerini ifade eden diğer Kur’ân ayetlerindeki gibi (Örnek 

olarak bkz. İsrâ, 17/90-93) açık ve somut bir mucize talebini içerdiğini söylemek kanaatimizce 

oldukça zordur.
168 Mekkî sureler içerisinde Kamer suresinin, tehaddî ayetlerinin geçtiği surelerden ve İsrâ-Miraç 

hadiselerinin anlatıldığı İsrâ suresinden daha önce nazil olduğunu ifade eden kronolojik sıralamalar 

hakkında geniş bilgi için bkz. Gözeler, Esra,  Kur’ân Ayetlerinin Tarihlendirilmesi, Kuramer Yay., 

İstanbul 2016, s. 58 v.d. Ancak ilahi iradenin değişken olmadığı hakikati, yani sünnetullahın 

değişmezliği ilkesi, söz konusu kronolojik verilere rağmen, konu ile ilgili müşriklerin mucize 

taleplerinden bahseden rivayetlere en azından ihtiyatlı yaklaşmayı gerektirdiği kanaatindeyiz. 
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Diğer taraftan, müşriklerin mucize talepleri çerçevesinde ileri sürülen 

yaklaşımların hemen hepsinde bahse konu edilen İsra suresinin 59. ayetini ele almakta 

fayda görmekteyiz. İlgili ayette mealen; “Bizi (müşriklerin istediği türden) mucizeleri 

göndermekten alıkoyan, ancak evvel gelenlerin onları yalan saymalarıdır. Nitekim 

Semûd halkına açık bir mucize olarak o dişi deveyi verdik de onu öldürdüler ve bu 

yüzden kendilerine zulmettiler. Biz o âyetleri (mucizeleri) sadece korkutmak için 

göndeririz.” Taberî’nin, tabi’ûnun ileri gelenlerinden Said b. Cübeyr kanalıyla 

Abdullah b. Abbas’tan naklettiğine göre Mekkeli müşrikler peygamberimizden, Safa 

tepesini altına, Mekke’nin dağlık arazisini de verimli bir ovaya çevirmesini istemişler 

ve bunu yaptığı takdirde kendisine inanacaklarını söylemişlerdir. Mezkûr ayetin de bu 

talep üzerine nazil olduğu ifade edilmektedir.169 Nitekim müşriklerin, bu rivayette 

anlatılan türden mucize talepleri, İsra suresinin ilerleyen ayetlerinde de bahse konu 

edilmektedir.170 Kanaatimizce bu veriler çerçevesinde mezkur ayetten anlaşılması 

gereken; iman etme gayesi gütmeksizin ortaya atılan gayri samimi mucize 

taleplerinin171 karşılık bulmayacağıdır. Nitekim bu durum, bir anlamda ilahi iradenin, 

müşriklerin batıl istekleri doğrultusunda hareket etmeyeceğini göstermektedir. 

Kur’ân’ın değişik ayetlerinde tekrarlanan bu mucize talepleri karşısında, iman etmek 

için Kur’ân’ın yeterli olduğunun hatırlatılması da bunun bir ifadesidir. Kanaatimizce 

söz konusu mucize talepleri karşısında, Kur’ân dışında Hz. Peygambere bahşedilen 

inşikak-ı kamer gibi diğer hissi mucizelere atıfta bulunulmamış olması, İslam’ın 

evrensel mesajının müstenid olduğu en büyük mucize olan ve diğer hissî harikaları da 

bir anlamda muhtevi olan, dolayısıyla inanmak niyetindeki bir kimsenin gereksinim 

                                                                                                                                                                         
Dolayısıyla bu çerçevede, İmam Müslîm’in yaklaşımında görüldüğü üzere, konu ile ilgili Enes b. 

Mâlik rivayeti yerine, diğer rivayetleri öncelemek daha isabetli gibi görünmektedir.
169 Taberî, Câmi‘u’l-Beyân, XIV/635.
170 İsrâ, 17/90-93.

171 Kur’ân-ı Kerîm’de müşriklerin, samimiyetten uzak bir şekilde ve iman etme gayesi gütmeksizin mucize 

talebinde bulundukları ve dolayısıyla en açık mucizeleri görseler dahi iman etmeyecekleri 

açıklanmaktadır. Bu tür taleplerin sünnetullahın (sünnetul evvelîn) bir gereği olarak, olumlu cevap 

bulmayacağı sarih bir şekilde ifade edilmektedir. Bkz. Hicr, 15/6-15.
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duyacağı her şeyi içeren bir kaynak olan Kur’â-ı Kerîm’in ön planda tutulması 

gerekliliğinden kaynaklanmaktadır. Zira Kur’ân ortada dururken, onun muhataplarının, 

Kur’ân dışındaki diğer mucizelere sıklıkla yönlendirilmesi, bizzat Kur’ân’ın kendisini 

ikinci planda bırakmak manasına geleceğinden, Peygamberimizin isra-miraç ve inşikâk-

ı kamer gibi mucizelerine tekrar tekrar yer verilmemiş olması tabiidir. Kanaatimizce işte 

bu sebeple; “Dediler ki: “O’na Rabbinden mucizeler indirilseydi ya!” De ki: 

“Mucizeler ancak Allah katındadır ve ben ancak apaçık bir uyarıcıyım. Kendilerine 

okunan kitabı sana indirmiş olmamız onlara yetmedi mi? Şüphesiz bunda inanan bir 

kavim için bir rahmet ve bir öğüt vardır.”172 buyurulmak suretiyle müşriklerin talepleri 

geri çevrilmiş, dikkatler Kur’ân’a yönlendirilmiştir. Hal böyleyken, müşriklerin gayri 

samimi mucize taleplerinin, onların isteklerine uygun hissi harikalarla cevaplanmamış 

olmasından hareketle, Hz. Peygambere Kur’ân’dan başka hiçbir mucize verilmediğini 

iddia etmek ve bu ön kabul üzerinden Kur’ân’ı okumak bizce doğru bir yaklaşım 

değildir. 

Diğer taraftan, daha önce tespit ettiğimiz üzere, Kur’ân’da mucize isteklerine 

karşılık verilmeyenler, sadece Mekkeli müşrikler değildir. İnanma niyetinde olmaksızın, 

sırf peygamberleri zor durumda bırakmak, inkardaki ısrarlarına gerekçe üretmek ve en 

önemlisi de imtihan sırrını ortadan kaldıracak türden mucize talebinde bulunan her 

devirdeki inkarcıların, bu tür gayri samimi talepleri karşılık bulmamıştır. Bunun aksine, 

bazı mucize taleplerinin de olumlu karşılandığı yine Kur’ân’da anlatılmaktadır. 

Örneğin, Semûd kavminin talebi üzerine dişi devenin mucize olarak onlara 

gönderilmesi, Hz. İsa’nın havarilerinin isteği üzerine gökten donatılmış sofranın 

indirilmesi, peygamberlik iddiasında bulunan Hz. Mûsâ’dan, Kur’ân’ın ifadesiyle; 

“Eğer açık bir delil getirdiysen haydi göster onu bakalım…”173 şeklinde mucize 

                                                          
172 ‘Ankebût, 29/50-51.
173 A’râf, 7/106. Benzer bir ayet için bkz. Şu‘arâ, 26/31.
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talebinde bulunan Firavunun bu isteğinin, “parıldayan el” ve “asa” mucizeleriyle 

karşılık bulması bu kabil örneklerdir. Ancak diğer taraftan, açık mucizeleri gördüğü 

halde inkarda ısrar eden Firavun, yine Kur’ân’ın ifadesiyle; “Eğer O'nun dediği doğru 

ise üzerine altın bilezikler atılmalı veya kendisiyle beraber onu tasdik eden melekler 

gelmeli değil miydi?"174 şeklindeki gayri samimi mucize taleplerinin karşılık 

bulmaması, çizmeye çalıştığımız Kur’ân’î perspektifin açık bir ifadesidir. Bu çerçevede 

gayri samimi mucize taleplerinin karşılanmaması gerçeğini, bir sünnetullah kaidesi 

olarak da tespit etmek mümkündür. Firavun’un mezkur isteğinin cevap bulmamış 

olması, Hz. Musa’ya başka hiçbir mucizenin verilmediği anlamına gelmeyeceği gibi, 

müşriklerin mucize taleplerinin karşılanmamasından hareketle de İnşikâk-ı Kamer’in 

gerçekleşmediğini kesin olarak iddia etmek mümkün değildir ve kanaatimizce böyle bir 

delillendirme şekli muhkem bir sonuca ulaşmak için yeterli değildir. 

İnşikâk-ı Kamer hadisesinin geçmişte vuku bulduğunu kabul etmeyenlerin öne 

sürdükleri iddialardan bir tanesi de Kamer Suresi’nin ikinci ( َواِْن یََرْو اَیَةً یُْعِرُضوا َویَقُولُوا ِسْحٌر

ُمْستَِمرٌ  ) ayetinde geçen “ ًاَیَة” kelimesiyle ilgilidir.175 Mezkur ifadenin nekra olarak 

gelmesinin, bahsedilen mucizenin ne olduğu noktasında bir belirsizliği ifade ettiği öne 

sürülmüş, eğer mezkur ayet, birinci ayetteki inşikâk-ı kamer mucizesine işaret ediyor 

olsaydı “ayet ( ًاَیَة)” kelimesinin marife olarak gelmesi gerektiği belirtilmiştir.176 Ancak 

meşhur müfessir Râzî’ye göre mezkur  “ayet” kelimesinin nekra gelmesi ta’zim içindir 

ve dolayısıyla bu ifade tarzı, müşriklere gösterilen mucizenin büyüklüğüne işaret 

etmektedir.177

                                                          
174 Zuhruf, 43/53.
175 “Onlar bir mucize görseler, yüz çevirirler ve “süregelen bir sihirdir” derler.” Kamer, 54/2.
176 Sun’atullâh Bikbulat, “İnşikak-ı Kamer Meselesi”, İslamiyat, Haz. Bünyamin Erul, Ankara 2004, C.7, 

Sayı;3, s.186-187. 
177 Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, XXIX/31. İnşikâk-ı kamer ile ilgili güncel bir çalışmada bu noktaya dair 

değerlendirmeler ele alınmış ve özetle; inşikâk-ı kamerin henüz gerçekleşmediğini ifade edenlerin, 

ilgili ayetleri anlam bütünlüğü açısından tutarlı bir şekilde çevirmekte zorlandıkları ve metinden 

bağımsız bir ön yargıyı metne yansıtmak durumunda kaldıkları değerlendirmesi yapılmıştır. Bkz. 
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İnşikâk-ı kamer hadisesinin, Hz. Peygamber zamanında vuku bulduğunu, ilgili 

ayetlerin siyakından da çıkarmak mümkündür. Nitekim “Saat yaklaştı, ay yarıldı”178

mealindeki ayetten sonra gelen, “Onlar bir mucize görseler, yüz çevirirler ve 

“süregelen bir sihirdir” derler”179 mealindeki ikinci ayeti, inşikâk-ı kamer hadisesinin 

kıyamette gerçekleşeceği varsayıldığında, anlamlı bir zemine oturtmak mümkün 

olmamaktadır. Çünkü “kıyamet gününde ayın ikiye bölünmesini inkar etmek pek 

anlamsızdır.”180 Dahası “bu kelam, ancak istenen ayetin zuhurundan sonra münasip 

olur.”181

Kıyamet saatinde gerçekleşecek olan son derece dehşetli olaylara Kur’ân’da 

işaret edilmektedir.182 Ayın yarılması hadisesinin, dünyanın işleyişindeki nizamın 

tamamen bozulacağı ve Kur’ân’ın haber verdiği dehşetli olayların vuku bulacağı 

kıyamet anında gerçekleşeceği kabul edilmiş olsa,  böyle bir anda ve böyle bir hadise 

karşısında, Kamer suresinin ikinci ayetinin ifadesiyle, “bu, süregelen bir büyüdür”

demek ne kadar makul ve mümkün olabilir. Bu sebeple Ay’ın ikiye bölünmesi 

hadisesinin mazide gerçekleşmiş olması ve bu olay karşısında Mekke müşriklerinin, 

inkârdaki ısrarlarının bir sonucu olarak “bu süregelen bir büyüdür” demiş olmaları 

bizce akla daha yakındır. Müfessirlerin büyük çoğunluğu da bu noktadan hareketle ayın 

yarılması hadisesinin geçmişte vuku bulduğu değerlendirmesini yapmışlardır.183

                                                                                                                                                                         
Özgel, İshak, “İnşikak-ı Kamer Hadisesine Yorum Etiği ve Anlam Bütünlüğü Açısından Yaklaşım”, 

VII. Kutlu Doğum Sempozyumu, SDÜİF Yay., Isparta 2004, s. 207-209.
178 Kamer, 54/1.
179 Kamer, 54/2.
180 Şiblî, Mevlânâ, Hz. Muhammed (sav)’in Mucizeleri, Timaş Yay., İstanbul 2014, s. 245.
181 Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, VII/4626. Ayrıca bkz. Zeccâc, Me‘âni’l-Kur’ân ve İ’râbuhû, V/81.
182 Bkz. Tekvir, 81/1-14; İnfitâr, 82/1-5; İnşikâk, 84/1-6 v.b.
183 Örnek olarak bkz. Mukatil b. Süleyman, Tefsîru Mukatil b. Süleyman , I/549, 555, 587, III/421, 603-

604, IV/48. Taberî, Câmi‘u’l-Beyân, XXII/103 v.d.; Zeccâc, Me’âni’l-Kur’ân ve İ’râbuhû, V/81; 

Zemahşerî, el-Keşşâf, V/651 v.d.; İbn ‘Atıyye el-Endelûsî, el-Muharraru’l-Vecîz, VIII/137-138; Râzî, 

Mefâtihu’l-Ğayb, XXVII/29; Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, VII/4621.
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Kıyamette tekrarlanması mümkün ve muhtemel olan inşikâk-ı kamer 

hadisesinin, geçmişte vuku bulmadığı iddiasının, özellikle son yüzyılda hararetle 

savunulmaya başlanmış olması,184 konuyla ilgili ayet ve hadislerin dışındaki başka bir 

etken dinamiği akla getirmektedir. Bu da yorumcunun, “çağın tinselliği içinde yorum 

yaptığı gerçeğidir. Metafizik olayları da fizik imkanlar içinde algılama isteğinin 

baskınlığı, metin-zihin gerginliği yaratmış ve zihni ameliyede, etkin olan çağın makbul 

aklı baskın gelmiştir.”185 Demek istediğimiz o dur ki, son yüzyıllarda batıdaki baş 

döndürücü bilimsel gelişmelerle birlikte yükseliş gösteren ve metafizik olaylara adeta 

imkan alanı bırakmayan determinist düşüncenin bir yansıması olarak, mucizelerin 

sebep-sonuç ilişkisi içerisinde tevili veya maddeci aklın kabul edebileceği bir noktaya 

indirgenerek açıklanması şeklinde gelişen modern çabanın bir sonucu olarak, inşikâk-ı 

kamer gibi mucize türünden hadisatın farklı yorumlamalara konu edildiğidir. Bu 

bağlamda inşikak-ı kamer hadisesinin kıyamet zamanında vuku bulacağını savunanlar 

olmuştur. Bu savı gerekçelendirirken, İslam’ın kevnî/hissî harikalara müstenid 

olmadığının öne sürülmesi ve hatta bunun batı ulemasının gıpta ettiği bir şey olduğunun 

ifade edilmesi186 oldukça dikkat çekicidir. Bu çerçevede inşikâk-ı kamer gibi 

mucizelerin bulunmasına ihtimal vermenin, İslam’ın bu üstün özelliğini gölgelemekte 

olduğunun ima edilmesi ve bu gölgeyi izale etmek için de Ay’ın yarılması hadisesinin 

kıyamet zamanında gerçekleşeceğinin iddia edilmesi, yukarıda değinildiği üzere, bu ve 

                                                          
184 Bu düşünceyi savunan bazı güncel çalışmalarda, ilmî yorum etiğini hiçe sayan, adeta metnin yegane 

sahibiymiş gibi iddialı bir üslubun kullanılmış olması, dahası bu iddialı çıkışların önündeki engel 

olarak görülen, yakın dönem tefsir uleması içerisinde çok mümtaz bir konuma sahip olmuş bazı 

âlimlerin seviyesiz bir üslupla eleştirilmiş olması, ilmî tartışma çerçevesini aşan üzücü bir manzarayı 

ortaya çıkarmaktadır. Bu çerçevedeki bir örnek için bkz. Balcı, Hz. Peygamber ve Mucize, s. 261-265. 

Örneğin Balcı, konuya dair merhum Elmalılı’nın yaptığı açıklamaları naklettikten sonra, meşhur 

müfessiri, basireti bağlı olmakla itham etmiştir. Bkz. A.mlf., a.g.e., s. 265. Dahası aynı müellif, 

merhum Elmalılı’nın, Hasan-ı Basrî ve Ata b. Ebî Rabâh’a isnad edilen yaklaşımlarla ilgili 

değerlendirmelerini “beyhude açıklamalar” olarak tavsif etmiş, ayrıca bu çerçevede  meşhur müfessiri 

“niyet okumakla” itham etmiştir. Bkz. Balcı, a.g.e., s. 261 (29.dipnot).
185 Özgel, “İnşikak-ı Kamer Hadisesine Yorum Etiği ve Anlam Bütünlüğü Açısından Yaklaşım”, VII. 

Kutlu Doğum Sempozyumu, s. 201.
186 Bikbulat, “a.g.m.”, İslâmiyât, s. 189.
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benzeri değerlendirmelerin serdedilmesindeki etken olarak “çağın baskın aklının” 

tesirini akla getirmektedir.

İslamiyet’in temel dayanak noktasının Kur’ân-ı Kerîm olduğu malumdur. 

Çünkü aklî bir mucize olan Kur’ân, Hz. Peygamberin nübüvvetinin hak olduğunun ve 

onun tebliğ ettiği İslam dininin hak din olduğunun en büyük kanıtıdır. Kıyamete kadar 

yürürlükte kalacak olan bir dinin, Kur’ân gibi her devre hitap eden harikulade bir 

kaynağa müstenid olması pek tabiidir. Müşriklerin mucize talepleri karşısında, sürekli 

olarak Kur’ân’ın ön plana çıkarılması da bu sebepledir. Ancak bu durum, Hz. 

Peygamberin elinde başka herhangi bir harikulade olayın vuku bulmadığını söylemeye 

imkan vermemektedir. Nitekim daha önce de işaret edildiği üzere, peygamberler tarihi 

incelendiğinde, nübüvvetin ispatı sadedinde ortaya çıkan mucizelerin yanı sıra, 

peygamberlere ve inananlara yardım ve ikram kabilinde vuku bulan mucizelerin de 

bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu tür mucizeler de imanda itminana eriştirmesi itibariyle 

zımnen de olsa nübüvveti tasdik etmektedir. Dolayısıyla, varsayımdan öteye geçmesi 

mümkün olmayan bir istidlal şekliyle; Kur’ân’ın olaya işaretine, tevatür derecesine 

varan hadis rivayetlerine ve İslam ulemasının kahir ekseriyetinin savunduğu görüşe 

muhalif bir sonuca varılmış olması, en azından bu mucizeyi reddetme yönünde ileri 

sürülen delillerin kuvvet derecesiyle orantılı bir iddia değildir. Böyle sathî bir istidlal 

yoluyla tüm bu karinelere karşı tutum sergilenebilmiş olması, yukarıda işaret ettiğimiz

dinamiğin tesirini akla getirmektedir. Çağdaş bazı müelliflerin ifadesiyle, İslam’ın hissi 

mucizelere müstenid olmamasının, İslam için bir övgü meselesi olması, kanaatimizce 

modern çağda mucizelere karşı takınılan menfi tavrın bir sonucudur ve bu da “etkin 

çağın makbul aklının” ne olduğunu göstermektedir. Binaenaleyh, makbul aklın tesiri 

altında oluşan anlama biçimi ile hareket edildiğinde, Hz. Peygamberin elinde ortaya 

çıktığı ifade edilen her harikulade hadiseye şüphe ile bakabilmek mümkün hale 

gelmektedir. İnşikâk-ı kamerin Hz. Peygamber zamanında gerçekleşmediği yönündeki 
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değerlendirmelerin, özellikle son yüzyıllarda taraftar bulması, kanaatimizce böyle bir 

zemine dayanmaktadır.   

Yukarıda yaptığımız değerlendirmeler çerçevesinde inşikâk-ı kamer ile ilgili 

şöyle bir soru da akla gelebilir; eğer İslam dinin temel dayanak noktası inşikak-ı kamer 

gibi hissî mucizeler değilse, tüm zamanlara hitap eden Kur’ân-ı Kerîm’de böyle bir 

mucizeye işaret edilmesinin sebepleri ne olabilir? Kur’ân ayetlerinin pek çok hikmeti 

muhtevi olduğunu ikrar etmekle beraber kanaatimizce, özellikle iman edenlere bakan 

yönüyle inşikâk-ı kamer hadisesinin zuhurunun ve daha da önemlisi Kur’ân’da 

zikredilmesinin muhtemel amaçlarından birisi, dünyanın ve dünyadaki nizamın ebedi ve 

kalıcı olmadığını göstermektir. Şüphe yok ki kıyamet inancının pekişmesi, ahiret 

inancının zemin bulması için çok önemlidir. Bu sebeple kıyametin yaklaştığına dair 

kuvvetli bir işaret olmak üzere vuku bulan inşikâk-ı kamer mucizesinin, İslam akaidinin 

temellerini teşkil eden kıyamet ve ahiret inancının ikamesi noktasında zahiri bir delil 

olarak Kur’ân muhataplarına sunulmuş olması muhtemeldir. 

Buraya kadar zikredilen noktalar dışında, yukarıda işaret edildiği üzere, İnşikâk-ı 

Kamer mucizesi ile ilgili; olayın gerçekleşme anına geniş kitlelerin şahit olmaması ve 

olayın tarih ve astronomi kaynaklarında aktarımı çerçevesinde yoğunlaşan itirazlar da 

söz konusudur. Ulema bu itirazlara cevap kabilinden delilleri eserlerinde 

zikretmişlerdir. Sahih-i Müslim mütercimi ve şarihi Ahmed Davudoğlu, ulemanın bu 

çerçevede öne sürdüğü bazı delilleri şöyle hülasa etmiştir;

“Ulema, ‘Ayın yarılması geceleyin insanların çoğu uyurken vuku bulmuştur, 

gökyüzüne bakarak ibret alan o saatte nadir bulunur’ demişler, mutad ay 

tutulmasını buna misal göstermişlerdir. Filhakika ay tutulması yıldız göçmesi 

vesaire gibi şeyler geceleyin olur, fakat bunları ancak mahdut şahıslar görür. 

Birçok kimselerin uykuda bulunmak sebebiyle bundan haberleri bile olmaz. 
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Burada da ayın yarılması mucizesi geceleyin olmuştu. Müşriklerden bir cemaat 

bunu istemişlerdi. Başkalarının bundan haberi olmamıştı. Bir de caiz ki, ay men-

zillerine göre değiştiği için bazı ufuklardan görünmüş, bazılarından 

görünmemiştir. Nitekim ay tutulması da böyledir. Bazı yerlerden görünür bazı 

yerlerden görünmez.”187

Bu çerçevede öne sürülen itirazlarda, inşikâk-ı kamerin vuku bulduğu 

zamanlarda Mekkelilerin gök cisimleriyle yoğun olarak ilgilendikleri, yolculuklarını 

gök cisimlerinin hareketine göre planladıkları dile getirilmiştir. Dahası bu iddiayı

Kur’ân zeminine taşımak için; Kur’ân’da gök cisimlerine taptıklarının haber verildiği 

iddia edilen Sabiîlerin, Mekke’ye yakın bölgede yaşadıklarına değinilmiş, böyle bir 

ortamda inşikâk-ı kamer hadisesinin görülmemiş ve kayıtlara geçirilmemiş olmasının 

imkansız olduğu öne sürülmüş ve bu yolla inşikâk-ı kamerin gerçekliğinin bulunmadığı 

delillendirilmeye çalışılmıştır.188 Mevzu bahis edildiği üzere inşikâk-ı kamerin 

gerçekleştiği dönemde, gök cisimlerine ilgilinin yüksek olduğu bilinmekle beraber,

Sabiîler’in gök cisimlerine taptıkları ya da bu konuda ileri düzeyde olduklarına dair

bilginin Kur’ân’da ifade edildiği değerlendirmesinin doğruyu yansıtmadığı ifade 

edilmektedir.189 Diğer taraftan Mekke dışından gelenlerin de ayın yarıldığını müşahede 

ettiklerine dair bilgilerin konuyla ilgili rivayetlere yansıdığı daha önce ifade edilmişti.190

Bunun yanı sıra yine yukarıda aktarıldığı üzere, olayın gece vakti vuku bulması, çok 

kişi tarafından müşahede edilmesinin önündeki bir engeldir. Diğer taraftan, hava 

şartlarının çıplak gözle olayı müşahede etmek için müsait olmaması ihtimali191 ve gece-

gündüz farkı gibi etkenlerin, farklı coğrafyalardaki insanların hadiseye şahit olmasına

                                                          
187 Davudoğlu, Ahmed, Sahih-i Müslim Tercüme ve Şerhi, XI/201-202.
188 Azimli, a.g.e., s. 162.
189 Öz, Şaban, Farklı Siyeri Okumak –Bir Siyer Eleştirisinin Eleştirisi-, Araştırma Yay., Ankara 2014, s. 

151.
190 Tirmîzî, Tefsîru’l-Kur’ân, 54/1; Beyhakî, Delâilu’n-Nubuvve, II/266-268; et-Tayâlisî, Musned, I/236, 

hadis no: 293, 295.
191 Mâturîdî, Te’vilâtu Ehli’s-Sunne, IV/619.
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engel teşkil edeceği yadsınamaz bir durumdur. Ayrıca olayın kısa bir zaman zarfında 

gerçekleşmesi de hadiseye şahitlik edenlerin sayısının az olmasının makul gerekçeleri 

arasında sayılabilir.192 Bu çerçevede olayın tarihi kaynaklarda kayıt altına alınması 

hususu, tüm bu sayılan etkenlere bağımlıdır. Ancak Fahreddîn Râzi bu noktaya dair bir 

başka etkeni daha dile getirerek meseleyi izah etmiştir. Râzî, hadisenin gerçekleştiği 

zamanda tarihleri çoğunlukla müneccimlerin tuttuğunu, inşikak-ı kamer 

gerçekleştiğinde bunu ay tutulması benzeri olağan bir olay olarak değerlendirdikleri için 

fevkalade bir hadise olarak nakletmediklerini ifade etmiştir.193 Bunca sebebin yanı sıra,

yazı ile kayda geçirme kültürünün hemen hiç gelişmediği ve bu yöndeki imkanların da

sınırlı olduğu bir zamanda, inşikâk-ı kamerin Kur’ân ve hadisler dışındaki bir kaynakta 

aktarılmamış olmasının, bu hadisenin gerçekleşmediğine delil teşkil etmesi 

kanaatimizce makul değildir. Elmalılı bu durumu şöyle ifade etmektedir; 

“Mütevatir olan Kur'an onu [şakk-ı kameri] isbat için en kuvvetli delil iken başkaca tevatür 

aramaya hacet yoktur. Haricdeki müverrihlerin ve müneccimlerin farkına varamamasından veya 

bir husuf gibi telâkki etmesinden dolayı zabt-u kaydetmemiş olmaları vak'ayı inkâra hak 

veremeyeceği gibi Semavî ecrâmın hark-u iltiyamı mümkin değildir diyenlerin lakırdılarının da 

ehemmiyeti yoktur...”194

Netice olarak; eldeki verilerin işaret ettiği üzere, inşikâk-ı kamer hadisesinin Hz. 

Peygamber zamanında gerçekleşmiş bir mucize olduğu düşüncesini paylaşmaktayız.195

Zira âlimlerin ve müfessirlerin kahir ekseriyeti, ashâb-ı kirâmın rivayetlerine ve Kamer 

                                                          
192 İbn Hacer el-Askalânî, Fethu’l-Bârî Şerhu Sahîhi’l-Buhârî, Dâru’l-Ma‘rife, Beyrut 1379h., XVII/186.
193 Fahreddîn Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, XXIX/29.
194 Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, VII/4625.
195 Netice kabilinden olmak üzere, inşikâk-ı kamer hadisesini yorum etiği ve anlam bütünlüğü açısından 

ele alıp orijinal bir çalışmaya imza atan Özgel’in şu ifadelerini aktarmakta fayda görmekteyiz: 

“Olayın geçmişte vuku bulduğuna dair yorum, bize göre anlam bütünlüğünü sağlama açısından daha 

az tekellüflü olması ve ayrıca Kur’ân’ın üslûbu, sure bütünlüğü, anlam örgüsü, metne bağlılık, İslami 

tarih verileri açısından daha tutarlı gözükmektedir. Bunun yanında Arap diline gramer ve müfredat 

açısından bağlı kalınması, hakikat anlamlar ile yetinilmesi ve tekellüflü yorumlara ihtiyaç 

bırakmaması da bu görüşü tercihte etkin gözükmektedir.” Özgel, “a.g.m.”, VII. Kutlu Doğum 

Sempozyumu, SDÜİF Yay., s. 214.
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Suresi‘ndeki ayetlerin açık delâletine de dayanarak Resûlullah döneminde bir mucize olarak

ayın yarılması olayının meydana geldiğini kabul etmişlerdir.196 Ayrıca inşikâk-ı kamerin 

geçmişte vuku bulmuş olması, kıyamet anında da vuku bulmasına engel teşkil 

etmemektedir.

İnşikâk-ı kamer mucizesinin yanı sıra, Hz. Peygamberin savaşlarında mazhar 

olduğu ilahi yardım kabilinden mucizelere de Kur’ân-ı Kerim’de değinilmektedir.

D. HZ. PEYGAMBERİN GAZVELERİNDE İLAHİ YARDIM

1. İlahi Yardım Mucizeleri ve Sünnetullah

Çalışmamızın önceki bölümlerinde ele alındığı üzere; Kur’ân’daki peygamber 

kıssalarında; hak-batıl mücadelesinde peygamberlerin olağanüstü ilahi yardımlara

mazhar oldukları ve böylece inkar edenler karşısında muzaffer kılındıkları bahse konu 

edilmektedir. Nitekim Kur’ân’ın farklı ayetlerinde, hak-batıl mücadelesinde Allah’ın 

yardımının inananların yanında olduğu ve netice olarak hakkın tarafında yer alanların 

muhakkak muzaffer olacağı defalarca zikredilmektedir. Bu çerçevede çalışmamızın 

önceki bölümlerinden itibaren, Kur’ân’da sıkça vurgulanan bu hususun, bir sünnetullah 

kaidesi olarak öne çıktığı değerlendirmesi yapılmıştır.197

Peygamberler tarihinde ilahi yardım mucizelerinin, özellikle kritik durumlarda 

inananların muzaffer kılınmasını netice veren bir tesir ile cereyan ettiği açıktır. Bu 

duruma en bariz örneği Hz. Musa kıssasında bulabilmek mümkündür. Kızıldeniz’in 

kıyısında sıkışıp kalan Hz. Musa ve ümmeti,  denizin içerisinden kendilerine bir yol 

                                                          
196 Bkz. İsmail Fennî Ertuğrul, Maddiyyûn Mezhebinin İzmihlâli, Orhâniye Matbaası, İstanbul 1928, 

s.336. Ayrıca bkz. Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, VII/4636; Ramzan el-Bûtî, Fıkhu’s-Siyre, s. 140.
197 Örnek olarak bkz. Âl-i ‘İmrân, 3/13, 160; Nisâ, 4/45; Enfâl, 8/38, 64; İsra, 17/81 v.b.  
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açılması suretiyle, ilahi yardım kabilindeki mucizeye mazhar olmuşlar ve neticede

Firavun ve askerleri, Kızıldeniz’de helak olmuşlardır.

Kur’ân’da, tıpkı diğer peygamberler gibi, Hz. Peygamberin de zorlu tevhid 

mücadelesinde olağanüstü ilahi yardım mucizelerine mazhar olduğu zikredilmektedir: 

“Andolsun siz son derece güçsüz iken Allah size Bedir’de yardım etmişti. O halde 

Allah’a karşı gelmekten sakının ki şükretmiş olasınız.”198“Allah birçok yerde ve 

Huneyn’de size yardım etti…”199 “Allah inkar edenleri hiçbir hayra ulaşmaksızın kin ve 

öfkeleriyle geri çevirdi. Çünkü savaşta mü’minlere Allah’ın yardımı yetti. Allah 

güçlüdür ve kudret sahibidir.”200 Kuşkusuz bu açık ifadelerden anlaşılan Allah 

Te’âlâ’nın, Hz. Peygambere ve müslümanlara yardım ettiği hakikatidir. Yukarıda da 

işaret edildiği üzere, Allah Te‘âlâ’nın mü’minlere yardım etmiş olması, bu konudaki 

sünnetullah ile de tam bir uyum arz etmektedir. Nitekim Kur’ân’da mü’minlerin 

Allah’ın yardımına mazhar olacakları açıkça vaat edilmekte,201 tarih boyunca yaşanan 

olaylardan yapılan aktarımlarla da bu sünnetullahın uygulamalı örnekleri sunulmaktadır. 

Bu cümleden olmak üzere Bedir savaşındaki ilahi yardımdan bahseden ayetlerin hemen 

akabinde, Hz. Musa karşısında denizde boğulmaktan kurtulamayan Firavunun ve 

askerlerinin örnekliğinden bahsedilmiş olması, iki olayın da bu konudaki sünnetullah 

ekseninde gerçekleştiğini ifade etmesi bakımından oldukça dikkat çekicidir; “Bunların 

durumu, tıpkı Firavun ailesi ve onlardan öncekilerin durumu gibidir. Onlar Rablerinin 

ayetlerini yalanlamışlar, biz de onları günahları sebebiyle helak etmiştik ve Firavun 

ailesini de suda boğmuştuk. Hepsi de zalim kimselerdi.”202 Yine aynı sure içerisinde 

gelen şu ayet de Allah’ın yardımının mü’minlerin yanında olmasının ve inkârda ısrar 

                                                          
198 Âl-i ‘İmrân, 3/123.
199 Tevbe, 9/25.
200 Ahzâb, 33/25. Mezkur ayetin bağlamı göz önünde bulundurulduğunda Hendek savaşı ile alakalı 

olduğu anlaşılmaktadır.
201 “…Mü’minlere yardım etmek üzerimizde bir haktır” Rûm, 30/47. Bu konudaki sünnetullahı ifade 

eden benzer ayetler için bkz. Mâide, 5/56;  İbrâhîm, 14/15; Enbiyâ, 21/105 v.b. 
202 Enfâl, 8/52.
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edenlerin helakinin bir sünnetullah kaidesi olduğunu hatırlatmaktadır; “Ey Muhammed, 

inkar edenlere söyle; Eğer vazgeçerlerse geçmiş günahları bağışlanır. Eğer (düşmanlık 

ve savaşa) dönerlerse öncekilere uygulanan ilahi kanun devam etmiş olacaktır.”203     

Hz. Peygamberin ve müslümanların mazhar olduğu ilahi yardım mucizesinin

mahiyetinin ne şekilde olduğu ise özellikle Bedir gazvesi ile ilgili ayetlerin bağlamı

içerisinde, geniş bir şekilde bahse konu edilmektedir. İlk olarak; Bedir gazvesi ile ilgili

ayetlerden anlaşıldığına göre Allah Te‘âlâ, savaştan önce müslümanları, müşriklerin 

gözüne az göstererek müşriklerin hem savaşa cesaret etmelerini hem de rehavete

düşmelerini; savaş anında da müslümanları olduklarından çok göstererek,  müşriklerin

korkuya kapılmalarını sağlamak suretiyle inananlara yardım etmiştir. İlk bakışta birbiri 

ile çelişkili gibi görünen; müslümanların, müşriklerin gözünde az veya çok görünmesi 

şeklindeki iki zıt durumu, konu ile ilgili Âl-i ‘İmrân ve Enfâl surelerindeki ayetler 

arasında yapılacak mukayeseli bir değerlendirme ile açıklığa kavuşturmak mümkündür. 

Bu meyanda Zemahşerî, iki ayetin birbiriyle çelişik görünmesinin yanılgı olduğunu 

ifade etmiştir. Bu bağlamda; “… Onları (mü’minleri) göz bakışıyla kendilerinin iki katı 

görüyorlardı” mealindeki Âl-i ‘İmrân suresindeki ayetin204 savaş anındaki durumu 

ifade ettiğini; “…sizi de onların gözünde azaltmıştı…” mealindeki Enfâl suresindeki 

ayetin205 savaş öncesindeki bir durumu anlattığını ifade etmiştir. Netice olarak 

Zemahşerî; “Müslümanların sayılarının kafirlere, bir defasında az, diğer seferinde çok 

gösterilmesi ise, ilahi kudret ve mucizenin izharı noktasında daha etkilidir” demek 

suretiyle, bu yardımın mucizevi boyutunu ifade etmiştir.206 Diğer taraftan müşriklerin 

sayısının da müslümanlara az gösterilmesi suretiyle, müslümanların korkuya 

kapılmaları önlenmiş ve bu sayede cesaretle düşmanın üzerine gidebilmeleri 

                                                          
203 Enfâl, 8/38. “
204 Âl-i ‘İmrân, 3/13.
205 Enfâl, 8/44.
206 Bkz. Zemahşerî, el-Keşşâf, I/532.
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sağlanmıştır; “Karşı karşıya geldiğinizde Allah onları size az gösterirken sizi de onların 

gözünde azaltmıştı ki, böylece olacak bir işi gerçekleştirsin...”207 Mezkur ayette geçen, 

“Allah böylece olacak bir işi gerçekleştirsin” şeklinde tercüme edilen ( لِیَْقِضَى هللاُ اَْمًرا َكاَن

 ifadesi dikkat çekicidir. Kanaatimizce, Allah yolunda ve sadece O’nun rızasını (َمْفُعوالً 

umarak muharebe edenlere yardım edileceği yönündeki sünnetullaha işaret eden bu 

ifade, aynı zamanda söz konusu sünnetullahın gereğinin yerine gelmesi için 

müminlerin, mucize kabilinden bir takım olağanüstü ilahi desteklere mazhar 

kılındıklarını ifade etmektedir. Bu meyanda; tabiatta cari olan kanunların, tarihin 

işleyişinde nihai belirleyici bir etkiye sahip olan ilahi tasarrufların adı olan sünnetullah 

ile kuşatıldığını, bu çerçevede gerektiğinde inananlar lehine gelişen harikulade 

hadiselerin cereyan edebildiğini söyleyebiliriz. Bunun bir örneğini daha yine Bedir 

muharebesinde görebilmek mümkündür.

Bedir günü müslümanlar, Allah tarafından bahşedilen bir güven duygusu ile tatlı 

bir uykuya daldırılmış ve savaş anında zinde bir şekilde çarpışabilmişlerdir. Ancak 

müşriklerin korku sebebiyle uyuyamadıkları rivayetlere konu olmuştur.208 Diğer taraftan

müşrikler, Bedir vadisine daha erken gelerek suya yakın tarafta mevzilenmiş ve böylece 

müslümanları susuz bırakma imkanını elde etmişlerdi. Dahası arazi şartları itibariyle de 

müşriklerin konumunun daha avantajlı olduğu ifade edilmiştir.209 Müslümanların 

bulunduğu yerin kumluk olması hasebiyle, ayaklarının zemine sağlam basamaması da 

bir başka dezavantaj oluşturmuştur. Ayrıca susuzluk sebebiyle temizlik, abdest ve gusül 

gibi ihtiyaçların karşılanamaması da ciddi bir sıkıntı meydana getirmiş, hatta bu durum 

sebebiyle şeytanın verdiği vesveseler de tebarüz etmiştir. Ancak Allah’ın yardımının 

inananların yanında olacağı yönündeki sünnetullahın canlı bir örneği olarak, tam ihtiyaç 

                                                          
207 Enfâl, 8/44.
208 Bkz. el-Vâkıdî, Ebû Abdullah Muhammed b. Ömer, Kitâbu’l-Megâzî, thk. Marsden Jones, çev. Musa 

K. Yılmaz, İlk harf  Yay., İstanbul 2014; I/103.
209 Konu ile ilgili açıklamalar için örnek olarak bkz. Zemahşerî, el-Keşşâf, III/560-562; Yazır, Hak Dini 

Kur’ân Dili, IV/2407.
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olduğu anda yağdırılan yağmur, müslümanların su problemi ile beraber gelen 

sıkıntılarını çözmüş ve arazi şartlarını da onlar için avantajlı olacak duruma 

getirmiştir.210 Bu meyandaki ilahi yardımlar, şu ayette vahye konu olmuştur; “Hani 

Allah, kendi tarafından bir güvenlik olarak sizi hafif bir uykuya daldırıyor; sizi 

temizlemek, sizden şeytanın vesvesesini gidermek, kalplerinizi pekiştirmek ve 

ayaklarınızı sağlam bastırmak için üzerinize gökten yağmur yağdırıyordu.”211 Şüphesiz 

dinlenmek üzere uyuklamak yahut yağmurun yağması gibi hadiseler olağan 

hadiselerdir. Fakat söz konusu olağan hadiselerin, tam müslümanların ihtiyaç duyduğu 

anda ve onları zafere götürecek bir tesir ile meydana gelmiş olması, bu hadiselerin ilahi 

yardıma işaret eden birer mucize olarak ortaya çıktıklarını göstermektedir. Netice olarak 

Derveze’nin ifadesiyle; “bütün bunlar, Allah Resulü ve onun gerçek dostları için apaçık 

bir yardım ve bir mucizedir.”212  

2. Melekler Vasıtasıyla Gelen İlahi Yardım Mucizesi

Hz. Peygamberin gazvelerinde, melekler vasıtasıyla gerçekleşen ilahi yardım, 

olağanüstü boyutu itibariyle son derece dikkat çekici bir mucizeye işaret etmektedir.

Konu ile ilgili sarih ifadeleri Bedir muharebesi ile alakalı ayetlerde görebilmek 

mümkündür; “Hani Rabbinizden yardım istiyor, yalvarıyordunuz. O da ‘Ben size ard 

arda bin melekle yardım ediyorum’ diye cevap vermişti.”213 Bedir muharebesi ile ilgili 

benzer başka bir ayette de meleklerin yardımına şu şekilde işaret edilmiştir; 

“Andolsun, siz son derece güçsüz iken Allah size Bedir’de yardım etmişti. O 

halde Allah’a karşı gelmekten sakının ki şükretmiş olasınız. Hani sen 

                                                          
210 Bkz. el-Vâkıdî, Kitâbu’l-Megâzî, I/102.
211 Enfâl, 8/11.
212 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, Ekin Yay., İstanbul 1998, V/335.
213 Enfâl, 8/9.
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mü’minlere; ‘Rabbinizin indirilmiş üç bin melekle size yardım etmesi yetmez 

mi?’ diyordun. Evet, sabrettiğiniz ve Allah’a karşı gelmekten sakındığınız 

takdirde; onlar ansızın üzerinize gelse bile Rabbiniz nişanlı beş bin melekle size 

yardım eder.”214

Meleklerin yardımından açıkça bahseden yukarıdaki ayetlerin yanı sıra, Huneyn 

ve Hendek gazveleri ile hicret esnasında müşriklerin takibine maruz kalan Hz. 

Peygambere yardım edilmesi hadisesinin anlatıldığı ayetlerde, “görünmeyen ordular” (

َرْوھَاُجنُوًدا لَْم تَ  (بُِجنُوٍد لَْم تََرْوھَا / ifadeleriyle, meleklerin yardımı için indirildiğine işaret 

edilmiştir.215 Mezkûr ifadenin yardım için indirilen meleklere işaret ettiği pek çok 

müfessir tarafından ifade edilmiştir.216 İkisi savaş hali olmak üzere, bu üç hadisede de 

Hz. Peygamber ve yanındaki mü’minlerin son derece sıkıntılı bir durum ile karşı karşıya 

kaldıkları bilinen bir husustur. Nitekim örneğin Huneyn gazasındaki durum Kur’ân’da 

şöyle anlatılmıştır; “Andolsun, Allah bir çok yerde ve Huneyn savaşı gününde size 

yardım etmiştir. Hani çokluğunuz size kendinizi beğendirmiş, yeryüzü bütün genişliğine 

rağmen size dar gelmişti. Nihayet gerisingeriye dönüp kaçmıştınız.”217   Huneyn 

gazasındaki bu tablodan sonra, melekler vasıtasıyla gelen yardıma şu şekilde işaret 

edilmiştir; “Sonra Allah, Resûlü ile mü’minler üzerine katından güven duygusu ve 

huzur indirdi. Bir de sizin göremediğiniz ordular indirdi ve inkar edenlere azap verdi. 

İşte bu inkarcıların cezasıdır.”218 Benzer şekilde Hendek muharebesinde de düşman 

üzerine görünmeyen orduların gönderildiğinden bahsedilmektedir; “Ey iman edenler! 

Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. Hani ordular üzerinize gelmişti de biz onların 

                                                          
214 Âl-i ‘İmrân, 3/123-125.
215 Tevbe, 9/26, 40; Ahzâb, 33/9.
216 Taberî, Cami‘u'l-Beyân, XI/395, 467, XIX/28; Beğavî, Me‘âlimu’t-Tenzîl, IV/31; Zemahşerî, el-

Keşşâf, III/29, V/53; Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, XVI/23; Kurtubî, el-Câmi‘u li Ahkâmi’l-Kur’ân,

VIII/101; Ebussuûd, İrşâdu’l-‘Akli’s-Selîm, III/538; Elmalılı, Hak Dini Kur’ân Dili, IV/2495.
217 Tevbe, 9/25.
218 Bkz. Tevbe, 9/26. 
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üzerine bir rüzgar ve göremediğiniz ordular göndermiştik…”219 Mezkur ayetler ışığında 

Kur’ân’da; bazen doğrudan, melekler vasıtasıyla yapılan yardımdan bahsedildiği, bazen 

de “görünmeyen ordular” ifadesiyle melekler vasıtasıyla gelen yardıma işaret edildiği 

anlaşılmaktadır. Netice olarak bu çerçevede Cenâb-ı Hakk’ın, melekler vasıtasıyla 

müminlere, olağanüstü  bir şekilde, yardım mucizesini göndermiş olduğunu söylemek 

kanaatimizce mümkündür.

Kur’ân’da, meleklerin yardımının mahiyetinin ne olduğuna dair açıklamaların 

yapıldığı bazı ayetlere rastlamak mümkündür.  Özellikle meleklerin yardımı ile ilgili en 

sarih ifadelerin yer aldığı Bedir muharebesi ile ilgili ayetler içerisinde, bu yardımın 

niteliği hakkında fikir veren ifadeler dikkat çekicidir;  “Hani Rabbin meleklere; ‘Ben 

sizinle beraberim. İman edenlere sebat verin. Ben kafirlerin kalplerine korku salacağım. 

Şimdi vurun boyunlarının üstüne. Vurun, onların bütün parmaklarına’ diye 

vahyediyordu.”220 Ayette geçen, “vurun” (فَاْضِربُوا) emrinin muhatabının kimler olduğu 

hususunda ulema ihtilaf etmiştir.221 Bu emrin muhatabının ‘melekler’ olabileceği, bazı 

müfessirler tarafından tercih edilen bir görüş olarak zikredilmektedir.222 Dolayısıyla 

meleklere yönelik bu emrin; “onların bu savaşa fiilen ve muharip olarak katıldıklarını 

gösterdiği ifade edilmiştir.”223 Bu yöndeki bir değerlendirme, konu ile ilgili aktarılan

rivayetlerle de muvafık olarak dile getirilmiştir.224 Ancak mezkur emrin muhatabının 

                                                          
219 Ahzâb, 33/9.
220 Enfâl, 8/12. ْعبَ َكفَُرواالَِّذینَ قُلُوبِ فِيَسأُْلقِيآَمنُواالَِّذینَ فَثَبِّتُواَمَعُكمْ أَنِّياْلَمَالئَِكةِ إِلىَ َربُّكَ یُوِحيإِذْ  اْألَْعنَاقِ فَْوقَ فَاْضِربُواالرُّ

بَنَانٍ ُكلَّ ِمْنھُمْ َواْضِربُوا                 
221 Zemahşerî, el-Keşşâf, II/558.
222 Kurtubî, el-Câmi‘u li Ahkâmi’l-Kur’ân, VII/378; Karaman, Hayrettin v.d.,  Kur’ân Yolu Türkçe Meâl 

ve Tefsir, DİB Yay., Ankara 2014,  II/671.
223 Karaman v.d.,  Kur’ân Yolu Türkçe Meâl ve Tefsir, II/671. 
224 Buhârî, Megâzi 11; Müslim, Cihad 18; Tirmîzi, Kitabu Tefsîru’l-Kur’ân 9 (hadis no:3081); Vakıdî, 

Kitâbu’l-Meğâzî, I/105, 125-129; İbn Hişam,  es-Sîretu’n-Nebeviyye –İslam Tarihi-,  çev. Hasan Ege, 

Kahraman Yay., İstanbul 2006, II/369; İbn Sa’d, Kitâbu’t-Tabakât’il-Kebîr, II/12. Meleklerin sadece 

Bedir’de kıtale/savaşa bizzat iştirak ettiklerini ifade sadedinde konu ile ilgili rivayetleri zikreden 

tefsirler için örnek olarak bkz. Beğavî, Me‘âlimu’t-Tenzîl, IV/31; Kurtubî, el-Câmi‘u li Ahkâmi’l-

Kur’ân, VIII/101; es-Suyûtî, Celâleddîn, ed-Durru’l-Mensûr fi’t-Tefsîr bi’l-Me’sûr, thk. Abdullah b. 

Abdulmuhsin et-Türkî, Kahire 2003, XI/741-742; Ebussuûd, İrşâdi ‘Akli’s-Selîm, III/538. Taberî ve 
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‘mü’minler’ olabileceği, muhtemel bir mana olarak dile getirilmiştir.225 Bu yorum

çerçevesinde ise meleklerin doğrudan savaşa iştirak etmedikleri ifade edilmiştir. 226

Özellikle son dönemlerde; meleklerin yardımının tamamen bir müjdeden ibaret 

olduğunu delillendirme adına başkaca argümanlara da başvurulduğunu tespit etmek 

mümkündür. Örneğin meleklerin bizzat savaşa iştirak etmiş olmalarını, savaş 

hakkındaki sünnetullahın, bir anlamda tarafsızlık ifade ettiğini iddia etmek suretiyle 

reddedenler olmuştur.227 Yine bu çerçevede Allah’ın yardımının ifade edilmesinde 

meleklerden bahsedilmesinin, ilahi yardımın somutlaştırılarak insan zihnine 

yaklaştırılması amacına mebni bir durum olduğu, dolayısıyla bu bağlamda melek 

kavramının bir metafor olarak değerlendirilmesi gerektiği de ifade edilmiştir.228 Bu ve 

benzeri argümanlarla meleklerin inzalinin hiçbir zaman gerçekleşmediği öne sürülmüş, 

meleklerin yardımından bahsedilen ayetlerle, müslümanların manevi olarak 

desteklenmesinin, moral ve motivasyonunun yükseltilmesinin amaçlandığı ifade 

edilmiştir.229 Dolayısıyla bu yorumlar çerçevesinde, meleklerin muharip bir unsur 

olarak savaşa katılıp katılmamalarının ötesinde, meleklerin inzalinin dahi hiçbir şekilde 

gerçekleşmediği ifade edilmiş olmaktadır.

                                                                                                                                                                         
İbn Ebî Hâtim gibi müfessirler, meleklerin özellikle Ahzab/Hendek muharebesinde kıtale iştirak 

etmediklerini, Mücâhid’den rivayetle nakletmişlerdir. Bkz. İbn Ebî Hâtim, Abdurrahman b. 

Muhammed b. İdris er-Râzî, Tefsîru’l-Kur’âni’l-‘Azîm, thk. Es‘ad Muhammed et-Tayyib, Riyad 1997, 

IX/3117; Taberî, Câmi‘u’l-Beyân, XIX/28.
225 Zemahşerî, el-Keşşâf, II/563; el-Beydâvî, Nâsıruddîn Ebû Said Abdullah b. Ömer b. Muhammed eş-

Şirâzî, Envarut-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl, Dâru Sâdır, Beyrut t.y., I/378.
226 Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, XV/135. Süleyman Ateş konu ile ilgili farklı bir yaklaşım sergileyerek;  

“vurun emrinin muhatabının melekler olmakla birlikte, “boyunlarını vurun” ifadesi ile bizzat fiziki 

olarak boyun vurmanın değil, boynun üstündeki düşünce merkezi olan başın kastedildiğini, çünkü el 

organının baştan emir aldığını belirtmiştir. Bkz. Ateş, Süleyman, Kur’ân-ı Kerîm’e Göre Hz. 

Muhammed’in Hayatı, Yeni Ufuklar Neş., İstanbul 2003, s. 519. 
227 Azimli, Siyeri Farklı Okumak, s. 284; A.mlf., “Hz. Peygamber Dönemi Savaşlarında Meleklerin 

Yardımı Meselesi”, İslami Araştırmalar, 2010, C. XXI, S.3, s. 181-182.
228 Balcı, İsrafil, Hz. Peygamber’in Savaşlarında İlahi Yardım, Ankara Okulu Yay., Ankara 2014, s. 48.
229 Abduh-Rıza, Tefsîru’l-Menâr, IV/112 v.d.; Halefullah, Muhammed Ahmed, Kur’ân’da Anlatım 

Sanatı, çev. Şaban Karataş, Ankara Okulu Yay., Ankara 2002, s. 69-70; Azimli, “a.g.m.”, İslami 

Araştırmalar, C.XXI, S. 3, s. 179.
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Kanaatimizce meleklerin yardımı hususunda yukarıda zikredilen ayetler 

bağlamında; meleklerin muharip bir unsur olarak savaşa iştirak etmeleri yoruma açık bir 

husus olarak ortaya çıkmakla beraber, melekler vasıtasıyla gönderildiği ifade buyrulan 

ilahi yardım mucizesinin, müminlerin moral ve motivasyonunu yükseltme amacına 

mebni bir müjdeden ibaret olmadığını da tespit etmek gerekir.230 “Zira bahis konusu 

ayetlerde melekleri tavsif eden ;”indirilmiş“ (ُمْنَزلِینَ ) ”birbiri ardınca gelen“ (مُ ْرِدفِینَ ) ve 

ِمینَ ) ”işaretli“ (ُمَسوِّ gibi sıfatlar, böyle bir yoruma imkan tanımamaktadır.”231 Diğer 

taraftan meleklerin, müminlere sebat vermekle görevlendirildikleri, yukarıda zikredilen 

ayette geçen; ْذ یُوِحي َربَُّك إِلَى اْلَمَالئَِكِة أَنِّي َمَعُكْم فَثَبِّتُوا الَِّذیَن آَمنُوا إِ    “Rabbin meleklere; ben sizinle 

beraberim. İman edenlere sebat verin’ diye vahyettiği zaman…” ifadesinden açıkça 

ortaya çıkmaktadır. Bu anlam örgüsü içerisinde meleklerin, bizzat savaşa iştirak 

etmeseler bile, mü’minlere sebat vermek üzere harp meydanında hazır bulunduklarını 

anlamak mümkündür. Diğer taraftan savaş esnasında mü’minlerin sayısının müşriklere 

çok gösterildiği bir önceki başlıkta bahse konu edilmişti. Konu ile ilgili Âl-i ‘İmrân 

suresinde; “Şüphesiz karşı karşıya gelen iki toplulukta sizin için bir ibret vardır. Bir 

topluluk Allah yolunda çarpışıyordu, öteki ise kafirdi. (Kafirler) göz bakışıyla onları 

kendilerinin iki katı (kalabalık) görüyorlardı. Allah da dilediğini yardımıyla 

destekliyordu…”232 buyrulmakta, mü’minlerin, kafirlerin gözünde çoğaltıldığı açıkça 

ifade edilmektedir. Mü’minlerin çok gösterilmesi işini, elbette hiçbir araca ihtiyaç 

duymaksızın gerçekleştirmek Allah (c.c) için kolaydır. Lakin müşriklerin kalplerine

korku salınan bu olayın,  melekler aracılığıyla, bir başka deyişle meleklerin, mü’minler 

arasında saf tutmaları yoluyla gerçekleştirilmiş olması bizce ihtimal dışı tutulmamalıdır. 

                                                          
230 Konu ile ilgili önemli bir değerlendirme için bkz. “… Bazı sahabiler meleklerin bizzat savaştıklarını ve 

müşrikleri öldürdüklerini ifade etmişlerdir. Melekler gayb alemine ait varlıklardır, onların savaşa 

katılmaları da mucizedir. Gayb alemi ve mucize akıl üstü alanlar olduğu için, meleklerin gelmesini 

“moral gücü” olarak tevil edip aklîleştirmek doğru değildir.” Bkz. Karaman v.d., Kur’ân Yolu Türkçe 

Meal ve Tefsir,  I/666.
231 Âl-i ‘İmrân, 3/124-125; Enfâl, 8/9. ِمیَن ُمَسوِّ ifadesiyle ilgili Zemahşerî’nin önemli açıklamaları için 

bkz. Zemahşerî, el-Keşşâf, I/662-623.
232 Âl-i ‘İmrân, 3/13.
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Zira yukarıda metni verilen Enfâl suresi on ikinci ayette çizilen tablo bu yoruma imkan 

tanımaktadır. Mü’minlere sebat vermek üzere “birbiri ardınca indirilen” melekler 

mü’min saflarında yer alırken, bunun aynı zamanda kafirlerin kalplerine korku salan ve 

mü’minleri kendilerinden iki kat fazla görmelerini temin eden bir mucize olarak

gerçekleşmiş olması mümkündür. Nitekim bazı müfessirler bu değerlendirmeyi dile 

getirmişlerdir.233 Müfessir Mevdûdî de bu değerlendirmeye benzer olarak meleklerin 

savaş meydanında hazır bulunduklarını ifade sadedinde şu ifadelere tefsirinde yer 

vermiştir; “Kur’ân’dan öğrendiğimiz esas ilkelerin ışığında, meleklerin savaşta ve 

öldürme işleminde bilfiil görev almadıkları, fakat muhtemelen müslümanların 

darbelerinin etkili ve isabetli olmasına yardım ettikleri görüşündeyiz.”234

Netice olarak kanaatimizce meleklerin, muharip bir unsur olarak savaşa bizzat 

iştirak etmeseler bile; müminlere sebat vermek ve düşman nazarında müminlerin sayısal 

çokluğunu arttırıcı bir etki oluşturmak üzere inzal edilmiş oldukları ve böylece zaferin 

kazanılmasına olumlu tesir edecek görevlerle savaş meydanında hazır bulundukları

söylenebilir ki, bu durum mucize kabilinden olağanüstü bir hadiseye işaret eder. 

Çağdaş bazı çalışmalarda savaş konusundaki sünnetullahın; Allah’ın 

müslümanlara yardımı hususundaki açık ifadelere rağmen, maddi sebeplere riayet etme 

ve tarafların göstereceği azim ve kararlılığa indirgendiğini görmek mümkündür.235

Şüphesiz bu sayılan hususlar zafere ulaşmanın ve savaş hakkındaki sünnetullahın tecelli 

etmesinin bir ön şartı olarak kabul edilmelidir. Ancak mezkur yaklaşım içerisinde; 

                                                          
233 Zemahşeri, el-Keşşâf, II/558; Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, XV/135. Muhammed Hamidullah da meleklerin 

savaş meydanında hazır bulunduklarını ifade ettikten sonra, bir melek dahi bütün inkarcıları yok 

etmeye yetecekken, binlerle ifade edilen meleklerin Bedir’de hazır bulunmasının; “Hz. Peygamber ve 

ashabının hiçbir çıkar gözetmeksizin, sadece Allah’ın rızasını gözeterek yaptıkları bu savaşın ne denli 

yüce ve kutsal bir nitelik taşıdığını göstermekte” olduğunu ifade etmiştir. Bkz. Hamidullah, İslam 

Peygamberi, s. 192. 
234 el-Mevdûdî, Tefhîmu’l-Kur’ân, II/157.
235 Örneğin konu ile ilgili Azimli’nin şu ifadeleri oldukça dikkat çekicidir; “Bu savaşlarda kazanılan 

başarılar da Allah’ın yardımından öte inançla kazanılan başarılardır.” Bkz. Azimli, “a.g.m.”, İslami 

Araştırmalar, s. 181-182.
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Kur’ân’î bir hakikat olan, zaferi nasip edecek esas etken olarak Allah’ın yardımının ve 

O’nun inananlara zaferi nasip etmesi gerçeğinin yer almadığını, bu meyanda 

gerçekleşen “meleklerin yardımı” gibi olağanüstü hadiselerin de görmezden gelinerek 

kabul edilmediğini anlamak mümkündür. Kanaatimizce bu şekildeki bir sünnetullah 

anlayışını, Kur’ân’î olmaktan öte, -daha önce de değinildiği üzere- çağın baskın aklının 

tesiri ile ortaya çıkmış bir yaklaşım olarak nitelemek mümkündür.

Kanaatimizce, sebep-netice zincirini mutlak ve zorunlu gören determinist 

düşünce yapısının çağın baskın aklı konumunda olduğu bir çerçevede, savaşların 

kaderini belirleyen tek etkenin maddi sebepler olarak kabul edilmesi tabiidir. Son 

yüzyıllara hakim olan bu anlayıştan, bu çağın içerisinde yaşayan bir varlık olarak, 

hemen her insanın etkilenmesi kuvvetle muhtemeldir. Ancak Kur’ân çerçevesinde

meseleye bakıldığında; maddi sebeplerin hiçbir şekilde ihmal edilmediği, hatta bunların 

ihmal edildiği bir düzlemde ilahi yardımın tecelli etmeyeceği vurgulanırken, nihai 

olarak savaşların kaderini belirleyecek olan şeyin, -yukarıda da üzerinde durmaya 

çalıştığımız- Allah’ın yardımını da içeren savaş hakkındaki sünnetullah olduğu 

görülecektir. Bu değerlendirmemiz, inkârcıların hiçbir savaşta başarılı olamayacağını 

ifade etmemektedir. Onların kazandığı ve kazanacağı savaşlardaki etken amil sadece 

maddi sebeplere riayet etmede gösterecekleri üstünlükle alakalıdır. Ancak burada 

hatırdan çıkarılmaması gereken şey, batılın ilelebet payidar olamayacağı yönündeki 

Kur’ân’da sıklıkla ifade edilen başka bir sünnetullah kaidesidir. Dolayısıyla inkârcıların 

başarılarının uzun vadeli olması ve ilanihaye yeryüzüne hâkim olması sünnetullaha 

aykırıdır. Samimi bir şekilde maddi sebeplerin gereğini yerine getirmek için çalışan ve 

sadece Allah’a dayanarak inançla mücadele eden mü’minler için, Allah’ın yardım 

vaadinin gerçekleşmesi Kur’ânî bir hakikattir ve bu, bir başka sünnetullah kaidesi olarak 

ön plana çıkmaktadır. Bu çerçevede demek istediğimiz o dur ki; Müslümanlara bakan 

yönüyle savaş hakkındaki sünnetullah, maddi sebeplere riayet edildiğinde Allah’ın 
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yardımının tecelli etmesini de içermektedir. Ancak inkârcıların başarılı olduğu bir savaş 

için tabiatıyla Allah’ın yardımından bahsedilemez. Onların nihai olmayan geçici 

başarıları, batıl davada gösterdikleri birliktelik, maddi sebeplere riayetteki üstünlük ve 

müslümanların bu noktada gösterdiği gevşeklikle alakalıdır. Yani onlar için savaş 

hakkındaki sünnetullah, ‘âdî/sıradan/olağan kanunların işlemesinden ibarettir.

Kanaatimiz o dur ki, meleklerin yardımının hiçbir şekilde gerçekleşmediğini iddia eden 

yaklaşımlar; Kur’ân’ın çizmiş olduğu çerçeve ile çağın baskın aklı arasındaki bir 

gerilimin ürünüdür. Bununla birlikte söz konusu yaklaşım tarzının, son asırlarda 

müslümanların, özellikle bilim ve teknolojideki geri kalmışlıkları sebebiyle yaşadıkları 

hezimetlerden de beslendiğini tespit etmek mümkündür.236 Oysa müslümanların bu 

meyanda yaşadığı sorunları, Kur’ân’da açıkça bahse konu edilen ilahi yardımı 

gerçekleşmemiş sayarak çözümlemeye çalışmak ve bunun için de melekler vasıtasıyla 

gelen yardım mucizesini, “moral gücü olarak tevil edip aklîleştirmek doğru 

değildir.”237 Bu sebeple bahse konu değerlendirmeleri, -daha önce de işaret edildiği 

üzere- “mucizelerin tevil edilerek sebep-netice zinciri içerisinde açıklanmaya 

çalışılması” şeklindeki çağın baskın aklının tesiri ile son yüzyıllarda yaygınlaşan bir

yaklaşım olarak tavsif etmek mümkündür.

Netice olarak; maddi sebeplerin gereğinin en iyi şekilde yerine getirilmesi 

neticesinde mutlak surette zafere ulaşılacağını iddia etmek ve savaş hakkındaki Allah’ın 

koyduğu kanunları/sünnetullahı bu çerçeveden ibaret görmek bizce eksik bir 

değerlendirmedir. Çünkü Kur’ân’ın ifadesiyle; “Nice az topluluklar, Allah’ın izniyle 

nice çok topluluklara galip gelmişlerdir.”238 Savaş konusundaki sünnetullaha işaret 

                                                          
236 Bu savımızı doğrulayan ifadeler için bkz. Azimli, Siyeri Farklı Okumak, s. 258.
237 Karaman v.d., Kur’ân Yolu Türkçe Meal ve Tefsir,  I/666.
238 Bakara, 2/249.
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eden bu ve benzeri ayetlerden239 anlaşılan o dur ki; inanmış nice küçük topluluklar, 

kendisinden sayıca daha çok ve daha iyi imkanlara sahip olan büyük topluluklara 

Allah’ın yardımıyla galebe çalabilmiştir. Allah’ın yardımından bahseden ayetlerde, bu 

yardımın gelişi, sabırlı ve muttaki olma şartına bağlanmıştır.240 Bedir ve Hendek 

gazveleri başta olmak üzere, Hz. Peygamber dönemindeki muharebelerin 

çoğunluğunda, bu muttakî duruşu, sabır ve sebatı görmek mümkündür. İşte bu azim ve 

kararlılığın ortaya konulduğu durumlarda, Allah’ın yardım vaadi; bazen melekler 

vasıtasıyla, bazen de tabiattaki doğal seyrin inananlar lehine işlemeye başlaması 

şeklindeki olağanüstü hadiselerle gerçekleşmiştir. Bu meyanda diyebiliriz ki; maddi 

sebeplerin gereğini yerine getirerek savaşa hazırlanmak, zafere ulaşmak için kaçınılmaz 

bir gereklilik olmakla beraber, bunun ötesinde; sarsılmaz bir iman, azim, kararlılık ve 

sabırla düşmanla mücadeleye girişildiğinde, zaferi nasip edecek olağanüstü ilahi 

yardımların gelmesi, bizce savaş hakkındaki sünnetullah kaidelerinin esasını teşkil 

etmektedir. Uhud savaşının kaybedilmesini, bu sünnetullahın tecelli etmesini 

engelleyecek bazı durumların savaş esnasında ortaya çıkmasına bağlamak mümkündür. 

Bilindiği üzere Uhud savaşında, müslümanların ordusunda çok kritik bir pozisyonda 

bulunan okçuların çoğunluğu ganimet toplama yarışına girişmiş ve yerlerini terk 

etmişlerdir. Böylece, Allah’ın yardımını getirecek manevi ruhun terkedildiği ve bu 

konudaki sünnetullahtan uzaklaşılmış olduğu anlaşılmaktadır ki, bu durumun yenilgide 

başat rolü oynadığı bilinen bir husustur. Diğer taraftan, ilk andaki dağılmadan sonra 

zaferle sonuçlanan Huneyn gazvesi de savaş konusundaki sünnetullahı anlamada önemli

bir örneklik teşkil etmektedir. Bilindiği üzere Huneyn savaşında, çokluğuna güvenen 

müslüman ordusu, ani baskınla birlikte ilk anda bir hezimet yaşamış, geri çekilme ve 

dağılma noktasına gelmiştir. Ancak Hz. Peygamberin savaş konusundaki sünnetullaha 

                                                          
239 Rûm, 30/5, 47; Bakara, 2/214; Mâide, 5/56;  En‘âm, 6/34; İbrâhîm, 14/15; Enbiyâ, 21/105; Hacc, 

22/39-40; Fetih, 48/3,Saff, 61/13-14;  Nasr, 110/1-3 v.b. 
240 Âl-i ‘imrân, 3/125.
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uygun olarak sergilediği sabırlı ve sebatkâr duruşuyla ve bu yönde ashabına yaptığı 

çağrıların karşılık bulmasıyla toparlanan İslam ordusu, yine savaş konusundaki 

sünnetullahın bir gereği olarak “Allah’ın yardımı ile”241 zafere ulaşmıştır. Huneyn 

savaşındaki bu tablodan açıkça anlaşılan o dur ki; savaştaki maddi etkenler, nihai 

sonucu belirleyici değildir. Allah’ın yardımının, zafere ulaşmada temel bir esas olarak 

öne çıktığı sünnetullah kaideleri, savaşların kaderini mutlak olarak belirleyen şeydir ve 

bu kaidelerin gerçekleşmesini temin edecek şeylerin başında -yukarıda da işaret edilen-

manevi dinamikler gelmektedir. Bu çerçevede netice olarak diyebiliriz ki; Bedir, 

Hendek, Huneyn v.b. gazvelerde, Allah’ın nusretini içeren sünnetullaha uygun tavır

ortaya çıktığı için, mucize kabilindeki ilahi yardım, çeşitli vesilelerle tecelli etmiş ve 

neticede zafer inananların olmuştur. Allah’ın olağanüstü yardımı ile gelen bu zaferler, 

aynı zamanda Hz. Peygamberin ardında yürüyen inananlar için, onun hak peygamber 

olduğunun teyidi mahiyetindeki birer mucizedir.

3. Hz. Peygamber’in Bedir’de Müşriklere Attığı Bir Avuç Çakıl Taşı

Bedir muharebesi, müslümanların düşmanla ilk önemli karşılaşmasıdır. Savaş 

konusunda henüz ciddi bir tecrübesi bulunmayan müslümanların, sayıca da müşrik 

ordusundan çok az oldukları bilinen bir husustur. Ancak Bedir muharebesine katılan 

müslümanların sahip olduğu üst düzey inanç, sabır ve sebat nedeni ile “Ashabu’l-Bedr” 

isimlendirmesi ile anıldıkları ve İslam tarihi içerisinde mümtaz bir yere sahip oldukları 

da bir başka önemli noktadır.242 İşte savaş hakkındaki sünnetullahın bir gereği olarak, 

olağanüstü mahiyette cereyan eden Allah’ın yardımının gerçekleşmesi bu nokta ile 

yakından alakalıdır. 

                                                          
241 Tevbe, 9/25.
242 Hz. Peygamber’in Bedir ashabını övdüğüne dair rivayetler için bkz. Buhârî, Megâzî 11; İbn Mâce, 

Mukaddime 11.
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Bedir muharebesinde gerçekleşen yardım kabilindeki mucizelerden bir tanesi de 

Hz. Peygamber’in müşrik ordusuna attığı bir avuç çakıl taşı/kum hadisedir. Enfâl 

suresinin konu ile ilgili ayetinde şöyle buyurulmaktadır;

“Onları siz öldürmediniz, fakat Allah öldürdü. Attığın zaman da sen atmadın, 

fakat Allah attı. Mü’minleri, tarafından güzel bir imtihanla denemek için Allah 

öyle yaptı. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.”243

Rivayete göre müslümanlardan bazıları, Bedir’de kazanmış oldukları zafer 

dolayısıyla övünmeye başlamış, “Ben öldürdüm ve esir ettim” gibi ifadeler 

kullanmıştı.244 Bunun üzerine nazil olan mezkur ayetle Allah Te‘âlâ, zaferin Allah’ın 

yardımı ile kazanıldığına dikkatleri çekmiştir. Ayetin sebeb-i nüzulü hakkında aktarılan 

bu rivayetin, mezkur ayetin ilk kısmı olan   ْقَتَلَھُم َ  Onları siz)  فَلَْم تَْقتُلُوھُْم َولَِكنَّ هللاَّ

öldürmediniz, fakat Allah öldürdü) ifadesi ile ilgili olduğunu söyleyebiliriz.245 Ayetin 

devamında ise;  َرَمىَوَما َ َرَمْیَت إِْذ َرَمْیَت َولَِكنَّ هللاَّ (Attığın zaman da sen atmadın, fakat Allah 

attı) ifadesi ile Hz. Peygamberin, müşriklerin üzerine attığı bir avuç çakıl taşına işaret 

edildiği rivayetlere konu olmuştur. Söz konusu rivayetlere göre; 

“Kureyş ordusu görününce Allah Resulü, "İşte, Kureyş! Bütün kibri ve 

gururuyla, senin Resulünü yalanlamaya geliyorlar. Allah’ım! Senden, bana vaat ettiğini 

istiyorum!" dedi. Bunun üzerine Cebrail (a.s.) gelerek; "Bir avuç toprak al ve onu 

onlara at!" dedi. İki ordu karşı karşıya gelince, Hz. Peygamber (s.a.s), Hz. Ali'ye,

"Bana, bu vadinin çakıl taşlarından bir avuç getir!" dedi. Hz. Peygamber çakıl taşlarını 

                                                          
243 Enfâl, 8/17.  َ َ فَلَْم تَْقتُلُوھُْم َولَِكنَّ هللاَّ َ َرَمى َولِیُْبلَِي اْلُمْؤِمنِیَن ِمْنھُ بََالًء َحَسنًا إِنَّ هللاَّ  َسِمیٌع َعلِیٌم قَتَلَھُْم َوَما َرَمْیَت إِْذ َرَمْیَت َولَِكنَّ هللاَّ
244 Bu haber tâbiîn neslinin önde gelen müfessirlerinden olan Mücâhid’den nakledilmiştir. Bkz. Taberî, 

Câmi’u’l-Beyân, XI/83; Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, XV/143.
245 Geniş bilgi için bkz. Zemahşerî, el-Keşşâf, II/566-567.
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Kureyşliler’in yüzüne doğru atarak, "Yüzleriniz, suratlarınız değişsin, bozulsun!" dedi.

Böylece, bütün müşrikler gözleriyle meşgul oldular, akabinde de bozguna uğradılar.”246

Mezkur ayetin sebeb-i nüzulü bağlamında anlatılan bu hadisenin, harikulade bir 

hadise olduğu açıktır. Beşer takatiyle atılan çakıl taşlarının bin kişilik düşman ordusunu 

tesiri altına alıp mağlubiyetlerine zemin hazırlayacak bir etki yaratması olağan 

çerçevede izah edilebilecek bir durum değildir.247 Bu sebeple -Zemahşerî’nin de 

ifadesiyle- mezkur ayetteki atma fiili; “suret itibariyle bu fiili gerçekleştiren konumunda 

olması hasebiyle önce Peygamber (s.a.s)’e isnat edilmiştir. Sonra da bu fiil kendisinden 

nefyedilmiştir. Çünkü bu fiil ile ortaya çıkan beşerin takat getiremeyeceği etki, Allah’ın 

fiilidir. Bu sebeple atma işinin hakiki faili Allah’tır.”248

Mucizelerin en temel özelliği, -daha önceki bölümlerde de ifade edildiği üzere-

Allah’ın fiili olmalarıdır. Beşerin, çalışarak ya da imal-i fikr ile ulaşamayacağı bir 

seviyede gerçekleşmeleri, mucize olarak tavsif edilen hadisenin harikulade oluşunu ve 

Allah’ın bir fiili oluşunu ifade eder. Dolayısıyla bu hadisede de Hz. Peygamber’in atmış 

olduğu bir avuç çakıl taşı, Allah’ın dilemesi ve zımnen onun bir fiili olarak, bin kişilik 

müşrik ordusunu tesiri altına alacak bir etki meydana getirmiştir. Bu çerçevede söz 

konusu atma fiili ile birlikte ortaya çıkan durum, Hz. Peygamber’e bahşedilmiş yardım 

kabilindeki mucizelerden bir tanesi olmuştur.

Dikkat edilirse, Hz. Peygamber’in müşriklere attığı bir avuç çakıl taşı ve bunun 

meydana getirdiği etki, kendi kabiliyetiyle gerçekleşmiş bir hadise değildir. Bu hadise,

Allah’ın bir fiili olarak ortaya çıkan, mucize kabilinde bir hadisedir. Mucizenin 

tabiatında beşerin yetenekleri söz konusu değildir. Eğer öyle olsaydı mucize olağanüstü 

                                                          
246 Taberî, Câmi’u’l-Beyân, XI/83-87; Beğavî, Me‘âlimu’t-Tenzîl, III/339-340;  Zemahşerî, el-Keşşâf, 

II/565-566; Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, XV/143-144. Ayrıca bkz. İbn Hişâm, es-Sîretu’n-Nebeviyye, 

II/363-364. 
247 Bu meyandaki bir izah için bkz. Kâdî ‘Abdulcebbâr, Tesbîtu Delaili’n-Nübüvve, II/403.
248 Zemahşerî, el-Keşşâf, II/567; Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, XV/144.
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bir hadise olmazdı. Gayret edip yeteneklerini geliştiren herkes mucize gösterebilirdi ki 

bu muhaldir. Dolayısıyla mucize, tabiatı itibariyle sadece Allah’ın gerçekleştirebileceği 

ve onun dilediği zamanda vuku buldurabileceği harikulade bir iştir. Mucizenin bu yönü,

üzerinde ittifak edilen bir noktadır.249 Ancak güncel bazı çalışmalarda, böyle bir olayın 

gerçekleşmediğini delillendirme çabaları çerçevesinde şu söylemler dile getirilmiştir;

“Şayet Resûlüllah’ın elinde böylesi bir güç var idiyse, Bedir’de onca tedirginlik 

yaşamasına veya hazırlık yapmasına hiç gerek kalmazdı. Keza aynı yeteneğini Uhud’da 

da göstermesi gerekirdi.”250  

Kanaatimizce bu tür söylemler, -daha önce de işaret edildiği üzere- mucizelere 

karşı menfi bir duruş içeren çağın baskın aklının dayattığı ön kabullerle ortaya atılmış 

olabilir. Ön kabullere sonradan mesnet bulma çabası içerisinde ortaya konulan bu tür bir 

istidlalin de makul zemine oturtulması mümkün olmamaktadır. Çünkü söz konusu 

yaklaşımın kabul edilebilmesi için mucizelerin, peygamberlerin yetenekleriyle ortaya 

konulabilecek hadiseler olduğunu kabul etmek gerekir ki bu, en başta mucizenin 

tabiatına aykırıdır. Mucizeye dair en temel şartları dahi görmezden gelen bu tür 

değerlendirmeler hakkında fazlaca sözü uzatmayı zait görmekteyiz.  

Sonuç olarak, çalışmamızın buraya kadarki bölümlerinde ele alınan başlıklar 

ışığında diyebiliriz ki; tıpkı diğer peygamberlere bahşedildiği üzere Hz. Peygamber’e de 

bazen ikram kabilinde, bazen de yardım kabilinde mucizeler bahşedilmiştir. Bu durum, 

Hz. Peygamber’in en büyük mucizesinin Kur’ân olduğu gerçeğini değiştirmemektedir.

Çünkü Hz. Peygamber, davetini Kur’ân dışındaki mucizelere müstenid olarak 

gerçekleştirmemiştir. Ancak Hz. Peygamberin tebliğ safahatı içerisinde önemli kırılma 

                                                          
249 Mucizelerin sadece Allah’ın dilemesiyle meydana geldiklerini ve peygamberlerin bu konuda bir 

tasarrufta bulunamayacağını ifade eden ayetler için bkz. Âl-i ‘İmrân, 3/49; Mâide, 5/110; A‘râf, 7/35, 

57-59; Hûd, 11/33, 80, 88; Ra‘d, 13/38; İbrâhim, 14/11; ‘Ankebût, 29/50; Mu’min, 40/78; Ahkâf, 

46/23; Mulk, 67/26; Me‘âric, 70/6-7.
250 Balcı, Hz. Peygamber’in Savaşlarında İlahi Yardım, s. 69.
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noktalarında bahsi geçen mucizelerin icra ettiği kritik fonksiyonların bulunduğu da 

anlaşılmaktadır. Dolayısıyla Kur’ân’ın haber verdiği bu harikaları, son devrin moda 

tabiriyle “beşer peygamber” algısını beslemek adına değersizleştirmek yahut görmezden 

gelmek kanaatimizce ilmi olmaktan uzaktır. Muhkem bir noktaya dayanmayan 

yorumlarla, Kur’ân’da bahsi geçen bu mucizeleri tevil edip sebep-netice zinciri 

içerisinde izah edilebilecek bir noktaya indirgeme yönündeki değerlendirmelerin, son 

devrin baskın aklının tesiri ile yaygınlaştığını tespit etmek mümkündür. Dahası örnek 

alınabilir bir peygamber tasavvuru oluşturmak iddiasıyla sunulan bu tür yaklaşımların,

peygamberlerin konumlandırıldığı Kur’ân’î pozisyonun anlaşılmasında ve daha da 

önemlisi peygamberlerden Allah’a uzanan dikey îmanî eksende zihinsel kaymaları 

tetikleyebileceği kanaatindeyiz.

,

II- HZ. PEYGAMBERİN HADİS KAYNAKLARINDA ZİKREDİLEN 

HİSSÎ MUCİZE RİVAYETLERİNE GENEL BİR BAKIŞ

Hz. Peygamberin Kur’ân’da zikredilen mucizeleri, sünnetullah çerçevesinde 

tespit edildikten sonra, buradan hareketle diğer kaynaklarda yer alan mucize kabilindeki 

rivayetler ele alındığında doğru bir sonuca ulaşmanın mümkün olacağı kanaatindeyiz. 

Demek istediğimiz o dur ki, Hz. Peygamber’in Kur’ân’dan başka bir mucizesinin 

bulunabileceğine ihtimal dahi vermeyen bir ön yargı ile hadis kaynaklarındaki ilgili 

rivayetler tarandığında, hemen her rivayet hakkında bir eleştiri üretmek mümkün 

olacaktır. Nitekim bazı güncel çalışmalarda, mucize rivayetlerini reddetmeye o denli 

odaklanılmıştır ki, eleştirilen mucize rivayetlerinden daha muhkem ve sahih olmayan 

delil ve rivayetler dahi kullanılabilmiştir.251 Bu tür bir zaaftan uzaklaşıldığı vakit, 

                                                          
251 Örneğin İsrâ hadisesinin mucizevi bir hadise olmadığını iddia edebilmek için, Mescid-i Aksâ’nın, 

bilinenin tersine Kudüs’teki mescidin adı olmayıp, Mekke’ye sekiz kilometre mesafede bulunan 

Cirâne bölgesinde bulunan bir mescidin adı olduğu iddia edilmiştir. Bkz. Guillame, “a.g.m.”, İslam 
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gerçekten sahih ya da gerçekten zayıf olan mucize rivayetleri hakkında daha sağlıklı bir 

değerlendirme yapmak mümkün olacaktır.

Çalışmamızın sınırları, topyekûn hadis külliyatını gözden geçirerek, karşılaşılan 

mucize rivayetleri üzerinde ayrıntılı çalışma yürütmeyi mümkün kılmayacağından, 

burada genel hatları ile meseleye değinilmeye çalışılacak, gerekli yerlerde konu ile ilgili 

ayrıntılı çalışmalara atıfta bulunulacaktır. Ayrıca başlıktan da anlaşılacağı üzere, Hz. 

Peygamber’in elinde zuhur eden harikulade olaylar/hissi mucizeler ile ilgili 

değerlendirmelere yer verilecek olup, özellikle Hasâis, Hilye, Şemâil v.b. türü eserlerde 

yer alan, Hz. Peygamber’in bedensel özellikleri başta olmak üzere bizzat şahsına dair 

olan harikulade mahiyetteki rivayetlere değinilmeyecektir.

Kütüb-i Sitte başta olmak üzere en temel hadis kaynakları incelendiğinde, Hz. 

Peygamber’e isnat edilen mucize rivayetlerinin çeşitli başlıklar altında ele alındığı 

görülecektir. Hadis literatürünün en muteber kaynaklarının başında zikredilen 

Buharî’nin “Câmi’u’s-Sahîh”inde, “Kitâbu’l-Menâkıb” bölümünün yirmi beşinci bâbı 

Hz. Peygamber’in mucizelerine ayrılmış olup, Buhârî bu bâb’a “Alâmâtu’n-Nübüvve 

fi’l-İslam” ismini vermiştir. Bu bâb altında Buhârî, altmışa yakın farklı rivayeti 

nakletmektedir. Bu rivayetler; “suların çoğalması, yemeğin bereketlenmesi, Hz. 

Peygamber’in duasının kabul edilmesi, hurma kütüğünün inlemesi, hicret esnasında Hz. 

Peygamber’i yakalamak üzere takip eden Sürâka’nın atının kuma batması ve gaipten 

haber verilmesi” gibi mucizeleri içermektedir.252 Ancak Buhârî’deki mucize 

rivayetlerinin bundan ibaret olduğunu söylemek mümkün değildir. Çeşitli bablar 

altında, örneğin isra-miraç ve inşkâk-ı kamer gibi Kur’ân’da bahsi geçen konuların yanı 

                                                                                                                                                                         
Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, C. I, S. 1-4, s. 125-126; Azimli, Siyeri Farklı Okumak, s. 182. Çok sınırlı 

sayıdaki kaynakta, Cirâne’deki mescidin adı olarak anılan Mesccid-i Aksâ isimlendirmesinin, insanlık 

tarihine mal olmuş Kudüs’teki mescidin adı yerine, adeta ikame edilmeye çalışılması,  bahsi geçen 

yaklaşımlara örneklik teşkil etmektedir.
252 Buhârî, Menâkıb, 25. Konu hakkında değerlendirme için bkz. Bulut, a.g.e., s. 238.
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sıra, “Hz. Peygamber’e ikram edilen zehirli koyun eti” ile ilgili mucizelere dair başkaca 

rivayetler de bulunmaktadır.253 Bununla birlikte, “Alâmâtu’n-Nübüvve fi’l-İslam” babı 

altında zikredilen hadislerin bazen farklı varyasyonlarıyla, bazen de aynıyla farklı 

bölümlerde zikredildiğini görmek mümkündür.254 Netice itibariyle anlaşılan odur ki, 

hatırı sayılır miktardaki mucize rivayeti Buhârî’nin eserinde yer almıştır. 

Kütüb-i Sitte eserleri içerisinde, Buhârî’nin Câmi’u’s-Sahîh’i ile birlikte 

“Sahihayn” olarak anılan, Müslim b. Haccâc (ö.261/875)’ın, Sahîh-i Müslim’inde de

mucize hakkındaki rivayetler çeşitli başlıklar altında zikredilmiştir. Örneğin “Kitabu’l-

Fedâil” başlığı altında, Hz. Peygamber’in parmaklarından su akması ve yiyeceklerin 

çoğalması gibi mucizelerden bahsedilmektedir.255 Aynı konu ile ilgili benzer rivayetler, 

“Eşribe” başlığı altında da zikredilmektedir.256 Ayrıca “Kitâbu’l-Îmân” ve “Kitâbu’z-

Zühd” başlıkları altında isra ve miraç rivayetleri257 ve ağaçların hareket ederek 

peygamberimize boyun eğmesi ile ilgili rivayetler,258 “Sıfatu’l-Münafikîn” başlığı 

altında inşikâk-ı kamer mucizesi ile ilgili rivayetler,259 Hz. Peygamber’in gazvelerinde 

yardım kabilinden gerçekleşen mucizeler de “Kitâbu’l-Cihâd ve’s-Siyer” başlığı 

altında,260 yer almaktadır. Hz. Peygamber’in, Bedir muharebesinde düşman ordusundan 

belli kimselerin öldürüleceğini, yerleriyle birlikte önceden haber vermesi hakkındaki 

rivayet de Müslim’de zikredilen gaybî mucizelere örnek olarak verilebilir.261

                                                          
253 Buhârî, Cizye 58/7, Tıb 76/55.
254 Bu sebeple Buhârî’deki mucize rivayetlerine dair kesin bir rakam vermek için çalışmamızın sınırlarını 

aşan bir araştırmaya ihtiyaç vardır. Örneğin suların ve yemeklerin çoğalması ile ilgili benzer yada 

farklı rivayetler başka başlıklar altında da zikredilmiştir. Bkz. Buhârî, Vudu’ 46;  Megâzî 30; Eymân 

ve’n-Nüzur 22; Et’ıme 6, 48; Teyemmüm 6.
255 Müslim, Fedâil 4-11.
256 Müslim, Eşribe 141-143, 175 v.d.
257 Müslim, Îmân 259, 262-264; Zuhd 93.
258 Müslim, Zühd 74.
259 Bkz. Müslim, Sıfatu’l-Munafikîn 45.
260 Müslim, Cihâd ve’s- Siyer 18, 28.
261 Müslim, Fiten 76.
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Buhârî ve Müslîm, hadis literatürünün en sahih iki temel kaynağı kabul 

edilmektedir. Bu kaynaklarda zikredilen mucize rivayetlerini genel olarak; yemeklerin 

çoğalması, suların çoğalması ve Hz. Peygamber’in parmaklarından su akması, hurma 

kütüğünün inlemesi, ağaçların hareket etmek suretiyle Peygamberimize boyun eğmesi, 

Peygamberimizin dualarının kabul olması ve gaipten haber verilmesi gibi başlıklar 

altında toplamak mümkündür. Bu konular hakkında, diğer Kütüb-i Sitte kitaplarında ve 

sair hadis kaynaklarında da rivayetlere rastlamak mümkündür.262 Bu rivayetlerin 

mecmuundan anlaşılan odur ki; Hz. Peygamber’in elinde, özellikle Medine döneminde, 

kendisinden herhangi bir talepte bulunulmaksızın ve müslümanlara yönelik olmak 

üzere, ikram kabilinde bir takım harikulade olaylar zuhur etmiştir.263

Konu ile ilgili sahih hadis kaynaklarında, yukarıda bir kısmına değinilen 

rivayetlerin her biri münferiden ele alındığında çoğunlukla âhad haberler olarak 

değerlendirilse de söz konusu rivayetlerin mecmuunun manevi tevatür derecesine 

ulaştığı yaygın bir kanaat olarak zikredilmiştir.264

Delâil, A’lâm, Şevâhid v.b. türdeki eserlerde Hz. Peygamber’in mucizelerine 

dair zikredilen rivayetlerin, temel hadis kaynaklarında zikredilen ve yukarıda bir 

kısmını bahse konu ettiğimiz rivayetlere göre daha kapsamlı olması ve sayıca çok 

olması özellikle mucizelere dair tartışmaların yoğunlaştığı son dönemlerde eleştirilere 

konu olmuştur. Dahası Şemâil, Hasâis, Hilye ve Naat türü eserlerin yaygınlaştığı 

muahhar dönemlerde, özellikle Hz. Peygamber’in şahsî özelliklerine dair harikulade 

                                                          
262 Örnek olarak bkz. Tirmîzi, Menâkıb 5-6, Tefsîru’l-Kur’ân 33, 54, Cuma 10;Dârimî, Mukaddime 4, 7; 

Mâlik b. Enes, Sıfatu’n-Nebî 10; İbn Mâce, Sadakât 20, İkâmetu’s-Salât 199, Tahâret 23, Fiten 23;  

Nesâî, Cuma 17.
263 Bu tür mucizelerin zuhurunun, ne gibi amaçlara mebni olabileceğini daha önceki başlıklarda ele 

almıştık. Ayrıca söz konusu harikulade olayların mucize kategorisinde değerlendirilip 

değerlendirilmeyeceği, daha önce defaten ve özellikle “tehaddî” başlığı altında ele alındığından, 

burada tekrar bu hususa değinilmemiştir.
264 Örnek olarak bkz. es-Sâbûnî, Nureddîn, Maturidiyye Akâidi, çev. Bekir Topaloğlu, İFAV Yay., 10. 

Baskı, İstanbul 2012, s. 108-109;. el-Cuveynî, İmâmu’l-Harameyn, Kitâbu’l-İrşâd, çev. Adnan Bülent 

Baloğlu v.d.,  TDV Yay., Ankara 2012, s. 286-287.
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içerikli anlatımların hacimli eserlere konu edilmesi, söz konusu eleştirileri daha da 

yoğunlaştırmaktadır. Mevzu bahis türden eserlerde geçen birtakım abartılı anlatımların, 

Hz. Peygamber’in hissi mucizelerini kabule yanaşmayan, çağın baskın aklının

etkisindeki zihniyet için adeta bir fırsat iklimi meydana getirdiği kanaatini taşımaktayız. 

Hz. Peygamber’in hissi mucizelerinin reddi yönünde, özellikle güncel 

çalışmalarda dile getirilen yaklaşımların hemen hepsinin ilk hareket noktasının söz 

konusu abartılı rivayetlere dayandığını tespit etmek mümkündür. Bu abartılı rivayetlerin

zikredildiği eserlerin, Kütüb-i Sitte ve Kütüb-i Tis‘a gibi temel hadis kaynaklarına göre 

daha zayıf rivayetleri içerdiği genel kabul görmüş bir husustur. Dolayısıyla özellikle 

mucize rivayetlerinin ciddi artış gösterdiği Delâil v.b. eserlerdeki rivayetler ile 

mukaddem kaynaklardaki rivayetlerin eşit değeri haiz oldukları iddia edilemez. Ancak 

böyle bir ayrıma gidilmeksizin ve mucizeler hakkındaki rivayetlerin bütününün, bu 

ayrım çerçevesinde ciddi kritiklere konu edilmeksizin topyekûn olarak reddedilmeye 

çalışılması, kanaatimizce ilmî olmaktan uzak bir yaklaşımdır. 

Bazı çalışmalarda, sahih hadis kaynaklarında geçen ve yukarıda değinilen 

rivayetlerin âhad haberler olması, adeta bu rivayetlerin uydurma olduğu yönündeki 

değerlendirmelere gerekçe kılınmıştır.265 Bu rivayetlerin mecmuunun manevi tevatür 

derecesine vardığı noktası ise çoğunlukla görmezden gelinmiş yahut önemsenmemiştir. 

Oysa bilindiği üzere sahih senedle nakledilen âhad haberlerin, uydurma olduğunu iddia 

etmek, hadis kriterlerine uygun değildir.266 Mezkur hadis teriminden anlaşılması 

gereken, “ravi sayısı bakımından mütevatir derecesine ulaşmayan hadislerin tamamına

“âhad rivayetler” denilmesidir ki bu çerçevede Rasulullah’tan gelen hadislerin kahir 

                                                          
265 Örnek olarak bkz. Çolak, Esma Yasemin, Kur’ân-ı Kerîm’de Mucize Üzerine Bir Araştırma, 

Basılmamış Doktora Tezi, AÜSBE, Ankara 2002, s. 131.
266 Bkz. Karadeniz, İlim ve Din Açısından Mucize, s. 224; Ahatlı, Peygamberlik ve Hz. Muhammed’in 

Peygamberliği, s. 193-195.
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ekseriyeti âhad niteliğini taşımaktadır.”267 “Âhad rivayet yoluyla tespit edilen aynı veya 

farklı cinsten rivayetler bir araya getirildikleri ve bütünüyle değerlendirildikleri zaman, 

mutlak manada mucizelerin vuku bulması açısından meşhur, hatta tevatür derecesine 

ulaşabilmektedir. Yani bu âhad nakillerin müşterek noktası,  mutlak manada mucizeyi 

meşhur veya manen mütevatir bir dereceye çıkarmaktadır.”268 Diğer taraftan bu çeşit 

haberlerin akaide dair konularda delil kabul edilmesi noktasında ihtiyatlı davranıldığı 

bilinen bir husustur.269 Ancak bu durum, âhad haberlerin uydurma olduğunu 

göstermemektedir. Mamaafih âhad haber teriminin, mucize konusunun tartışıldığı 

bağlamda genellikle uydurma hadis manasında kullanıldığına şahit olmak mümkündür. 

Bu sebeple Hz. Peygamberin, rivayetlerde geçen hissî mucizelerine dair 

değerlendirmelerin, ekseriyetle objektif kriterlere sadık kalınarak yapılmadığı kanaatini 

taşımaktayız.270 Buradan hareketle, hadis literatürü içerisinde yer alan mucize 

rivayetlerinin, şümullü ve kolektif bir çalışmaya konu edilerek, uydurma rivayetlerin 

tespit edilmesi ve bu suretle sahih rivayetler üzerindeki haksız ithamın bertaraf edilmesi 

gerektiğini mütalaa etmekteyiz.271

                                                          
267 Yıldırım, Enbiya, Hadiste Metin Tenkidi –Tarihi Süreç, Yeni Yaklaşımlar-, Rağbet Yay., İstanbul 

2009, s. 284.
268 Karadeniz, a.g.e., s. 224.
269 Bkz. Mâturîdî, Kitâbu’t-Tevhîd, s. 8-9; Kâdî ‘Abdulcebbâr, el-Muğnî, XV/361-362; Yıldırım, a.g.e, s. 

284.
270 Âhad haber konusuyla ilgili  eleştirilere karşı, bizim de katıldığımız çok önemli cevaplar içeren bir 

değerlendirme için bkz. Ahatlı, a.g.e., 193-196.
271 Hz. Peygamber’in rivayetlerde zikredilen mucizelerinin, tabiatta cari olan kanunlara/sünnetullaha 

aykırı olduğu için kabul edilmemesi gerektiğini ifade eden yaklaşımlar da mevcuttur. Bkz. Milaslı 

İsmail Hakkı, Kur’anın Mucizeleri ve Mütaşabih Ayetlerin Tefsirleri, Türkiye Matbaası, İstanbul 

1935, s. 19-20. Böyle bir yaklaşımı temellendirmek için sünnetullah kavramının kullanılmış olması, 

sünnetullah kavramının anlaşılamadığı bir zeminde, mucizeler hakkında sağlıklı bir değerlendirme 

yapılmasının mümkün olmadığını göstermesi bakımından dikkat çekicidir.
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III- MUCİZE TALEPLERİ ÇERÇEVESİNDE KUR’ÂN’IN 

MUCİZELERE BAKIŞI

Çalışmamızın buraya kadarki bölümünde ele alındığı üzere, Kur’ân-ı Kerîm’de 

bazı peygamberlerin mucizelerine yer verilmektedir. Kur’ân’da ismi geçen 

peygamberlerin bazılarının ise tebliğ safahatı ile ilgili detaylı bilgi verilmemekte, 

dolayısıyla onlara bahşedilen mucizelere de yer verilmemektedir. Ancak Kur’ân’da ismi 

geçsin veya geçmesin,272 bir sünnetullah olarak, çeşitli toplumlara gönderilen pek çok 

peygamberin mucizelerle desteklenmiş oldukları Kur’ân’da haber verilmektedir; 

“Andolsun senden önce biz nice peygamberleri kendi kavimlerine gönderdik. 

Peygamberler onlara apaçık mucizeler (beyyinât) getirdiler. Biz de suç işleyenlerden 

intikam aldık. Müminlere yardım etmek ise üzerimizde bir haktır.”273     

Kur’ân’da, peygamberlere verilen mucizelerin yanı sıra, çoğunluğu inkarda ısrar 

edenler tarafından ileri sürülen mucize taleplerine de yer verilmektedir. Kur’ân’ın 

mucizeler konusunda çizmiş olduğu genel perspektifi anlayabilmek için, peygamberlere 

bahşedilen mucizelerin yanı sıra, söz konusu mucize taleplerinin ve onlara verilen 

cevapların da değerlendirilmesi gerektiği aşikardır. 

A. Peygamberlerden Talep Edilen Mucizeler ve Bu Taleplere Verilen 

Kur’ân’î Cevaplar

Kur’ân-ı Kerîm’de, peygamberlere bahşedilen apaçık mucizeleri gördüğü halde, 

inkardaki ısrarları sebebiyle, iman etme noktasında işi yokuşa sürme amacına mebni 

                                                          
272 Mu’min, 40/78.
273 Rûm, 30/47. Benzer ayetler için bkz. Mâide 5/32; Tevbe, 9/70; Yûnus, 10/74; İbrâhîm 14/9; Nahl, 

16/43-44; Fâtır, 35/24-25
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olarak ortaya konulan mucize taleplerine yer verilmiştir. Bu taleplerin başında melek 

peygamber beklentisinin yer aldığını söylemek mümkündür.

1. Melek Peygamber Talebi

Kur’ân’da anlatılan peygamber kıssalarının pek çoğunda, inkarda ısrar edenlerin, 

peygamberlerin beşer olmasına itiraz ettikleri, melek peygamber gönderilmesi talebinde 

bulundukları bahse konu edilmiştir. Nuh (a.s.)’ın kavmi,274 ‘Âd ve Semûd kavimleri,275

Medyen ve Eyke ashabı276 ve Firavunun277 hep aynı talebi peygamberlere yönelttikleri 

Kur’ân’da haber verilmektedir.

Nuh, Hûd, Salih, Şu‘ayb, Musa (a.s.) ve diğer geçmiş peygamberlere yöneltilen 

melek peygamber talepleri,278 Hz. Peygamber’in ilk muhatapları tarafından da dile 

getirilmiştir; “Bir de dediler ki: “Ona (apaçık göreceğimiz) bir melek indirilse 

ya!...”279; “Eğer doğru söyleyenlerden isen bize melekleri getirsene!”280; “Dediler ki: 

“Bu ne biçim peygamber ki yemek yer,  çarşıda, pazarda dolaşır. Ona bir melek 

indirilseydi de bu onunla beraber bir uyarıcı olsaydı ya!”281

Mezkur ayetlerde ifade edilen melek peygamber talebi, her seferinde 

reddedilmiş ve tüm zamanların Kur’ân muhataplarının dikkatini celp edecek çarpıcı 

                                                          
274 Hûd, 11/27.
275 Fussilet, 41/14; Şu‘arâ, 26/154.
276 Şu‘arâ, 26/186.
277 Zuhruf, 43/53.
278 “Sizden önceki Nûh, ‘Âd ve Semûd kavimlerinin ve onlardan sonrakilerin – ki onları Allah’tan 

başkası bilmez- haberi size gelmedi mi? … Onlar: “Siz de bizim gibi birer insansınız. Bizi 

babalarımızın taptıklarından alıkoymak istiyorsunuz. Öyleyse bize apaçık bir delil getirin” dediler.”

Bkz. İbrâhîm, 14/9-10. Kur’ân’da, kendisinden melek peygamber getirmesi istenen peygamberlerin 

bazıları –Nuh, Hûd, Salih, Şu’ayb ve Musa (a.s.)- açıkça zikredilirken, inkarcıların bu tavrının, geçmiş 

peygamberlerin kavimlerinin hemen hepsinde ortak bir tavır olarak ortaya çıktığını mezkur ayet 

çerçevesinde tespit etmek mümkündür.    
279 En‘âm, 6/8.
280 Hicr, 15/7.
281 Furkân, 25/7. Benzer bir ayet için bkz. İsrâ, 17/90-93.



235

cevaplar verilmiştir. Öncelikle melek peygamber talebinin dünyanın ve insanın yaradılış 

hikmetine aykırı olduğu ifade edilmiştir. “İnsanlara hidayet geldikten sonra onların 

iman etmelerine ancak; “Allah bir beşeri mi peygamber olarak gönderdi?” demeleri 

engel olmuştur. De ki: “Eğer yeryüzünde, (insanlar yerine) yerleşip dolaşan melekler 

olsaydı, elbette onlara gökten bir melek peygamber indirirdik.”282.

Melek peygamber beklentisinin helakı mucip bir hadise olduğu da bu yöndeki 

taleplere cevap olarak tekrar tekrar vurgulanmıştır: “Eğer bir melek indirseydik artık iş 

bitirilmiş olurdu, sonra da kendilerine göz açtırılmazdı.”283, “Biz melekleri ancak hak 

ve hikmete uygun olarak indiririz. O zaman da onlara mühlet verilmez.”284 “Bize 

kavuşacaklarını ummayanlar, ‘Bize melekler indirilseydi yahut Rabbimizi görseydik 

ya!’ dediler… Fakat melekleri gördükleri gün, işte o gün suçlulara hiçbir müjde yoktur. 

‘Eyvah biz Allah’ın rahmetinden tamamen uzaklaştırılmışız’ diyecekler.”285    

Sonuç olarak melek peygamber talebi başta olmak üzere, imtihan sırrını aşan 

mucize taleplerinde bulunan inkarcıların imandan nasiplerinin olmadığı açıkça ifade 

edilmiştir;  “(Ey Muhammed!) Senin hakkında bak nasıl da temsiller getirdiler de 

(haktan) saptılar. Artık onlar doğru yolu bulamazlar.”286

Şüphe yok ki melek peygamber beklentisi, Allah’a ve peygambere iman 

noktasındaki imtihan sırrını ortadan kaldıracak bir taleptir. İnsanın ihtiyarî olarak iman 

etmesini engelleyen, bir başka deyişle onu iman etmeye icbar eden böyle bir durumun 

gerçekleşmesi, dünyanın varoluşu ve insanın mükellef bir varlık olarak dünyada var 

edilişi noktasındaki adetullaha aykırıdır. Daha önce ifade edildiği üzere, mucize 

konusundaki önemli sünnetullah kaidelerinden bir tanesi,  mucizenin imtihan sırrını 

                                                          
282 İsrâ, 17/94-95.
283 En‘âm, 6/8.
284 Hizr, 15/8.
285 Furkân, 25/21-22.
286 Furkân, 25/9.
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ortadan kaldırmayacak ve iman etmeye icbar etmeyecek türden olmasıdır. 

Peygamberlerin elinde görülen mucizeler değerlendirildiğinde, bu noktanın fark 

edilmesi mümkündür. Melek peygamber beklentisinin, mucize konusundaki bu 

sünnetullaha aykırı olduğu açıktır. Bu sebeple bu yöndeki mucize talepleri açıkça 

reddedilmiştir. 

Dikkat edilirse, melek peygamber talebini dile getiren kavimlerin ortak yönü, 

hepsinin helak edilmiş olmalarıdır. Bu çerçevede bir başka sünnetullah kaidesi dikkati 

çekmektedir. Apaçık mucizeleri gördüğü halde inkarda ısrar eden ve imtihan sırrını aşan 

taleplerle peygamberlerin mesajını etkisiz kılmaya çalışanların akıbetinin ‘helak’ 

olduğu, Kur’ân’î bir hakikat ve sünnetullah olarak ortaya çıkmaktadır. Diğer taraftan 

son peygamber Hz. Muhammed (s.a.v)’in ilk muhatapları tarafından da melek 

peygamber talebi dillendirilmiştir. Bu talebi dile getiren, özellikle imandan nasibi 

olmayan müşrik elebaşlarının, başta Bedir olmak üzere, müslümanlar ile müşrikler 

arasındaki muharebelerde katledildikleri bilinen bir husustur. Dolayısıyla Hatemu’l-

Enbiya döneminde helak hakkındaki sünnetullahın, bu şekilde tecelli ettiği 

söylenebilir.287  

Melek peygamber talebi başta olmak üzere, müşriklerin, -sonraki başlıklarda 

değinilecek olan- imtihan sırrını ortadan kaldıracak türden mucize taleplerinin olumsuz 

karşılanması, son zamanların revaç bulmuş yaklaşımlarında dillendirildiği üzere, Hz. 

Peygamber’e hiçbir mucize verilmediğini göstermez. Bunu tespit etmek için basit bir 

mukayese yapmak yeterlidir. Önceki kavimler içerisinde melek peygamber talebinde 

bulunanların istekleri de geri çevrilmiştir. Ancak bu durum, söz konusu kavimlere 

gönderilen –yukarıda isimleri zikredilen- peygamberlere mucize verilmediğini 

göstermemektedir. Beşer bir peygamber olması itibariyle Firavunun itirazlarına 

                                                          
287 Mukâtil b. Suleyman, a.g.e., IV/177.
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muhatap olan Hz. Musa başta olmak üzere, genel bir Kur’ân’î perspektif olarak 

peygamberlerin hepsinin, çeşitli mucizelerle muhataplarını imana davet ettikleri ve 

tebliğ mücadeleleri içerisinde olağanüstü hadiselerle desteklendikleri daha önceki 

bölümlerde ayrıntılı olarak ele alınmıştı. Hal böyle olunca ilahi iradenin, müşriklerin 

ileri sürdüğü ve her seferinde bir başka aşırılığı içeren mucize taleplerine uygun olarak 

tecelli etmesini beklemek akla ziyan bir tutumdur. Böyle bir vehimle, Hz. Peygamber’e 

Kur’ân dışında hiçbir mucizenin verilmediğini ileri sürmek, bu konudaki sünnetullahı 

anlayamamış olmanın bir göstergesidir.  

2. Allah (c.c.)’ı Açıkça Görme Talebi

Allah’ı açıkça görme talebi, ilk olarak, Tûr-i Sînâ dağında Allah ile perde 

arkasından konuşup vahiy alan Hz. Musa tarafından dile getirilmiştir. Hiç şüphe yok ki 

Hz. Musa’nın bu talebinin, Allah’a iman etmek noktasında yaşadığı bir tereddütten 

kaynaklanmadığı açıktır. Bilakis bu isteği, muhabbetullahın depreştiği bir sinede, 

Allah’a duyulan iştiyakın ani bir dışavurumu olarak değerlendirmek yerinde olacaktır. 

Konu ile ilgili ayetler şu şekilde gelmektedir; 

“Mûsâ belirlediğimiz yere (Tûr’a) gelip Rabbi de ona konuşunca, ‘Rabbim! 

Bana (kendini) göster sana bakayım’ dedi. Allah da, ‘Beni (dünyada) katiyen 

göremezsin. Fakat (şu) dağa bak, eğer o yerinde durursa sen de beni 

görebilirsin.’ Rabbi dağa tecelli edince onu darmadağın ediverdi. Mûsâ da 

baygın düştü. Ayılınca, ‘Seni eksikliklerden uzak tutarım Allah’ım! Sana tövbe 

ettim. Ben inananların ilkiyim’ dedi.”288

Mezkur ayetin tefsiri kabilinde yapılan açıklamalarda, Hz. Mûsâ’nın bu olayın 

akabinde tövbe etmesinin, “Allah’ın iznine uygun olmayan bir dilekte bulunması” 

sebebiyle olduğu ifade edilmiştir. “Ben inananların ilkiyim” ifadesinin de; Allah’ın 

                                                          
288 A’râf, 7/143.
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varlığına iman etmekle alakalı olmayıp, “Allah’ın beşer gözüyle temaşa edilmesinin 

imkansızlığına inanmak” anlamında olduğu ifade edilmiştir.289  

Kronolojik olarak değerlendirildiğinde, Hz. Mûsâ’nın yaşadığı bu tecrübeden 

sonraki bir zamanda vuku bulduğu anlaşılan,290 İsrailoğullarının, Hz. Mûsâ’ya iman 

etmek için Allah’ı açıkça görme talebinde bulunmaları çerçevesinde gelişen bir başka 

hadiseye de Kur’ân’da yer verilmektedir;

“Hani siz, ‘Ey Mûsâ! Biz Allah’ı açıkça görmedikçe sana asla inanmayız’ 

demiştiniz. Bunun üzerine siz bakıp dururken sizi yıldırım çarpmıştı. Sonra,  

şükredesiniz diye ölümünüzün ardından sizi tekrar dirilttik.”291

İsrailoğullarının Allah’ı görme talebinin, yukarıda bahsi geçen Hz. Mûsâ’nın 

Rabbini görme isteğinden çok farklı olduğu muhakkaktır. ‘Hz. Musa, varlığından asla 

şüphe duymadığı ve sayısız nimetlerine mazhar olduğu Rabbine olan iştiyakından 

dolayı O’nun cemalini görme arzusundadır.’292 Ancak İsrailoğulları, inkarda ısrarlarının 

bir sonucu olarak haddi aşan böyle bir mucize talebinde bulunmuşlardır. Neticede

mezkur ayetler çerçevesinde bu talep reddedilmekte, beşer gözüyle Allah’ı görmenin 

imkansızlığı vurgulanmaktadır. 

İsrailoğullarının Hz. Musa’ya yönelttikleri Allah’ı görme talebi, inkarda ısrar 

eden müşrikler tarafından Hz. Peygamber (s.a.v)’e de yöneltilmiştir;

“Gökyüzünü üzerimize parça parça düşürmedikçe yahut Allah’ı ve melekleri 

karşımıza getirmedikçe sana asla inanmayacağız”293 ; “(Ey Muhammed!) Onlar 

(iman etmek için) ancak kendilerine meleklerin gelmesini veya Rabbinin 

gelmesini veya Rabbinin bazı ayetlerinin gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinin 

                                                          
289 Detaylı bilgi için bkz. Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, IV/2274.
290 Bkz. Nesefî, Ebu’l-Berekât Abdullah b. Ahmed b. Mahmûd, Medâriku’t-Tenzîl, Dârul Kalem, Beyrut 

1989, I/547-548.
291 Bakara, 2/55-56. Aynı husus Nisâ suresinde de bahse konu edilmektedir. Bkz. Nisâ, 4/153.
292 Akdemir, Hikmet, “Taberî’ye Göre Ru’yetullah Meselesi”, HÜİFD, C. IX, S. 3, s. 10.
293 İsra, 17/92.
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ayetlerinden bazısı geldiği gün, daha önce iman etmemiş veya imanında bir 

hayır kazanmamış olan kimseye (o günki) imanı fayda vermez. De ki: “Siz 

bekleyin. Şüphesiz biz de bekliyoruz.”294; “Bize kavuşacaklarını ummayanlar, 

‘Bize melekler indirilseydi yahut Rabbimizi görseydik ya!” dediler. Andolsun 

onlar kendi benliklerinde büyüklük tasladılar ve büyük bir taşkınlık 

gösterdiler.”295    

Mezkur ayetler, Allah’ı görme talebinin karşılanmasının mümkün olmadığını ve 

bu talepte bulunanların taşkınlık göstermekte olduklarını açıkça ifade etmektedir.  Bir 

önceki başlıkta da değinildiği üzere, daha önceki peygamberlere yöneltilen ve haddi 

aşan söz konusu mucize taleplerinin, Hz. Peygamber’e de yöneltildiği ve her seferinde

bu taleplerin reddedildiği anlaşılmaktadır. Bu çerçevede, iman etme amacına yönelik 

olmayan bu tür aşırı isteklerin olumlu karşılanmaması realitesini, tarih boyunca 

değişmeyen ilahi bir tasarruf, yani bir sünnetullah kaidesi olarak tespit etmek gerekir.296

3. Gökten Bütün Olarak Kitap İndirilmesi ve Kişiye Özel Vahiy Talebi

Hz. Peygambere (s.a.v)’e yöneltilen mucize taleplerinden bir tanesi de gökten bir 

defada bütün olarak kitap indirilmesi yahut inanmayanların, kendilerine özel sahifeler 

verilmesi şeklindedir. Bu taleplere Kur'ân’da yer verilmiştir;  

“İnkar edenler, ‘Kur’ân ona bir defada toptan indirilseydi ya!’ dediler. Biz 

Kur’ân ile senin kalbini pekiştirmek için onu böyle kısım kısım indirdik ve onu ağır ağır 

okuduk.”297 “Hatta onlardan her bir kişi, kendisine açılmış sahifeler verilmesini 

                                                          
294 En ‘âm, 6/158.
295 Furkân, 25/21.
296 Ru’yetullah konusu, cennette Allah’ı görme meselesi bağlamında, özellikle mütekellimler arasında 

çokça tartışılagelen bir konudur. Ancak bu tartışmaları ele almak çalışmamızın sınırlarını aştığı için 

burada bu konuya değinilmemiştir.  Geniş bilgi için örnek olarak bkz. Akın, Mehmet, “Nesefî 

Tefsirinde Müşkilu’l-Kur’ân Açısından Ru’yetullah ve Yedullah”, İslami Araştırmalar, 2017, C. 

XXVIII, S. 1, s. 70-73.
297 Furkân, 25/32.
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istiyor.”298 “… Bize gökten okuyacağımız bir kitap indirmedikçe göğe çıktığına da 

inanancak değiliz…”299

Hz. Peygambere yöneltilen ve imtihan sırrını aşan bu mucize talebi de 

sünnetullahın bir gereği olarak reddedilmiştir. Çünkü gökten bir mushaf şeklinde kitabın 

nazil olması ve bunun müşahede edilmesi, iman kavramının adeta içini boşaltmaktadır. 

Diğer taraftan herkese özel vahiy indirilmesi de bir anlamda herkesin nübüvvete mazhar 

olması anlamına gelir ki300 bunun da imtihan sırrı ile bağdaşmayan bir durum olduğu 

açıktır ve sünnetullahın bir gereği olarak bu tür talepler reddedilmiştir;

“(Ey Muhammed!) Eğer sana kağıda yazılı bir kitap indirseydik, onlar da 

elleriyle ona dokunsalardı, yine o inkar edenler; ‘Bu apaçık büyüden başka bir şey 

değildir’ diyeceklerdi.”301 Mezkur ayette, müşriklerin zihni arka planı deşifre edilmekte, 

mucize taleplerinin inanma amacına matuf olmadığı açıklanmaktadır. Nitekim 

müşriklerin, Kur’ân’ın vahiy mahsulü olduğuna inanmadıkları ve inkardaki ısrarları

sebebiyle bu tür mucize taleplerini ileri sürdükleri başka ayetlere de konu olmuştur. 

“Ayetlerimiz kendilerine apaçık birer delil olarak okunduğunda bize kavuşmayı 

ummayanlar, ‘Ya bundan başka bir Kur’ân getir veya bunu değiştir’…”302; “Hayır 

hayır! Onlar ahiretten korkmuyorlar.”303

Müşriklerin bu taleplerine benzer olarak, ehli kitaptan olanların da Hz. 

Peygamberden bir kitap getirmesini istedikleri Kur’ân’da haber verilmektedir; “Kitab 

                                                          
298 Muddessir, 74/52.
299 İsrâ, 17/93.
300 Bulut, Kur’ân Işığında Mucize ve Peygamber, s. 146.
301 En‘âm, 6/7.
302 Yûnus, 10/15.
303 Muddessir, 74/53.
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ehli, senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyorlar. (Buna şaşma!) Mûsâ’dan 

daha büyüğünü istemişler ve ‘Allah’ı bize açıkça göster’ demişlerdi.”304

Bütün bu örneklerden anlaşılan o dur ki; ilahi iradenin, inanmamakta ısrar 

edenlerin heva ve heveslerine uygun tecelli etmesi söz konusu değildir. Bu yüzden tarih 

boyunca, iman etme niyeti içermeyen gayrı samimi mucize talepleri reddedilmiştir. Bu 

talebin sahiplerinin müşrikler ya da ehli kitap olması arasında bir fark olmadığı da 

anlaşılmaktadır. Zira sünnetullah, tüm toplumları kapsayan ve tarihe yön veren yasalar 

olarak herkes için aynı şekilde işlemektedir.

4. Azabın Çabuklaştırılması Talebi

Peygamberler tarihi boyunca nübüvveti inkarda ısrar eden, çeşitli delil ve 

mucizelere rağmen iman etmeye yanaşmayan inkarcılar var olmuştur. Bu inkarcıların, 

peygamberlerin vaad ettiği helakın çabucak getirilmesini istemek suretiyle adeta 

peygamberlere meydan okudukları Kur’ân’da bahse konu edilmiştir. Diğer taraftan 

Kur’ân’da, Allah Te’âlâ’nın, azaba duçar olacak kavimlere mühlet verdiği ve söz 

konusu tavrı takınanların hazin sonunun anlatıldığı pek çok ayet de yer almaktadır. 

Örneğin Nûh (a.s.)’ın inkarda ısrar eden kavmi, vaat edilen azabın çabucak gelmesini 

istemişlerdir: “Dediler ki: ‘Ey Nuh! Bizimle tartıştın ve tartışmayı uzattın. Eğer doğru 

söyleyenlerden isen, haydi kendisiyle bizi tehdit ettiğin azabı getir.”305

‘Âd kavmi de Hûd (a.s.)’ın çağrılarına kulak asmamış ve azabın çabucak 

gelmesi talebiyle inkardaki ısrarlarını ortaya koymuşlardır: “Onlar, ‘Sen bize tek 

                                                          
304 Nisâ, 4/153.
305 Hûd, 11/32.
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Allah’a ibadet edelim, atalarımızın ibadet edegeldiklerini bırakalım diye mi geldin? 

Eğer doğru söyleyenlerden isen haydi bizi tehdit ettiğin azabı bize getir’ dediler.”306

Semûd kavmi de ‘dişi deve’ mucizesini gördükleri halde Hz. Salih’in 

peygamber olduğuna inanmamışlar ve azabın çabuk gelmesini talep ederek Hz. Salih’in 

nübüvvetini sınamaya kalkışmışlardır. “Nihayet deveyi kestiler, Rablerinin emrine karşı 

geldiler ve ‘Ey Sâlih! Sen eğer (dediğin gibi) peygamberlerden isen, haydi bizi tehdit 

ettiğin azabı getir’ dediler.”307 Lût (a.s.)’ın kavmi de inkarda ve çirkin günahlar 

işlemede ısrar ederek benzer talebi peygamberlerine yöneltmişlerdir: “… Eğer doğru 

söyleyenlerden isen haydi Allah’ın azabını getir bize…”308 Eyke halkı da peygamberleri 

Şu‘ayb (a.s.)’ı yalanlamış ve benzer talebi şu şekilde dillendirmişlerdir; “Eğer doğru 

söyleyenlerden isen, haydi gökten üzerimize bir parça düşür.”309

Kur’ân-ı Kerîm’de geçmiş kavimlerin, azabın çabuklaştırılması ile ilgili talepleri 

zikredildikten ve onların ibretlik akıbeti hatırlatıldıktan sonra benzer bir taleple 

inkardaki ısrarlarını ortaya koyan müşriklerin durumuna da değinilmiştir. “Müşrikler 

(alay ederek) şöyle dediler: ‘Ey Rabbimiz! Hesap gününden öce payımızı hemen 

ver.”310 Benzer bir ayette müşriklerin, azabın çabuklaştırılması ile ilgili talepleri 

“iyilikten önce kötülüğü acele isteme” ifadesiyle dile getirilmiştir: “Bir de senden, 

iyilikten önce kötülüğün acele gelmesini istiyorlar. Oysa onlardan önce ibret alınacak 

birçok azap gelip geçmiştir. Şüphesiz Rabbin,  insanların zulümlerine rağmen 

bağışlama sahibidir. Bununla beraber Rabbinin azabı pek şiddetlidir.”311; “Hani onlar, 

‘Ey Allah’ım, eğer şu (Kur’ân) senin katından inmiş hak (kitap) ise hemen üzerimize 

                                                          
306 A‘râf, 7/70.
307 A‘râf, 7/77.
308 Ankebût, 29/29.
309 Şu’arâ, 26/187. Ayette “gökten parça düşürülmesi” ifadesi ile azabın kastedildiğine dair açıklamalar 

için bkz. Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, XXIV/164; Karaman, Hayrettin v.d., Kur’ân Yolu Türkçe Meal ve 

Tefsir, IV/174.
310 Sâd, 38/16.
311 Ra‘d, 13/6.
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gökten taş yağdır veya bize elem dolu bir azap getir’ demişlerdi.”312 Mezkur ayetlerden 

anlaşılan o dur ki, önceki peygamberlerin muhatap olduğu bu tür mucize taleplerine Hz.

Peygamber de muhatap olmuştur. Sünnetullah, önceki kavimler için nasıl tecelli ettiyse, 

son peygamberin muhatapları için de aynen tecelli etmiştir. Çünkü sünnetullahın 

değişmezliği açık bir Kur’ân’î hakikattir.313 Nuh, Hûd, Salih, Lût ve Şu’ayb (a.s.)’dan 

azabın çabuklaştırılmasını talep edenler, korkunç felaketlerle helak olmuşlardır. Son 

peygamberin muhatapları çerçevesinde, azabın çabuklaştırılması talebine verilen 

cevabın tezahürünün ise müminlerin ilk önemli başarısı olan ve olağanüstü yardımlara 

mazhar oldukları Bedir muharebesinde görmek mümkündür. Haddi aşan mucize 

istekleriyle inkarda ileri giden, özellikle müşriklerin ele başları, bu muharebede 

katledilmişlerdir. Dolayısıyla türlü mucizeleri ve delilleri müşahede ettiği halde inkarda 

ısrar edip, azabın gelmesi talebini ileri sürenlerin helak edilmesi yönündeki sünnetullah 

bu şekilde tecelli etmiş olmaktadır.314 Yukarıda zikredilen Enfâl suresi otuz ikinci 

ayetten sonra otuz üçüncü ayette;  “Oysa Allah, sen içlerinde iken onlara azap edecek 

değildi. Bağışlanma dilerlerken de Allah onlara azap edecek değildir”

buyurulmaktadır. Bu ayette helak hakkındaki bir başka sünnetullaha dikkat 

çekilmektedir. Hiçbir kavim, peygamberi yanlarında iken ve içlerinde istiğfar edenler 

bulunduğu sürece helak edilmemiştir. Bu durum, helak süreci hakkındaki bir 

sünnetullah kaidesi olarak dikkati çekmekte ve özellikle Hz. Peygamber’in ilk 

muhataplarının topluca helak edilmemesinin hikmetine ışık tutmaktadır.315

Netice olarak, çeşitli mucizeleri gördükleri halde, peygamberlerin peygamber 

olduğuna inanmayan münkirler, nübüvvetin delili olarak azabın çabucak gelmesini talep 

etmişlerdir. Aslında bu talep, nübüvvet hakkındaki derin bir yanılgıyı ve inkardaki ileri 

                                                          
312 Enfâl, 8/32.
313 İsrâ, 17/77; Ahzâb, 33/38, 62; Fâtır, 35/43; Mu’min, 40/85; Fetih, 48/23.
314 Mukâtil b. Suleyman, a.g.e., IV/177. 
315 Bilgi için bkz. Zemahşerî, el-Keşşâf, II/577-578; Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, IV/2338-2339.
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bir düzeyi de göstermektedir. Çünkü böyle bir restleşmenin sonunda helakın 

gelebileceğine az da olsa ihtimal verilse, dünya menfaatini tanrı edinmiş münkir bir 

kimsenin, canı pahasına böyle bir restleşmeye girmesi makul olmazdı. Ancak böyle bir 

mucize talebinin sonunda peygamberleri mağlup edebileceğini zanneden, dolayısıyla 

azabın geleceğine dair yapılan uyarıların gerçekliğine en ufak bir ihtimal vermeyen

inkarcı zihniyetin bu derin yanılgısı, sünnetullahın tecelli etmesiyle birlikte helak ile 

sonuçlanmıştır.316

5. Peygamberlere Harikulade Zenginliklerin Verilmesi Talebi

Peygamberlere iman etmeyen nice topluluklar, imtihan sırrını ortadan kaldıran, 

iman kavramını anlamsızlaştıran ve mahiyetini kendi heva ve heveslerine göre 

belirledikleri türlü mucize taleplerinde bulunmuşlardır.317 Bu mucize taleplerinden bir 

tanesi de peygamberlerin olağanüstü bir biçimde maddi varlığa sahip olması, onlara 

gökten hazine indirilmesi, altından evlerinin olması ve üzerlerine altın bilezikler 

atılması gibi taleplerdir.

“Dediler ki: Yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça yahut senin hurmalardan, 

üzümlerden oluşan bir bahçen olup, aralarından şarıl şarıl ırmaklar 

akıtmadıkça, … yahut altından bir evin olmadıkça, ya da göğe çıkmadıkça sana 

asla inanmayacağız.”318

Müşriklerin Hz. Peygamber’e yönelttikleri bu mucize talepleri, benzer başka 

ayetlere de konu olmuştur.319 Örneğin İsrâ suresi 59. ayetin sebeb-i nüzulü bağlamında 

zikredilen hadisede de benzer bir talebe rastlamak mümkündür. İbn Abbas’tan 

nakledilen rivayete göre Mekkeli müşrikler peygamberimize gelerek Safa tepesini altına 

                                                          
316 Konu ile ilgili benzer açıklamalar için bkz. Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, XXIV/164.    
317 Bu tür mucize taleplerine teklifi mucizeler de denilmiştir. Bkz. Bulut, a.g.e., s. 156.
318 İsrâ, 17/90-91, 93.
319 Bkz. Hûd, 11/12; Furkân, 25/8.



245

dönüştürmesini ve Mekke’nin dağlık arazisini tarım yapmaya elverişli bir ovaya 

dönüştürmesini talep etmişler, bu taleplerinin yerine getirilmesi durumunda iman 

edeceklerine dair söz vermişlerdir. Rivayete göre Hz. Peygamber, müşriklerin önde 

gelenlerinin imanına vesile olur diye bunu Allah’tan dileyince, bu talebin 

gerçekleştirilmesi neticesinde eğer inkara devam edilirse helakın kaçınılmaz olduğu 

cevabını aldığı, bunun üzerine de bu talepten vazgeçtiği anlatılmıştır.320 Rivayette 

anlatılan olay üzerine nazil olduğu bildirilen İsrâ suresi 59. ayetinde şöyle 

buyurulmaktadır: “Bizi (Kureyş’in istediği) mucizeleri göndermekten alıkoyan şey, 

öncekilerin mucizeleri yalanlamış olmalarıdır. Nitekim Semûd kavmine o dişi deveyi 

açık bir mucize olarak verdik de onlar bu yüzden zalim oldular. Oysa biz mucizeleri sırf 

korkutmak için göndeririz.”

Kur’ân’da haber verildiği üzere, Hz. Peygamber’den önceki peygamberlerden de

benzer mucizeler talep edilmiştir. Örneğin Firavunun da Hz. Mûsâ’nın göstermiş olduğu 

“âsâ ve parıldayan el” mucizelerine rağmen iman etmeyip, başkaca mucize taleplerinde 

bulunduğu Kur’ân’da bahse konu edilmiştir: “(Eğer doğru söylüyorsa) ona altın 

bilezikler atılmalı yahut onunla beraber bulunmak üzere melekler gelmeli değil 

miydi?”321

Mezkur mucize talepleriyle bağlantılı olarak peygamberlerin, rızkını kazanmak 

üzere çarşı ve pazarlarda dolaşması da yadırganmış, meleklerden yardımcıları olması 

gerektiği yine inkarcılar tarafından dillendirilmiştir; “Dediler ki: Bu ne biçim 

                                                          
320 Taberî, Câmi‘u’l-Beyân, XIV/635; Ahmed b. Hanbel, Musned, Muessesetu’r-Risâle, Beyrut 1995, 
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Megâzî –Hz. Peygamber’in Hayatı ve Gazveleri-, çev. Ali Bakkal, İlk Harf Yay., İstanbul 2013, s. 

272-274. Aynı rivayet Âl-i ‘İmrân suresi 190. Ayetin sebeb-i nüzulü olarak da zikredilmiştir. Bkz. 
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Mektebetu İbn Teymiyye, Kahire 1983, XII/12.
321 Zuhruf, 43/53.
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peygamber ki yemek yer, çarşıda, pazarda dolaşır. O’na bir melek indirilseydi de 

onunla beraber uyarıcı olsaydı ya!”322

Hiç şüphe yok ki bu tür mucize talepleri, iman etmeye matuf olmayan gayri 

ciddi talepler olduğu gibi, inkarcıların karakteristiğini yansıtması bakımından da dikkat 

çekicidir. Anlaşılan o dur ki inkarcılar nezdinde peygamber şahsiyeti, zenginlik, servet 

ve mal-mülk açısından içinde bulunduğu toplumdan üstün olmalıdır ve bu zenginlikler 

kendisine olağanüstü bir biçimde verilmiş olmalıdır. Bu anlayış çerçevesinde 

peygamber şahsiyetinin, insani ve ahlaki vasıflar bakımından üstün özelliklere sahip 

olması ise bahse konu değildir. Fıtrattan uzaklaşmış, insani, vicdani ve ahlaki değerleri 

unutmuş hemen her dönemdeki inkarcıların ortak özelliklerini yansıtması bakımından, 

söz konusu mucize talepleri ibret vericidir. Tabiatıyla bu tür mucize talepleri, daha önce 

de değinildiği üzere, sünnetullahın bir gereği olarak reddedilmiştir ve bu talepleri ileri 

sürenlerin hazin sonu hakkında hatırlatmalar yapılmıştır. Firavun’un mezkûr mucize 

talebi zikredildikten sonra, bunun helaka sebebiyet veren bir durum olduğuna işaretle şu 

çarpıcı ifadelere yer verilmiştir: “Onlar bizi bu şekilde öfkelendirince biz de onlardan 

öç aldık, hepsini suda boğduk.”323

Müşriklerin yukarıda bahsi geçen benzer mucize taleplerine karşı verilen 

cevaplarda ise öncelikle Hz. Peygamber’in nübüvvetinin en büyük delili olan Kur’ân’a 

vurgu yapıldığı,324 bununla birlikte bu tür talepleri dile getirenlerin imandan nasibi 

olmadığı ifade edilerek onlar için hazırlanan cehennem azabının hatırlatıldığı 

görülmektedir.325  

                                                          
322 Furkân, 25/7. Konu ile ilgili müşriklerin taleplerini içeren rivayetler için bkz. İbn İshâk, Kitâbu’s-

Siyer ve’l-Meğâzî, s. 273-274.
323 Zuhruf, 43/55.
324 Hûd 11/13; İsrâ, 17/94.
325 Furkân, 25/9-11.
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Peygamberlerin olağanüstü bir zenginliğe sahip olması yönündeki mucize 

talepleri hakkında yukarıda zikredilen ayetlerin ekseriyeti Hz. Peygamber (s.a.v) ile 

alakalıdır. Ancak tespit edebildiğimiz kadarıyla Hz. Mûsâ’ya da benzer talebin 

yöneltildiği Kur’ân’da ifade edilmektedir. Hal böyle olunca diyebiliriz ki; gayri ciddi 

mucize taleplerinin hangi peygambere yöneltildiği, bu mucizelere verilen cevabı 

değiştirmemektedir. Çünkü sünnetullahın değişmezliği ilkesi gayet açıktır.326

Dolayısıyla Hz. Peygamber’den talep edilen mucizelere cevap verilmemiş olmasından 

hareketle, O’na hiçbir mucize verilmediğini iddia etmek, bir yönüyle Hz. Mûsâ’ya da 

hiçbir mucize verilmediğini söylemek anlamına gelir ki böyle bir yaklaşımın yanlışlığı 

aşikardır. Dahası İsrâ suresi 59 ve 60. ayetler hakkında yukarıda yapılan 

değerlendirmeler çerçevesinde diyebiliriz ki; her şeyi ilmi ile kuşatan Allah Te’âlâ

tarafından, müşriklerin sayısız mucize taleplerinin asıl amacı da bilindiğinden, onların 

bu aşırı isteklerinin reddedildiği Kur’ân’da müteaddit defalar beyan buyurulmuştur. 

Hatta müşriklerin asıl amacının mucize görerek iman etmek olmadığını deşifre etmek 

sadedinde, onların taleplerine karşılık, daha önce gösterilmiş olan, başta Kur’ân’ın 

kendisi olmak üzere, isrâ ve miraç gibi mucizelere ve kevnî ayetlere dikkat 

çekilmektedir. Ayrıca bu tür mucizeleri talep eden önceki kavimlerin hazin sonu haber 

verilerek, her devrin Kur’ân muhataplarına açık mesajlar verilmektedir.

6. Hz. Peygambere Yöneltilen Diğer Mucize Talepleri

Mucize talepleri ile ilgili Kur’ân muhtevası incelendiğinde, ilgili ayetlerin bir 

kısmında şekli ve mahiyeti inkarcılar tarafından belirlenen ‘teklifî’ mucize taleplerinin 

bahse konu edildiği anlaşılmaktadır ki yukarıdaki başlıklar altında bu talepleri 

derlemeye çalıştık. Ancak mucize talepleri ile ilgili diğer bazı ayetlerde ise içeriğine 
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dair bir açıklama yapılmaksızın, genel anlamdaki bir mucize talebinin peygamberlere 

yöneltildiğinden bahsedilmektedir. Örneğin ‘Âd kavminin, Hûd (a.s.)’dan mucize 

getirmesini istedikleri, şu şekilde bahse konu edilmektedir: “Dediler ki: Ey Hûd! Sen 

bize açık bir mucize getirmedin. Biz de senin sözünle ilahlarımızı bırakacak değiliz. Biz 

sana iman edecek de değiliz.”327 Bu ayetin devamında Hûd (a.s.)’ın uyarılarının dile 

getirilmesinin akabinde, ‘Âd kavminin helak edildiğinden bahsedilmekte ve neticede şu 

ifadelere yer verilmektedir: “İşte ‘Âd kavmi! Rablerinin ayetlerini inkar ettiler. O’nun 

peygamberlerine karşı geldiler ve inatçı her zorbanın emrine uydular. Onlar hem bu 

dünyada hem de kıyamet gününde lanete uğratıldılar. Biliniz ki ‘Âd kavmi, Rablerini 

inkar etti. Biliniz ki Hûd’un kavmi ‘Âd, Allah’ın rahmetinden uzaklaştı.”328 Mezkur ayet 

pasajları değerlendirildiğinde; “Rablerinin ayetlerini inkar ettiler…” ifadesinin, ‘Âd

kavmine peygamberleri tarafından mucizeler gösterildiğini, fakat onların bu mucizeleri 

kabul etmemek suretiyle Rablerini inkara devam ettiklerini ifade ettiği söylenebilir.329

Neticede inanmaya yetecek mucizeleri gördüğü halde inkarda ısrar edip yeni mucize

taleplerinde bulunanlar hakkındaki sünnetullahın bir gereği olarak, ‘Âd kavminin de 

helak edildiği yine mezkur ayetlerden anlaşılmaktadır. 

Hz. Peygamber’in ilk muhatapları da içeriğini kendilerinin belirlediği çeşitli

‘teklifî’ mucize taleplerinde bulunmuşlardır. Ancak bunun dışında Kur’ân’da, 

müşriklerin Hz. Peygamberden, içeriğine dair herhangi bir malumat verilmeksizin, 

genel anlamda mucize talebinde bulunduklarından bahseden hatırı sayılır miktarda ayet 

yer almaktadır. Buradan hareketle, önceki başlıklarda bahse konu edilen mucize 

taleplerini içeren ayetler de düşünüldüğünde, müşriklerin yoğun bir şekilde mucize 

talebinde bulundukları çıkarımını yapmak mümkündür. Örneğin bu taleplerden bir 

tanesine Ra’d suresinde yer verilmiştir; “İnkar edenler, ‘Ona Rabbinden bir mucize 

                                                          
327 Hûd, 11/53.
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329 Kurtubî, el-Câmi‘u li Ahkâmi’l-Kur’ân, IX/54.
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indirilseydi ya!’ diyorlar. Sen ancak bir uyarıcısın. Her kavim için de bir yol gösteren 

vardır.”330 Yine Ra’d suresinde benzer bir ayet şu şekilde gelmektedir; “İnkar edenler 

diyorlar ki: ‘Ona (Muhammed’e) Rabbinden bir mucize indirilseydi ya!’ De ki: 

Şüphesiz Allah, dilediğini saptırır, kendisine yöneleni de doğru yola eriştirir.”331

Mezkur ayetlerdeki mucize taleplerine aynı sure içerisinde çeşitli şekillerde cevap 

verilmektedir. Bu talepler karşısında, Allah’a ve peygamberine inanmak için yeterli 

veriyi sunan kevnî ayetlere dikkat çeken ifadeler yer aldığı gibi,332 inkar edenlerin bu 

tavırlarından dolayı uğrayacakları azabı haber veren ayetler de mevcuttur.333 Netice 

olarak bu bağlam içerisinde, sünnetullahın da bir gereği olarak söz konusu taleplerin 

hiçbir şekilde olumlu cevaplanmadığı açıkça ortaya çıkmaktadır.

Müşriklerin mucize talepleri Kur’ân’ın muhtelif yerlerinde bahse konu 

edilmekte ve her seferinde bu taleplerin karşılık bulmayacağını belirten ifadelere yer 

verilmektedir; “İnanmayanlar, ‘Doğru söylediğine dair bize Rabbinden açık bir delil 

getirse ya!’ dediler. Önceki kitaplarda olanların apaçık delili (olan Kur’ân) onlara 

gelmedi mi?”334; “Onlar, ‘Hayır bunlar karma karışık yalancı düşlerdir. Hayır onu 

kendisi uydurdu. Hayır, o bir şairdir. Eğer böyle değilse önceki peygamberlerin 

gönderildikleri gibi o da bir mucize getirsin’ dediler. Onlardan önce helak ettiğimiz 

hiçbir memleket halkı iman etmedi de şimdi bunlar mı iman edecekler?”335 Bu ve 

benzeri ayetlerde zikredilen mucize talepleri her defasında reddedilmiştir.336 Şüphesiz 

bundaki en büyük sebep, Hz. Peygamber’in gerek bizzat hayatı ve üstün ahlakı ile 

gerekse de başta Kur’ân olmak üzere iman etmeye yetecek deliller ile davetini 

gerçekleştirmiş olmasıdır. Bu delil ve mucizeleri görmezden gelerek, heva ve 

                                                          
330 Ra’d, 13/7.
331 Ra’d, 13/27.
332 Ra’d, 13/8-12.
333 Ra’d, 13/13, 31-34, 38, 42.
334 Tâ-hâ, 20/133.
335 Enbiyâ, 21/5-6.
336 Bu meyandaki başka bir ayet pasajı için bkz. Kasas, 28/48-50.
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heveslerine uygun, olmadık mucize talebinde bulunan ve bu şekilde işi yokuşa 

sürenlerin taleplerinin olumlu cevaplanması sünnetullaha aykırı bir durumu ifade 

etmektedir.   

Hz. Peygamber’in son derece müşfik yapısından ötürü, beşerî bir hassa olarak, 

‘belki iman ederler’ düşüncesiyle, inkarcıların ısrarlı mucize taleplerinin olumlu 

cevaplanmasını arzuladığı da Kur’ân’da bahse konu edilmektedir; 

“Onların yüz çevirmeleri sana ağır geliyorsa haydi yapabiliyorsan, yerin içine 

bir tünel aç yahut göğe bir merdiven daya da onlara bir mucize getir! Allah 

dileseydi onları doğru yolda birleştirirdi. O halde sakın cahillerden olma!”337

Mezkur ayette hitap Hz. Peygamber’e yapılmış olmakla birlikte, asıl maksadın 

onun ümmeti olduğu bazı müfessirler tarafından muhtemel bir mana olarak dile 

getirilmiştir. ‘Çünkü müslümanların kalplerinin, insanların kâfir oluşları ve kendilerine 

verdikleri eziyetler dolayısıyla daraldığı, bu sebeple bir mucize vesilesiyle inkarcıların 

iman etmelerini arzuladıkları’ farklı bir yaklaşım olarak ifade edilmiştir.338

Müslümanların böyle bir arzu içerisinde olması muhtemel olmakla birlikte, Hz. 

Peygamber’in, kavminin iman etmemesine çok üzüldüğü ve hatta bu konuda adeta 

kendisini tükettiği de Kur’ân’da bahse konu edilmiştir: “(Ey Muhammed!) Mü’min 

olmuyorlar diye nerede ise kendini helak edeceksin.”339 “Şüphesiz sen sevdiğin kimseyi 

doğru yola iletemezsin. Fakat Allah, dilediği kimseyi doğru yola eriştirir. O doğru yola 

gelecekleri daha iyi bilir.”340 Bu çerçevede kanaatimizce, mezkur ayetteki hitabın, Hz. 

Peygamber de dahil olmak üzere, tüm müslümanlara yönelik olması kuvvetle 

muhtemeldir. Bu ayet çerçevesinde iki durumun bariz bir şekilde ortaya çıktığı 

söylenebilir. Birincisi, mucizenin ortaya çıkmasında peygamberlerin, bir beşer olarak, 

                                                          
337 En‘âm, 6/35.
338 Bkz. Kurtubî, el-Câmi’u li Ahkâmi’l-Kur’ân, VI/418.
339 Şu’arâ, 27/3.
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hiçbir dahli olmadığıdır. Ancak mucizenin gerçekleşmesinde, yani ilahi iradenin 

tecellisinde bir vasıta olma durumları söz konusudur. Daha önce de ifade edildiği üzere 

mucize, yalnızca Allah’ın bir fiilidir. 

İkinci olarak mezkur ayetten anlaşılan odur ki; başta Kur’ân olmak üzere apaçık 

mucizeleri görmelerine rağmen, sanki daha önce hiçbir mucize görmemiş gibi yeni 

mucize talebinde bulunan müşriklerin, mucizelere şahit olmak suretiyle imana 

erişemeyecekleri ve zaten böyle bir amaçlarının da olmadığı Allah tarafından 

bilindiğinden, bu konudaki sünnetullahın da bir gereği olarak, müslümanların da 

arzulamasına rağmen, söz konusu ısrarlı mucize talepleri olumlu cevaplanmamıştır.

Zaten mezkur ayetin devamında; “Sana ancak kulak verenler icabet edebilirler”341

buyurulmaktadır. ‘Yani seni tasdik etmelerini çok istediğin adamlar, işitmeyen ölüler 

gibidir. Halbuki ancak işitenler tasdik edebilir’342denilmektedir. Nitekim bir başka 

ayette; “Şüphesiz sen, ölülere işittiremezsin, arkalarını dönüp kaçarken sağırlara da 

çağrıyı duyuramazsın”343 buyurulmaktadır. Netice olarak; müşriklerin ardı arkası 

gelmeyen gayri ciddi mucize talepleri, sünnetullahın bir gereği olarak olumlu cevap 

bulmamış ve asıl niyetleri deşifre edilmek suretiyle reddedilmiştir.344  

Çalışmamızın daha önceki bölümlerinde de müteaddit defalar ifade 

edildiği üzere, müşriklerin mucize taleplerine her seferinde olumsuz cevap verilmesi,

ilahi iradenin, müşriklerin keyfî istekleri doğrultusunda hareket etmeyeceğini 

göstermektedir. Kur’ân’ın değişik ayetlerinde tekrarlanan bu mucize talepleri 

karşısında, iman etmek için Kur’ân’ın yeterli olduğunun hatırlatılması da bunun bir 

ifadesidir. Bu mucize talepleri karşısında, Kur’ân dışında Hz. Peygambere bahşedilen

diğer hissi mucizelere çok sık atıfta bulunulmamış olması ise İslam’ın evrensel 

                                                          
341 En’âm, 6/36.
342 Zemahşerî, el-Keşşâf, II/341-342.
343 Neml, 27/80.
344 Bkz. En’âm, 6/109-111.
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mesajının müstenid olduğu en büyük mucize olan ve diğer hissî harikaları da bir 

anlamda muhtevi olan, dolayısıyla inanmak niyetindeki bir kimsenin gereksinim 

duyacağı her şeyi içeren bir kaynak ortada dururken, Kur’ân muhataplarının, Kur’ân 

dışındaki diğer mucizelere yönlendirilmesi, bizzat Kur’ân’ın kendisini ikinci planda 

bırakmak manasına geleceğinden bu mucizelere tekrar tekrar yer verilmemiş olabilir. 

Kanaatimizce işte bu sebeple; “Dediler ki: “O’na Rabbinden mucizeler indirilseydi 

ya!” De ki: “Mucizeler ancak Allah katındadır ve ben ancak apaçık bir uyarıcıyım. 

Kendilerine okunan kitabı sana indirmiş olmamız onlara yetmedi mi? Şüphesiz bunda 

inanan bir kavim için bir rahmet ve bir öğüt vardır.”345 buyurulmak suretiyle 

müşriklerin talepleri geri çevrilmiş, dikkatler Kur’ân’a yönlendirilmiştir. Hal böyleyken, 

müşriklerin gayri samimi mucize taleplerinin, onların isteklerine uygun hissi harikalarla 

cevaplanmamış olmasından hareketle, Hz. Peygambere Kur’ân’dan başka hiçbir mucize 

verilmediğini iddia etmek ve bu ön kabul üzerinden Kur’ân’ı okumak bizce doğru bir 

yaklaşım değildir.

B. Mucize Taleplerine Verilen Kur’ân’î Cevapların Sünnetullah Ekseninde 

Değerlendirmesi

Daha önce değinildiği üzere peygamberlere, davalarını ispat için mucizeler 

bahşedilmesi sünnetullahın bir gereğidir. Bu konudaki ayetler ve sahih hadisler konuya 

ışık tutmaktadır.346 Peygamberler bu çerçevedeki mucizelerle davetlerini 

gerçekleştirmişlerdir. Yukarıdaki başlıklarda ele alındığı üzere, peygamberlerin 

davalarına mesnet teşkil edecek mucizeleri ve çeşitli delilleri görmelerine rağmen, 

                                                          
345 ‘Ankebût, 29/49-51.
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Allah’ın gönderdiği vahiydir… ” Bkz. Buhârî,  Fedâilu’l-Kur’ân 1, İ’tisâm 1; Müslim, Îmân 239.  
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inkarda ısrar edenler bu mucizelerle yetinmemişlerdir. Yukarıda zikredilen ayetlerden 

anlaşılan odur ki inkarcılar; iman etme amacı içermeyen, imtihan sırrını aşan ve bu 

yönüyle iman kavramını anlamsızlaştıran, mahiyetini ve şeklini kendi keyfî isteklerine 

göre belirledikleri, gayri samimi mucize taleplerini ileri sürerek peygamberlerin davetini 

etkisiz kılmaya, tebliğ mücadelesi veren peygamberleri bir anlamda mağlup etmeye 

çalışmışlardır. Bu tutum karşısında ilahi iradenin, inkarcıların heva ve hevesleri 

doğrultusunda hareket etmesi ve her seferinde yeni mucizelerin ortaya konulması 

düşünülemezdi. Bu meyanda inkarcıların söz konusu talepleri reddedilmekle 

kalınmamış, onların gerçek amaçları ve zihin yapıları da deşifre edilmiştir. Dolayısıyla 

öncelikle, söz konusu gayri ciddi mucize taleplerinin reddedilmesi realitesini bir 

sünnetullah kaidesi olarak tespit etmek gerekir. 

Diğer taraftan söz konusu talepleri ısrarlı bir şekilde sürdürüp, taleplerin 

reddedilmesini, inkar için adeta bir gerekçeye dönüştürenlerin helak edilmesi de bir 

başka sünnetullah kaidesi olarak ortaya çıkmaktadır. Firavun ve destekçileri, Lût kavmi, 

‘Âd ve Semûd kavimleri, Eyke halkı, Bedir muharebesinde katledilen Mekke 

müşriklerinin ileri gelenleri ve benzer durumdaki başka kavimler söz konusu 

sünnetullahın tecelli etmesiyle helak olmuşlardır.

Hz. Peygamber özelinde meseleye bakıldığında; mucizelerin en büyüğü olan, 

defalarca benzerinin getirilmesi hususunda meydan okunmasına rağmen bir benzeri 

getirilemeyen, her devre hitap etmesi bakımından son peygamberin misyonuyla örtüşen 

ve Hz. Peygamber’in davasının da özünü teşkil eden Kur’ân mucizesi ortaya 

konulmuştur. Bunun yanı sıra Kur’ân’da haber verilen, İsrâ-Miraç ve inşikak-ı kamer 

gibi mucizeler de pek çok hikmeti içeren harikulade olaylar olarak Hz. Peygamberin 

tebliğ safahatında yerini almıştır. Bunun ötesinde, müminler ile inkarcılar arasındaki 

muharebelerde, hem Hz. Peygamber’in hem de müminlerin takviye edilmesi ve İslam’ın 
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muzaffer kılınması amacına mebni olarak tezahür eden yardım ve ikram kabilindeki 

mucizeler de Kur’ân’da bahse konu edilmiştir. Ancak tüm bunlara rağmen, sanki daha 

önce hiçbir mucizeye şahit olmamışlar gibi, ısrarlı mucize taleplerinin Hz. Peygamber’e 

yöneltildiğini, konu hakkındaki pek çok ayetten çıkarmak mümkündür. 

Söz konusu taleplere verilen Kur’ân’î cevaplarda, bazen ısrarlı mucize 

taleplerinde bulunan geçmiş kavimlerin helakine dair ibretlik sahnelere değinilerek 

uyarıda bulunulmakta, bazen mucize beklentisinde olanların kevnî ayetlere bakmaları ve 

bu şekilde doğru yola erişmeleri gerektiği zikredilmekte, bazen de Kur’ân’ın iman 

etmek için yeterli delili içerdiğinden bahsedilmektedir. Aslında bu cevapların hepsi bir 

noktada birleşmektedir. İman etme niyetinde olmayan bir kimseye hangi mucize 

gösterilirse gösterilsin sonuç değişmemektedir. İnkarcı zihniyetin, en açık mucizeleri 

görse dahi, ‘bu apaçık bir büyüdür’ demek suretiyle inkar yolunu tercih edeceği

Kur’ân’da haber verilmektedir.347 İşte bu sebeple söz konusu mucize talepleri bir 

sünnetullah olarak reddedilmiştir.

Mucize taleplerinin reddedilmesinden yola çıkarak, özellikle Hz. Peygamber’e 

Kur’ân dışında hiçbir mucize verilmediğini iddia etmek yukarıda zikredilen ayetler 

çerçevesinde varılabilecek bir sonuç değildir. Çünkü Kur’ân’da, sadece Hz. 

Peygamber’in muhataplarının mucize talepleri reddedilmemektedir. Benzer aşırı mucize 

taleplerini dillendiren hemen her devirdeki kavimlerin istekleri reddedilmektedir. 

Bunlara dair malumat, yukarıdaki başlıklarda verilmiştir. Bu durumda söz konusu 

yaklaşımı ortaya koyanların, geçmiş kavimlerin peygamberlerine de mucize 

verilmediğini söylemesi gerekecektir. Ancak bunu söylemek mümkün değildir.

Hz. Peygamberden talep edilen, içerik itibariyle imtihan sırrını aşan türden aşırı 

mucize taleplerine her seferinde olumsuz yanıt verilip, onun beşer oluşuna vurgu 
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yapılması noktasındaki Kur’ân’î realiteden hareketle, Hz. Peygamber’e Kur’ân dışında 

bir mucize verilmediği sonucuna varmak yerine, söz konusu Kur’ân’î üslubun, “müşrik 

zihinlerde yerleşmiş olan beşer üstü peygamber tasavvurunun ıslahına yönelik”348 bir 

amaç güttüğünü tespit etmek kanaatimizce daha isabetli olacaktır.

Farz-ı muhal, eğer söz konusu mucize taleplerine olumlu cevap verilmiş olsaydı, 

bu hususta peygamberler tarihi boyunca süregelen bir uygulamaya, yani bu konudaki 

sünnetullaha ters düşülmüş olurdu ki bu da genel manada sünnetullahın değişmezliği 

ilkesiyle bağdaşmazdı. Bu çerçevede söz konusu mucize taleplerinin reddedilmesinin, 

Hz. Peygamber’e hissi mucize verilmediğine delil teşkil etmesi şöyle dursun, bu 

konudaki sünnetullahın bir gereği olması hasebiyle, ilahi iradenin aksi yönde tecelli 

etmesini beklemek dahi Kur’ân’î bir bakış açısı değildir. 

Mezkur mucize talepleri karşısında, en büyük mucize olan Kur’ân’ın öne 

çıkarılarak, çoğunlukla ona atıfta bulunulması da Kur’ân’dan başka hiçbir mucizenin 

Hz. Peygamber’e verilmediğini söylemeye yetecek muhkem bir argüman değildir.

Çünkü Kur’ân, Hz. Peygamber’in en büyük mucizesi olmasının yanında, her devre hitap 

etmesi itibariyle de ebedî mucize vasfını taşımaktadır. Bu sebeple mucize talepleri 

karşısında Kur’ân’ın öne çıkarılması gayet tabii bir durumdur. Bununla birlikte, İsra 

suresinin elli dokuzuncu ayetindeki mucize talebinden sonra, altmışıncı ayette isra ve 

miraç mucizelerine işaret edilmek suretiyle söz konusu mucize talebinin reddedilmesi, 

mezkur argümanı bir başka açıdan geçersiz kılan müstesna bir örnektir. Dolayısıyla,

Kur’ân-ı Kerîm’de zikredilen; inşikak-ı kamer, isra-miraç ve Hz. Peygamber’in 

gazvelerinde ortaya çıkan mucizeler başta olmak üzere, sahih hadis kaynaklarında 

zikredilen mucize rivayetleri, Hz. Peygamber’in Kur’ân’dan başka mucizesinin 

bulunmadığı yönündeki yaklaşımı doğrulamamaktadır. 
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Netice olarak; her devre hitap eden bir mucize olan Kur’ân-ı Kerim ortada 

dururken, mucize talepleri karşısında sürekli olarak Hz. Peygamber’in diğer 

mucizelerine atıfta bulunulması, özellikle söz konusu mucizeleri müşahede imkanı 

bulunmayan nüzul asrının sonrasındaki Kur’ân muhatapları düşünüldüğünde, Kur’ân’ın 

evrensel mesajına aykırı bir durumu ortaya çıkarmaktadır. İslam’ın evrensel mesajının 

Kur’ân’a müstenid olduğu izah gerektirmeyen bir husustur. Dolayısıyla Kur’ân gibi 

apaçık ve ebedî bir mucize ortada dururken, onun dışındaki bir mucize üzerinden 

mucize taleplerine cevap verilmesini beklemek en başta Kur’ân’a verilen değeri 

görmezden gelmek demek olurdu ki, böyle bir üslubu Kur’ân’da aramak makul değildir.

III- HZ. PEYGAMBERE HİSSÎ MUCİZE VERİLİŞİ MESELESİ VE 

SÜNNETULLAH BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Hz. Peygamber’e hissi mucize verilip verilmediği meselesine dair mukaddem 

kaynaklarda herhangi bir tartışmaya rastlamak neredeyse imkansızdır. Son iki asırda ise 

bu konuda adeta bir kırılma yaşanmış, genel anlamda mucizelere karşı menfi bir duruş 

sergilenmesinin yanı sıra, Hz. Peygamber’in hissî mucizeleri konusunda da topyekûn 

reddetme yönünde bir eğilim yükselmeye başlamıştır. Bu konuda, çalışmamızın buraya 

kadarki bölümünde yeri geldikçe değinilen menfi veya müspet yöndeki yaklaşımlar, bu 

başlık altında enine-boyuna ele alınmaya çalışılacaktır.

A. Hz. Peygamber’in Hissi Mucizelerini Reddetme Eğiliminin                   

Ortaya Çıkış Süreci

Çalışmamızın önceki bölümlerinde de yeri geldikçe kısmen değinildiği üzere, 

Hz. Peygamberin hissî mucizelerini reddetme temayülü, son iki asırda belirginleşmiştir. 
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Daha önceki asırlarda, birkaç münferit çıkıştan başka, -özellikle mütekellimler arasında-

bu yöndeki yaygın bir kanaatten bahsetmek mümkün değildir. ‘Sarfe’ nazariyesi ile 

meşhur olan mutezilî İbrâhim en-Nazzâm (ö.231/845), bu noktada istisna bir isim olarak 

zikredilebilir. Ancak Nazzâm’ın hangi mucizeleri ne sebeple reddettiğini tespit etmek 

kolay değildir. Çünkü Nazzâm’ın eserlerinden hiçbiri günümüze ulaşmamıştır.349 Fakat

başta Câhız olmak üzere, onun görüşlerine atıfta bulunulan diğer müelliflerin eserleri, 

bu konuda bir fikir vermektedir. 

Nazzâm’ın hissî mucizeleri reddetmesinin altında yatan sebep olarak, dine dair 

hususlarda mütevatir olmayan haber ile amel edilmeyeceği düşüncesinin bulunduğu 

belirtilmiştir.350 Ona göre, haber-i vâhidden ilim hasıl olabilmesi için, söz konusu 

haberin akla ve tecrübeye dayanan bir karine ile teyit edilmiş olması gerekmektedir.

Aslında Nazzâm’ın bu şartı, mütevatir haber de dahil olmak üzere rivayet yoluyla gelen 

bütün haberler için öne sürdüğü de ifade edilmiştir.351 Ancak Ebu’l-Hüseyin el-Hayyât

(ö.300/913[?]), bu konuda Nazzâm’a yöneltilen eleştirilerin İbnü’r-Râvendî’nin yalan 

ve iftiralarına dayandığını söylemiştir.352 Diğer taraftan Nazzâm’ın tabiat anlayışının 

determinizme dayanması itibariyle de Hz. Peygamber’in hissî mucizelerini kabul 

etmediği belirtilmiş, ancak onun tabiat anlayışının bütününe determinizmin hakim 

olduğunu söylemenin mümkün olmadığı da kaynaklarda ifade dilmiştir.353 Nitekim

mucizeleri kanıtlamak maksadıyla “tafra” teorisini geliştirdiğinden de bahsedilir.354     

                                                          
349 Çelebi, İlyas, “Nazzâm”, DİA, XXXII/468.
350 Bilgi  için bkz. Bulut, a.g.e., s. 233-234.
351 Kâdî ‘Abdulcebbâr, el-Muğnî -et-Tenebbuât ve’l-Mu’cizât-, XV/361, 392 v.d. 
352 el-Hayyât, Ebu’l-Hüseyin Abdurrahim b. Muhammed b. Osman, Kitâbu’l-İntisâr, thk. H. S. Nyberg, 

Dâru’l-Kutubi’l-Mısriyye, Kahire 1925, s. 43-45.
353 Çelebi, “Nazzâm”, DİA, XXXII/467.
354 “Tafra; cismin, mesafenin bir kısmını sıçrayarak geçtiğini ileri süren, anti-atomcu tabiat felsefesini 

temellendirmeye ilişkin bir kelâm ve felsefe terimidir.” Bkz. Köroğlu, Burhan, “Tafra”, DİA, 

XXXIX/371-372.
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Nazzâm’ın; Kur’ân’da’ki gayba dair haberlerin Hz. Peygamber’in nübüvvetinin 

delili olduğunu kabul ettiği ifade edilirken,355 bunun yanı sıra “sarfe” yoluyla da olsa 

Kur’ân’ın i’cazını kabul ettiği bilinen bir husustur. Bu bilgilerin bütününden anlaşılan 

odur ki Nazzâm, mucizeler hakkında kat’î bir şekilde menfi duruş sergilememektedir. 

Bununla birlikte mucize rivayetlerine şüphe ile yaklaştığına dair ifadeler bazı eserlere 

yansımıştır. Determinist tabiat anlayışına sahip olduğu ve bu bağlamda hissî mucizeleri 

reddettiği bilgisinin ise; ona nisbet edilen tabiat anlayışının kendi içerisinde çelişkiler 

içermesi356 ve mucizelerin imkanını ispatlamak maksadıyla çalışmalar yaptığı 

düşünüldüğünde, en azından teyide muhtaç bir bilgi olduğu ortaya çıkmaktadır.  

Nazzâm’ın, mîladî IX. yüzyılda yaşadığı hatırda tutulursa, Hz. Peygamber’in 

hissî mucizelerinin reddedilmesi temayülünün belirgin bir şekilde ortaya çıktığı XVIII. 

yüzyılın sonu ile XIX. yüzyılın başlarına kadar, yani yaklaşık bin yıllık bir süreç 

içerisinde, hissi mucizelerin reddi yönünde fikir belirten kayda değer bir kimsenin 

bulunmayışı oldukça dikkat çekicidir. Kanaatimizce bu durum, mucizelerin reddi 

yönünde son iki asırda ortaya çıkan temayülün, İslamî ilimlerin gelişim süreci dışında, 

başka bir etken çerçevesinde şekillendiğini akla getirmektedir.        

Batıda XV ve XVI. yüzyılda ortaya çıkan Rönesans hareketi ile birlikte felsefî 

ve teolojik tartışmaların yönünü belirleyen en temel dinamik, göz kamaştırıcı 

gelişmelere sahne olan bilimsel çalışmalar olmuştur. Söz konusu bilimsel gelişmeler, 

deney ve gözlemin kesin bilginin yegane kaynağı kabul edildiği ve bu yolla tecrübe 

edilen sebep-netice zincirinin, tabiattaki zorunlu yasaları ifade ettiğini savunan ve 

böylece harikulade olaylara imkan tanımayan pozitivist akımı ortaya çıkarmıştır. 

Determinist tabiat anlayışını temel alan bu akım, İslam dünyasında mucizelere karşı 

menfi yaklaşımın belirginleşmeye başladığı XIX. yüzyılda son derece yaygınlık 

                                                          
355 el-Hayyât, a.g.e., s. 28.
356 Çelebi, İlyas, “Nazzâm”, DİA, XXXII/467.
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kazanmıştır.357 Pozitivist akımın dünyayı etkisi altına aldığı bu dönemde, İngiliz 

sömürgesi altındaki Hindistan’da yaşamış olan Seyyid Ahmed Han (1817-1898)’ın, 

İslam dünyasında neredeyse bir ilk olarak, mucizelere karşı keskin bir duruş ortaya 

koymuş olması rastlantı kabul edilemez. Bu durum, son iki asırda İslam dünyasında 

artan bir ivme ile taraftar bulan, mucizeleri reddetme yahut tabiat kurallarına uygun bir 

noktaya indirgeyerek tevil etme eğiliminin temel çıkış noktası olarak, pozitivist akımın 

etkisine işaret etmektedir. “Seyyid Ahmed Han, sadece Hz. Peygamber’in hissî 

mucizelerini inkar etmekle kalmamış,358 aynı zamanda Kur’ân’da zikredilen önceki 

peygamberlerin mucizelerini büyük zorlamalarla tevil etmeye çalışmıştır.359  

Seyyid Ahmed Han’ın yanı sıra mısır ulemasından Muhammed Hüseyin Heykel

(1888-1956), Muhammed Ferid Vecdi (1878-1954) gibi isimler de başta Hz. 

Peygamber’in hissî mucizeleri olmak üzere, genel anlamda mucizeler karşısında menfi 

bir duruş sergilemişlerdir. Hatta Ferid Vecdi’nin, hissî mucizelerin aklen muhal 

olduğunu ifade ettiği ve Kur’ân’da, geçmişte vuku bulduğu haber verilen mucizelerle 

ilgili ayetlerin tamamını müteşâbih olarak değerlendirdiği söylenmiştir.360 Hüseyin 

Heykel de Hz. Peygamber’in hadislerde zikredilen hissî mucizelerini reddetmenin 

ötesinde; “Kur’ân’da Hz. Peygamber ile ilgili olarak evrensel yasalar sistemiyle 

bağdaşmayan hiçbir gelişmeden söz edilmez ve eğer yüce Allah, Hz. Muhammed’i 

somut mucizelerle desteklemek isteseydi onu yapardı, kitabında da bundan söz 

                                                          
357 Bilgi için bkz. Kutluer, İlhan, “Pozitivizm”, DİA, XXXIV/336.
358 Fazlurrahman, İslam, Ankara Okulu Yay., 10. Baskı, Ankara 2012, s. 300. 
359 Özervarlı, M.Sait, Kelamda Yenilik Hareketleri-19. Yüzyıl Sonu Yirminci Yüzyıl Başı-, İsam Yay., 2. 

Baskı, İstanbul 2008, s. 119. Ayrıca bkz. Bulut, a.g.e., s. 234. Seyyid Ahmed Han dışında, Hint-alt 

kıtasında bu türden yaklaşımları ortaya koyan, Ahmeduddin Amritsâr (1861-1936) ve Gulâm Ahmed 

Perviz (1903-1985) gibi isimlerden de bahsedilmektedir. Bilgi için bkz. Öztürk, Kıssaların Dili, s. 18.
360 Mustafa Sabri Efendi, Mevkıfu’l-‘Akl, IV/98-99. Bilgi için ayrıca bkz. Çardaklı, Nisa Nur, Din-Bilim 

İlişkisi Bağlamında Mucize: Ferîd Vecdî Örneği, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 29 Mayıs 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2017.



260

ederdi”361 diyerek, Hz. Peygamber’in Kur’ân’da zikredilen mucizelerini de reddettiğini 

beyan etmiştir. Kanaatimizce Heykel bu yaklaşımını, evrensel yasalar sisteminin 

değişmezliği noktasına dayandırmakla, determinist tabiat anlayışının etkisi altında bu 

görüşü serdettiğini ikrar etmektedir. Diğer taraftan Heykel, Hz. Peygamber’in hissi 

mucizelerine dair rivayetlerin, nübüvvetin kemaline sebep olacağı düşüncesiyle 

müslümanlar tarafından kabul gördüğünü, oysa bu rivayetlerin gerçekliğinin 

bulunmadığını, Hz. Peygamber’in tek mucizesinin Kur’ân olduğunu ifade etmiştir.362

Mısır ulemasından Muhammed Abduh (1849-1905) ve talebesi Reşid Rıza’nın

(1865-1935) mucize hakkındaki yaklaşımları, hissi mucizelerin tevili yahut reddi 

yönünde son iki asırda belirginleşen değerlendirmeler içerisinde kritik önemi haizdir. 

Çünkü mezkûr isimler, “yenilenme ve ıslah hareketi” adı altında zikrettikleri görüşleri 

ile İslam dünyasında yankı uyandırmışlardır. Bu çerçevede onların yaklaşımlarının, 

bugün dahi etkilerinin hissedildiğini söylemek yanlış olmayacaktır.      

Muhammed Abduh’a göre mucizeler aklen muhal olmadıkları gibi, nübüvveti 

doğrulayan önemli delillerdendir.363 Mucizeyi tabiatta cari olan kanunlar çerçevesinde 

de değerlendiren Abduh, bir taraftan tabiat kanunlarının değişmez olmadıklarını ifade 

ederken, diğer taraftan da her şeye kadir olan Allah’ın mucizelerin gerçekleşmesi için 

bir takım özel kurallar (sünnet-i hâsse) tanzim etmesinin önünde bir engel 

bulunmadığını ifade etmektedir.364 Dolayısıyla Abduh, beşer takatini aşan olaylar olan 

mucizelerin imkanını ve nübüvvete delaletini kabul etmekle birlikte, keyfiyetine vakıf 

olunamayan bir takım özel kanunlar çerçevesinde mucizelerin vuku bulduğuna işaret 

etmektedir. Bu çerçevede Abduh, olağan ya da harikulade olsun, tabiatta cereyan eden 

                                                          
361 Heykel, Muhammed Hüseyin, Hz. Muhammed’in Hayatı, çev. Vahdettin İnce, Kitabevi yay., İstanbul 

2011, s. 66-67.  Benzer görüşü müsteşrik Dozy de ifade etmektedir. Bkz. Dozy, Reinhart, Tarih-i 

İslâmiyet, trc. Abdullah Cevdet, Matbaa-i İctihâd, Kahire 1908, I/166.
362 Heykel, a.g.e., s. 66-67. 
363 Abduh, Tevhid Risâlesi, çev. Sabri Hizmetli,  Fecr Yay., Ankara, 1986, s. 133.
364 Abduh, a.g.e., a.y.
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her olayın, umûmî ya da keyfiyetine muttali olunamayan/hususî kurallara tabi bir 

şekilde vuku bulduğunu ifade etmiş olmaktadır ki, böyle bir değerlendirmenin, 

tabiattaki her durum ve olay için mutlaka bir kanuniyetin bulunduğu fikrine dayanan

determinist tabiat anlayışını anımsattığı söylenebilir. Ancak Abduh’un tabiatta cari olan 

kanunları zorunlu görmemesinden hareketle, onun determinist bir tabiat anlayışına sahip 

olmadığı, bununla birlikte Allah’ın her türlü yaratmasında bir düzen/kaide aramak 

gerektiği düşüncesini taşıdığı söylenebilir. Bu çerçevede Abduh’un, teorik düzlemde 

hissî mucizeleri reddetmemekte olduğu anlaşılmaktadır. Ancak Abduh’un pratikte 

harikulade olayları nasıl değerlendirdiği de önemlidir. Bu bağlamda Abduh’un 

harikulade olaylara bakışının açıkça tespit edilebilmesi için “Fîl” suresi tefsirinde dile 

getirdiği yaklaşımını dikkatle incelemek gerekir. Abduh, “Fîl” suresinin tefsirinde, sürü 

sürü kuşların taşları atması ve Ebrehe’nin ordusunun dağılması/helak edilmesi 

hadisesini yorumlarken, vuku bulan olayları bilimsel sebepler çerçevesinde açıklama 

gayretiyle, ilgili ayetlerde kastedilen uçan varlıkların sivrisinekler olduğunu, onların 

attığı maddelerin belli mikropları içerdiğini, söz konusu mikropların çiçek ve kızamık 

hastalığına sebebiyet verdiğini, neticede de Ebrehe’nin ordusunun çiçek veya kızamık 

hastalığı yüzünden dağıldığını ifade etmiştir.365 Abduh’un bu yaklaşımını, son asrın 

önde gelen müfessirlerinden Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, pek çok açıdan 

değerlendirmiş ve ciddi eleştiriler getirmiştir.366 Elmalılı’nın da ifade ettiği üzere Abduh 

bu yorumuyla, harikulade bir olayı, Allah Te’âlâ’nın tabiatta doğrudan tasarrufta 

bulunmasını sınırlayacak şekilde belli sebeplere bağlayarak açıklamaktadır. Elmalılı, bu 

yorumlamanın materyalistlere hoş görünmek kaygısıyla ortaya konulduğunu açıkça 

ifade etmektedir.367

                                                          
365 Abduh, Muhammed,  Fâtiha Sûresi ve ‘Amme Cüzü Tefsiri, çev. Ömer Aydın, İşaret Yay., İstanbul 

2012, s. 437-438. 
366 Bkz. Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, IX/143-159.
367 Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, IX/154.
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Abduh’un tefsir sohbetlerinden alınan notların derlenmesiyle Reşid Rıza 

tarafından telif edilen “Menâr” tefsirinde368 bu kabil başka örneklere de rastlamak 

mümkündür.369 Bu çerçevede Abduh’un, hissî mucizeleri açıkça reddetmemekle 

beraber,370 Kur’ân’da anlatılan harikulade olayları aklîleştirmeye çalışmakta olduğu,371

ya da başka bir deyişle, mucizeyi olağan olaylar mesabesine indirgemek suretiyle tevil 

etmeye çalıştığı söylenebilir. Muhammed Abduh’un yaşadığı dönemde; batıdaki 

bilimsel gelişmeler temelinde, determinist tabiat anlayışını esas alan pozitivist akımın 

mutlak hakimiyet kurduğu düşünüldüğünde, onun mucizeleri tevil edip aklîleştirmeye 

çalışmasını, pozitivist akımla birlikte zirve noktasına ulaşan din-bilim çatışmasında 

uzlaştırıcı bir formül arayışı olarak değerlendirmek mümkündür. Bu açıdan bakıldığında 

Abduh’un harikulade olaylara bakışının, Kur’ân’ın çizmiş olduğu çerçeve ile çağın 

baskın aklı arasındaki gerilimin bir ürünü olduğunu söylemek mümkündür. Netice 

olarak Abduh’un, hissî mucizeleri açıkça reddetmemekle beraber olağan olaylar 

mesabesine indirgeyen ve onları sebep-netice zinciri içerisine yerleştiren bir tarzda 

yorumlaması, kendisinden önceki dönemde rastlanmayan, kendisinden sonraki döneme 

de tesir eden bir kırılma noktasıdır.

Muhammed Abduh’un talebesi Reşid Rıza, Hz. Peygamber’in nübüvvetini ispat 

için ona verilen mucizenin, aklî bir mucize olan Kur’ân-ı Kerîm olduğunu ifade 

                                                          
368 Harb, Muhammed, “Menâr”, DİA, XXIX/117.
369 Abduh yine bu çerçevede örneğin, Bedir muharebesinde vuku bulan olağanüstü yardımı, manevi bir 

yardım olarak nitelemektedir. Bkz. Abduh-Rıza, Tefsîru’l-Menâr, IV/111-112.  Muhammed Abduh 

ve Reşid Rıza’nın, hissî mucizeleri yukarıda bahsedilen bağlamda yorumladıklarına dair, yeter sayıda 

örnekler içeren bir yüksek lisans çalışması yapılmıştır. Bu sebeple konu ile ilgili detaylı bilgiyi söz 

konusu çalışmaya havale ediyoruz. Bkz. Arıcı, Niyazi, Menar Tefsirinde Mucizelerle İlgili Farklı 

Yorumlar, AÜSBE, Ankara 2006.
370 Abduh’un mucize konusuna yaklaşımını sert bir dille eleştiren değerlendirmeler için bkz. Fehd b. 

Abdirrahman er-Rumî, Menhecu’l-Medresetu’l-Akliyyeti’l-Hadîse fi’t-Tefsir, Yay. y.y, Riyad 1983, 

II/568; Ramazan el-Bûtî, Fıkhu’s-Siyre, s. 138 v.d.
371 Abduh, Tevhid Risâlesi (Mütercimin önsözü), s. 61. Bu yaklaşımıyla Abduh’un mucizeleri 

işlevsizleştirmekte olduğunu söyleyenler de vardır. Bkz. İşcan, Mehmet Zeki, “Muhammed Abduh’un 

Nübüvvet Görüşü ve Çağdaş İslam Düşüncesine Etkileri”, AÜİFD, Erzurum 2006, S. 26, s. 46.
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etmektedir.372 Bunun yanı sıra diğer peygamberleri de içerecek şekilde genel anlamda 

kevnî/hissî mucize rivayetlerine dair şu değerlendirmeyi yapmaktadır; “Kevnî 

mucizelere gelince, bunlar üzerinde bir takım şüpheler olup, rivayet, sıhhat ve 

delaletinde birçok teviller vardır.”373 Reşid Rıza bu değerlendirme ile bağlantılı olarak, 

söz konusu mucize rivayetlerinin, çağımızın bilim adamlarının dinden uzaklaşmasındaki 

en büyük sebep olduğunu ifade ederek,  bilimsel gelişmelerle birlikte modern dönemde

kevnî/hissî mucizelere bakışın nasıl değiştiğini resmetmektedir.374 Dahası “Kur’ân’da 

Hz. Mûsâ ve Hz. Îsâ’ya verilen kevnî/hissî harikaların zikredilmesinin, Avrupalı özgür 

düşünürlerin İslam’a yönelmelerinin ve hidayeti bulmalarının daha çok ve hızla 

olmasını engellediğini” ifade ederek, modern dönemde bilimsel gelişmeler karşısında 

kevnî mucizelerin referans değerini yitirdiğine atıfta bulunmuştur. Bu ifadeleriyle Reşid 

Rıza’nın, hocası Muhammed Abduh’un mucizeleri yorumlama tarzı ile zımnen ifade 

ettiği şeyi açıkça dile getirmiş olduğu tespit edilebilir. 

Reşid Rıza bir taraftan genel anlamda hissî mucizeler hakkında mezkur ifadeleri

serdederken, diğer taraftan da özellikle Allah’ın yardımı ve ikramı kabilinde Hz. 

Peygamber’in elinde gerçekleşen ve pek çoğu konu hakkındaki rivayetlere dayanan; “az 

yemekle çok kişinin doyması, Hz. Peygamber’in hastaları iyileştirmesi, âmâların 

gözünü açması ve başta Bedir olmak üzere Hz. Peygamberin gazvelerinde 

müslümanların mazhar olduğu olağanüstü yardımlara değinmekte ve bu hadiselerin, 

Allah’ın Hz. Peygamber’e verdiği kevnî mucizeler olduğunu ifade etmektedir.375 Bu 

açıdan bakıldığında Reşid Rızâ’nın, hissî mucizeleri kabul etmekle beraber, onların 

modern dönemde işlevsizleştiğine işaret ettiği söylenebilir. Dolayısıyla Reşid Rıza’nın, 

                                                          
372 Rıza, M. Reşid, Muhammedî Vahiy, çev. Salih Özer, Fecr Yay., Ankara 1991, S. 59-60, 63.
373 Rıza, a.g.e, s. 51.
374 Rıza, a.g.e., s. 51-52.
375 Rıza, a.g.e., s. 60-61.
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hocası Muhammed Abduh’un bakış açısını büyük ölçüde devam ettirdiği ifade 

edilebilir.

Muhammed Abduh-Reşid Rıza çizgisini takip ettiği ifade edilen Muhammed 

Esed’in, harikulade olayları tevil etme çabaları bakımından onları geride bırakan bir 

yorumlama tarzına sahip olduğu söylenebilir. “Kur’ân Mesajı” isimli meal-tefsir 

çalışmasında bu minvaldeki örneklere rastlamak mümkündür. Hz. Mûsâ’nın Firavun ve 

ordusundan kurtulması esnasında harikulade bir şekilde vuku bulan denizin yarılması 

hadisesini, süratle gerçekleşen med-cezir olayı olarak değerlendirmesi buna örnek teşkil 

eder.376 Benzer biçimde Esed, inşikâk-ı kamer hadisesi ile ilgili şu değerlendirmeyi 

yapmaktadır; “Gerçekte meydana gelen şeyin, alışılmamış optik bir yanılsamaya yol 

açan, yine aynı ölçüde alışılmamış bir tür kısmî ay tutulması olması muhtemeldir.”377

Esed’in bu değerlendirmeleri, batıdaki göz kamaştırıcı bilimsel gelişmeler neticesinde 

ortaya çıkan pozitivist akımın, Kur’ân’ın yorumlanmasında, nasıl kuvvetli bir etki 

yarattığını göstermesi bakımından önemlidir. Nitekim bugün güncel çalışmalarda, bu 

kabil yorumlara ve daha da ötesi, hissî mucizelerin reddi yönündeki değerlendirmelere 

sıkça rastlamak mümkündür.378

Netice olarak kanaatimizce; hissî mucizeler hakkında son iki asırda ortaya çıkan 

temayülün temel çıkış noktasını, batıdaki pozitivist akımın etkileri bağlamında 

düşünmek isabetli olacaktır. Ancak mucizelerin reddi yahut tabii olaylar seviyesine 

                                                          
376 Esed, Kur’ân Mesajı, s. 749-750.
377 Muhammed Esed bu değerlendirmesinin akabinde, Kamer suresinde bahsedilen “ayın yarılması” 

hadisesinin kıyamet yaklaştığında vuku bulacak bir olay olduğunu ifade etmiştir. Bkz. Esed, a.g.e., s. 

1087.
378 Örneğin Hasan Hanefî, Hz. Peygamber’e atfedilen hissî mucizelerin halk muhayyilesinin bir ürünü 

olduğunu ve bunların sahih akılla çeliştiğini söylemiştir. Bkz. Hanefî, Hasan, İslamî İlimlere Giriş, 

çev. Muharrem Tan, İnsan Yay., İstanbul 1994,  s. 86-87. Bu minvaldeki yaklaşımları ele alıp 

derleyen çalışmalar için bkz. Mustafa Sabri Efendi, Mevkifu’l-‘Akl ve’l-’İlm, IV/41-127; en-Nedvî, 

Ebu’l-Hasen, Kur’ân Işığında Peygamberlik ve Peygamberler, çev. Ahmet Lütfi Kazancı, İslâmî Neş. 

Yay., İstanbul 1974, s. 80-90. Oryantalistlerin mucizeler hakkındaki yaklaşımları hakkında bilgi için 

bkz. Topaloğlu, Felsefi ve Teolojik Açıdan Mucize, s. 113 v.d.
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indirgenerek açıklanması düşüncesinin İslam dünyasında kabul görüp varlık bulabilmesi 

için bir takım teolojik izahlara ihtiyaç duyulması kaçınılmaz bir durum olduğundan, 

böyle bir yaklaşıma mesnet teşkil edecek bazı argümanlar ileri sürülmüştür.   

B. Hissi Mucizeleri Reddetme Eğiliminin Temellendirilmesi Mahiyetinde 

İleri Sürülen İddiaların Eleştirel Analizi 

Hz. Peygamber’in hissî mucizeleri hakkında, özellikle son iki asırda İslam 

coğrafyasında yaygınlık kazanan menfi yaklaşımların temel çıkış noktasının, batıdaki 

bilimsel gelişmelerle birlikte ortaya çıkan ve determinist tabiat anlayışını esas alan 

pozitivist akımın etkilerine dayandığını ifade etmiştik. Bu çerçevede batıda mucize 

konusu, din-bilim çatışması içerisinde ve daha çok “mucizenin imkanı” cihetiyle 

tartışmalara konu edilirken,379 Kur’ân-ı Kerîm’de peygamberlere verilen mucizelerden 

açıkça bahseden ayetlerin çokça bulunması, bu tartışmaların İslam coğrafyasındaki 

yansımalarını doğal olarak farklılaştırmıştır. Yukarıda da değinildiği üzere Reşid 

Rıza’nın, Kur’ân’da geçmiş peygamberlerin mucizelerinden bahsedilmesi hakkındaki 

ifadeleri bu anlamda dikkat çekicidir; 

“Eğer Kur’ân’da Hz. Mûsâ ve Hz. Îsâ’yı teyit eden mucizeler de zikredilmemiş 

olsaydı, belki Avrupalı özgür düşünürlerin İslam’a yönelmeleri ve hidayet 

bulmaları daha çok ve hızlı olabilirdi. Zira İslam’ın temelleri akıl, ilim ve beşer 

fıtratına uygunluk; bireylerin ruhlarını arındırma ve toplumsal yararın 

ilerlemesini sağlamak üzerine kuruludur.”380

Bu çerçevede denilebilir ki; müslüman müellifler içerisinde hissî mucizelere 

karşı son iki asırda belirginleşen menfi yaklaşımlar, -batıdaki gibi- ağırlık olarak hissî 
                                                          
379 Bkz. Işık, “a.g.m.”, Kelam Araştırmaları Dergisi, s. 89 v.d. 
380 Rıza, Muhammedî Vahiy, s. 51. Benzer bir yaklaşım için bkz. Bikbulat, “a.g.m.”, İslâmiyât, s. 189.
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mucizeleri imkan cihetiyle tartışıp açıkça reddetmek şeklinde tebarüz etmeyip, konu 

hakkındaki açık Kur’ân ayetlerinin tevil edilmesi ve Kur’ân dışı mucize rivayetlerinin 

de çeşitli deliller öne sürülerek kabul edilmemesi şeklinde tezahür etmiştir. 

Diğer taraftan, “hissî mucizelerin reddine yönelik söz konusu yaklaşımların çıkış 

noktasının, Kur’ân’ın hissî mucizeler konusundaki olumsuz tutumuna dayandığı”

yönünde değerlendirmeler de yapılmıştır.381 Hz. Peygambere yöneltilen hissî mucize 

taleplerinin olumsuz cevaplanması noktasından hareketle yapılan bu değerlendirmenin, 

konu ile ilgili ayetlerin bağlamı gözetilerek yapılacak bir inceleme çerçevesinde 

doğrulanmasının mümkün olmayacağını önceki başlıklarda ele almıştık. Kaldı ki 

Kur’ân’da, geçmiş peygamberlerin hemen hepsine verilen hissî mucizelere farklı 

yönleriyle takrar tekrar değinilirken ve Hz. Peygamber’in, isra-miraç, inşikâk-ı kamer 

ve Bedir günü mucizelerinden açıkça bahsedilirken Kur’ân’ın hissî mucizeler 

konusunda olumsuz tavır takındığını iddia etmek, kanaatimizce Kur’ân muhtevası ile 

mutabık bir yaklaşım değildir. Bilakis Kur’ân’ın olumsuz tavır takındığı ve eleştirdiği 

husus, haddi aşan gayri ciddi mucize talepleri ve hissî mucizeleri gördüğü halde iman 

etmemekte ısrar eden inkarcı zihniyettir. Bunun yanı sıra Kur’ân’da, kendisine verilen 

mucizelerden çokça bahsedilen Hz. Mûsâ başta olmak üzere, Hz. Peygamber dışındaki 

peygamberlerin de hissî mucize talepleri ile karşılaştığı, ancak o taleplere de olumsuz 

cevap verildiği açıkça ifade edilmektedir. Bu durum, söz konusu peygamberlere hiçbir 

mucize verilmediğini söylemeyi mümkün kılmadığı gibi müşriklerin mucize taleplerine 

olumsuz cevap verilmesi de Hz. Peygamber’e hissî mucize verilmediğini söylemeyi 

mümkün kılmamaktadır. Çünkü hem Hz. Peygamber’in hem de kendilerinden mucize 

talep edilen diğer peygamberlerin elinde vuku bulan mucizeleri, yine Kur’ân haber 

vermektedir. Bununla birlikte, Hz. Peygamber’in hadis rivayetlerinde nakledilen 

mucizelerin tamamına yakını Medine döneminde, müslümanların karşılaştıkları açlık ve 

                                                          
381 Bulut, a.g.e., s. 237.
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susuzluk gibi sıkıntıların giderilmesi noktasında bir ikram olarak yahut inkar edenlerle 

yapılan muharebelerde, müslümanların muzaffer olmalarını sağlayan olağanüstü yardım 

kabilinde vuku bulmuş mucizelerdir. Bu sebeple müşriklerin mucize taleplerine verilen 

olumsuz cevaplar ile bu kabil ikram ve yardım mucizelerinin vuku bulması arasında; 

zaman, mekan ve muhatap kitle bakımından bir irtibat olmadığını ve bu sebeple, iki 

farklı durumun birbirini nakzedemeyeceğini tespit etmek gerekir. Bu tespit 

çerçevesinde, Mekke döneminde vuku bulduğu anlaşılan isra-miraç ve inşikak-ı kamer 

mucizelerine ayrı bir parantez açmak gereklidir. Dikkat edilirse inşikak-ı kamer 

mucizesi, müşriklerin mucize taleplerini içeren ayetlerden daha önce nazil olan Kamer 

suresinde zikredilmektedir. Bu sebeple mucize taleplerini reddeden ayetlerin medlulüne 

bu hadiseyi dahil etmek mümkün görünmemektedir.382 İsra-miraç mucizesi ise 

müşriklerin mucize talepleri üzerine gerçekleşmiş bir mucize değildir.

Anlaşılan odur ki; İslam tarihi boyunca hemen her farklı düşünce tarzının, en 

sahih kaynak olan Kur’ân’a dayandırılma çabasının bir örneği de Hz. Peygamber’e hissî 

mucize verilmediği tezinin, müşriklerin mucize taleplerine her seferinde olumsuz cevap 

verildiğini ifade eden ayetlere dayandırılması şeklinde tebarüz etmiştir.383 Buna karşılık, 

batıdaki gelişmelerin, büyük bir kısmı sömürge altında olan İslam dünyasını etkisi altına 

aldığı yadsınamaz bir gerçektir ki mucize karşısındaki menfi duruşun ilk filizlendiği 

coğrafyanın, sömürge altındaki Mısır ve Hint-alt kıtası olması bir rastlantı olmasa 

gerektir. Bu coğrafyada yaşayan ve yukarıda bir kısmına değinilen müellifler, Batıda 

yaygınlaşan din-bilim çatışmasının etkisi ile Kur’ân’da bilime aykırı bir şeyin 

bulunmadığını savunmuşlar ve bu savunmayı en çok da Kur’ân’da zikredilen 

mucizelerin tevil edilmesi yöntemi üzerine bina etmişlerdir. Bunun sonucunda

mucizelere karşı menfi bir yaklaşım ortaya çıkmış ve bununla paralel olarak Kur’ân 

                                                          
382 Bkz. Ahatlı, a.g.e., s. 187. 
383 Örnek olarak bkz, Heykel, a.g.e., s. 66.
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dışındaki sahih rivayetlere dayanan mucizelerin de reddedilmesi eğilimi belirginleşmeye 

başlamıştır.384

Hz. Peygamberin mucizelerine dair hadis kaynaklarında zikredilen rivayetler de 

güncel çalışmalarda çeşitli açılardan eleştirilerek reddedilmektedir. Bu noktada ilgili 

rivayetlerin âhad haberler olmasına sıkça atıfta bulunulmaktadır. Buna göre, mucize gibi 

herkesin dikkatini çekebilecek olayların sınırlı sayıda râvî tarafından rivayet edilmesi, 

ilgili haberlerin sıhhatine halel getiren bir durum olarak telakki edilmiştir. Bu konu 

hakkında yapılan önemli bir çalışmada özetle şu tespitlere yer verilmiştir;

“Âhad rivayetlere şüphe ile bakılması yönündeki değerlendirme, doğal bir seyirde gerçekleşen 

hadis tedvin ve tasnif sürecine aykırı bir değerlendirmedir. Zira sahabenin ve tabiînin tamamının 

hadis tedvini ile meşgul olmadığı bilinen bir husustur. Yüzyıllar sonra hadis rivayetlerine bu 

denli şüphe ile bakılabileceğinin tahmin edilmesi mümkün olmadığından, Hz. Peygamber’in 

hadislerini kalabalık gruplarla nakletmek gibi bir çalışma içerisine girilmemiş, hadis tedvin ve 

tasnif işi, belli bazı şahıslar tarafından üstlenilmiş ve yürütülmüştür. Böyle bir serencam 

içerisinde Hz. Peygamber’den nakledilen hadislerin kahir ekseriyeti, mütevatir senede sahip 

olmayıp râvî sayısı bakımından âhad haber kategorisinde yer almıştır. Kaldı ki mucizeler 

hakkındaki rivayetler, sened itibariyle en fazla sahabî râvî ihtiva eden rivayetlerdir. Dolayısıyla 

bu tür rivayetler, hadis tekniği açısından en güvenilir olanlar arasında yer almaktadırlar. Bu 

çerçevede mucize rivayetleri, her ne kadar tek tek ele alındığında âhad haber kategorisinde yer 

alsalar da bu rivayetlerin mecmuu, Hz. Peygamberin hissî mucizelerinin meydana geldiğine dair 

bir gerçekliği anlatmaktadır. Diğer taraftan mucize rivayetleri hakkında herhangi bir sahabi 

tarafından bir itiraz getirilmemiş olması yahut bu rivayetlerinin aktarılmasına karşı çıkılmamış 

olması da söz konusu rivayetlerin sıhhatine işaret etmektedir.”385    

Diğer taraftan mucizelerin tevili yahut reddi yönündeki yaklaşımları ortaya 

çıkaran iç saiklerden de bahsedilmiştir. Bunların başında, müslümanların hurafelere 

                                                          
384 Modernitenin hadis rivayetlerine yaklaşımı hakkında bkz. Fazlurrahmân, İslam, s. 301-302. 
385 Ahatlı, a.g.e., s. 193-195.
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dalıp, dinin özünden uzaklaşmış olmaları zikredilmektedir.386 Bu çerçevede nüzul 

asrından uzaklaşıldıkça ve diğer din müntesipleriyle karşılaşıldıkça, Hz. Peygamber’in 

yüceltilmesi ve böylece İslam’ın üstünlüğünün diğer din mensuplarına kabul ettirilmesi 

düşüncesinden hareketle, özellikle Hz. Peygamber’in şemaili ve diğer kişisel 

özelliklerine dair asılsız mucizevî anlatıların Hasâis, Hilye, Şemâil v.b. eserlerde 

toplandığı sıkça gündeme getirilmektedir. Bu durum karşısında ortaya çıktığı iddia 

edilen yenilenme ve ıslah hareketinin temelinde de söz konusu yanlış inanışlardan ve 

abartılı mucizevî anlatılardan arınma düşüncesinin ve böylece dinin özüne dönüş 

iradesinin yattığı belirtilmektedir.387 Bu değerlendirme çerçevesinde, özellikle abartılı 

mucizevi anlatılarının mevcudiyeti, bahsi geçen dış etkenlerin zemin bulmasına imkan 

tanıyan bir realite olarak düşünülebilir. Ancak böylesi bir iç tahribatı tamir etmeye 

çalışırken, büyük ölçüde harici etkenlerle şekillenen mucize karşıtı yaklaşımların 

işlenmesinin, bertaraf edilmeye çalışılan zarardan daha fazla tahribat meydana 

getireceği öngörülebilir bir durumdur. Nitekim bu girilen sürecin sonunda, sadece 

mucizelerin reddedilmesi sonucu ortaya çıkmamış, Kur’ân’daki mucizelerin tevil 

edilmesi düşüncesinin bir neticesi olarak, İslam’ın temel kaynağı olan Kur’ân’ın 

yorumlanmasında sınır tanımaz bir aşamaya gelinmiştir. Hadis rivayetlerindeki abartılı 

mucizevî anlatımlar eleştirilirken de İslam’ın ikinci temel kaynağı olan hadis külliyatına 

topyekûn şüphe ile yaklaşılması yanılgısı kökleştirilmiştir. Neticede bu temel iki 

kaynağın örselenmesi ile günümüzde, en başta hedef olarak konulan, “doğru din 

algısının oluşmasını sağlamak” yerine, dinin referans alınmadığı ve dini değerlerden 

kopuşların yaşandığı seküler zihniyetle uyum arz eden bir tabloyu ortaya çıkarmıştır. 

Sonuç olarak; Hz. Peygamber’in hissî mucizelerinin reddedilmesi temayülünün 

belirginleştiği son iki asırdan günümüze uzanan süreçte, mucize konusunda yukarıda

                                                          
386 Bulut, a.g.e., s. 234; Ahatlı, a.g.e., 174.
387 Harb, Muhammed, “Menâr”, DİA, XXIX/116.
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bahsi geçen itirazların verdiği iki netice ön plana çıkmaktadır. Birincisi; Kur’ân’da 

bahsi geçen mucizeler, ya bilimin verilerine uygun tarzda yapılan izahlarla sebep-netice 

zinciri içerisinde anlaşılmaya çalışılmış yahut da yine Kur’ân’dan getirilmeye çalışılan 

delillerle ve çeşitli taraflı yorumlarla Hz. Peygamber’e Kur’ân’dan başka hiçbir 

mucizenin verilmediği tezi işlenmiştir. İkincisi de; hadis kaynaklarında zikredilen 

mucize rivayetlerine, gerek metin gerekse de sened bakımından yoğun eleştiriler

getirilmiş ve böylece söz konusu rivayetlerin tümü üzerinde belirgin bir şüpheli bakış 

hakim kılınmıştır ki bu da hadis rivayetlerindeki mucize anlatımlarının tümünün 

reddedilmesi sonucunu ortaya çıkarmıştır. Ancak Hz. Peygamberin hissî mucizeleri 

konusunda menfi yaklaşım sergileyen müelliflerin söylemlerinin tümü bu çerçeveden 

ibaret değildir. Bazı müellifler, Hz. Peygamber’e hissî mucize verilmesinin sünnetullaha 

aykırı olduğu iddiası ile yukarıdan itibaren ele alınmaya çalışılan hissî mucizeler 

hakkındaki menfi tutumu temellendirmeye çalışmışlardır.

C. Hz. Peygambere Hissî Mucize Verilişi Meselesinin Sünnetullah 

Bağlamında Değerlendirilmesi

Hz. Peygamber’in hissî mucizelerinin reddedilmesi yahut tevil edilmesi eğilimi, 

yukarıda bahse konu edilen çeşitli argümanlarla temellendirilmeye çalışılırken, bu 

meyanda başvurulan kavramlardan bir tanesi de sünnetullah kavramı olmuştur. 

Çalışmamızın daha önceki bölümlerinde detaylıca ele alındığı üzere sünnetullah;

“Allah’ın, tarih içerisinde süregelen ve değişmeyen davranış tarzı/yaratması” manasına 

gelmektedir.388 Sünnetullahın değişmezliği, konu hakkındaki ayetlerden açıkça 

anlaşılmaktadır.389 Ancak Kur’ân’a has bir kavram olan sünnetullahın, tabiatta kat’î 

surette değişmez kanunların bulunduğunu ifade eden bir kavram olmadığını hatırlamak 

                                                          
388 Özsoy, Sünnetullah, s. 182.
389 Ahzâb, 33/62. Benzer ifadelere başka ayetlerde de rastlamak mümkündür. Bkz. İsrâ, 17/77; Fâtır, 

35/43; Fetih, 48/23.
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yerinde olacaktır. Zira sünnetullah ifadesinin geçtiği ayetlerin bağlamında, tabii varlık 

alanına ilişkin en ufak bir ipucu bulmak mümkün değildir.390 Bu yöndeki bir anlama, 

sadece sünnetullah hakkındaki ayetlerle tezat teşkil etmemekte, konu ile ilgili 

Kur’ân’daki başka ayetlerle de bağdaşmamaktadır. Nitekim bu çerçevede Kur’ân’da, 

Allah’ın dilediği zaman tabiattaki yasalara müdahale edebileceğine işaret eden ayetlere 

rastlamak mümkündür.391 Yine bu meyanda, Kur’ân’da çok defa tabiatta bir düzen 

olduğundan bahsedilmesinin yanı sıra, her an yaratmakta olan ve yarattıkları üzerinde 

tasarrufta bulunup onlara hükmeden bir Allah tasavvuru işlenerek, tabiattaki nizamın da 

O’nun iradesine bağlı olduğu vurgulanmaktadır.392 Bu perspektif içerisinde Allah 

Te’âlâ’yı zorunlu olarak bağlayıcı olan veya başka bir deyişle onun iradesini sınırlayan 

bir kanuniyetten bahsetmek, Kur’ân çerçevesinde izah edilebilir bir durum değildir.

Tam da bu noktada “adetullah” kavramı, tabiat kanunlarının zorunluluğunu 

gerektirmediği ve tabiat üstü bir iradeyi çağrıştırıp mucizelere imkan tanıdığı için 

kelamcılar tarafından ihdas edilmiş bir kavramdır.393 Ancak ‘adetullah’ kavramı,

özellikle Gazzâlî sonrası dönemde zamanla ‘sünnetullah’ kavramı ile eş anlamlı olarak 

kullanılmaya başlayınca, ‘sünnetullah’ kavramında bir anlam savrulması yaşanmış ve 

tabiattaki değişmez yasaları ifade eden bir kavram olarak ikame edilmeye başlanmıştır. 

Özellikle günümüzde bazı müellifler tarafından halen sünnetullahın bu çerçevede 

kullanılıyor olmasını, batıdaki gelişmeler neticesinde İslam coğrafyasını da etkisi altına 

alan ve tabiatta değişmez yasalar bulunduğunu ifade eden determinist tabiat anlayışının

bir yansıması olarak değerlendirmek mümkündür.

                                                          
390 Özsoy, a.g.e., s. 129.
391 Bkz. Furkân, 25/45-46; Şu‘arâ, 26/4; Sebe’, 34/9; Kasas, 28/71-72;  Yâsîn, 36/66-68; Şura, 42/33; 

Zuhruf, 43/6; Vakıa, 56/58-76. Geniş bilgi için bkz. Özsoy, a.g.e., s. 77 v.d.
392 Örnek olarak bkz. Âl-i ‘İmrân, 3/26-27, 189; Nisâ, 4/131; En’am, 6/3, 59-65; A’râf, 7/54; Yûnus, 

10/31, 55; Ra’d, 13/2-4, 12-13; Tâhâ, 20/5; Furkân, 25/1-2; Secde, 32/5; Fâtır, 35/1, 15, 41; Yâsîn, 

36/83; Kamer, 54/50; Rahmân, 55/29-30; Teğâbun, 64/11; Mülk, 67/1, 3, 19 v.b.
393 Çelebi, İlyas, “Sünnetullah” mad., DİA, XXXVIII/159.
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Sonuç olarak sünnetullah kavramı, toplumlara hükmeden ve tarihe yön veren 

değişmez ilahi kanunları ifade etmektedir. Bu açıdan bakıldığında sünnetullah kaideleri, 

özellikle geçmiş kavimlerin hayatından ibretlik kesitlerin anlatıldığı kıssaların satır 

aralarında Kur’ân muhataplarına sunulmaktadır. Peygamberlerin tebliğ 

mücadelelerinden kesitler sunan Kur’ân kıssaları içerisinde, peygamberlerin 

doğruluklarını ispat sadedinde gösterilen mucizelere de yer verilmiştir. Bu çerçevede 

kıssalarda anlatılan mucizelerle doğrudan ya da dolaylı olarak bazı sünnetullah 

kaidelerine de vurgu yapılmıştır. Örneğin; mucizelerin sadece ve sadece Allah’ın 

kudreti, iradesi ve dilemesi üzere Allah’ın bir fiili olarak gerçekleşmesi,394 her 

peygamberin öncelikle döneminde revaç bulmuş hususlarda olmak üzere mucizelerle 

desteklenmesi,395 açık mucizeleri gördüğü halde inkarda ısrar edenlerin helak 

edilmeleri,396 inanmamakta ısrar eden inkarcıların mucize taleplerinin veya imtihan 

sırrını ortadan kaldıracak türden mucize isteklerinin olumlu cevaplanmaması397 gibi 

hususlar, mucizeler hakkındaki sünnetullaha dair hususlardır. 

Kıssalarda anlatılan mucizeler hakkında yapılan bazı güncel değerlendirmelerde 

ise son iki asırda yaygınlık kazanan mucizeler karşısındaki menfi duruşun örneklerini 

bulabilmek mümkündür. Örneğin bu değerlendirmelerden bir tanesinde; “Kıssalarda 

teosentrik/Allah merkezli (theocentric) bir dil kullanıldığından bahisle, kıssalar 

içerisinde mucize gibi tasvir edilen hadiselerin, doğal olaylara ait sebeplerin hazfedilip 

                                                          
394 Mucizelerin sadece Allah’ın dilemesiyle meydana geldiklerini ve peygamberlerin bu konuda bir 

tasarrufta bulunamayacağını ifade eden ayetler için bkz. Âl-i ‘İmrân, 3/49; Mâide, 5/110; A‘râf, 7/35, 

57-59; Hûd, 11/33, 80, 88; Ra‘d, 13/38; İbrâhim, 14/11; ‘Ankebût, 29/50; Mu’min, 40/78; Ahkâf, 

46/23; Mulk, 67/26; Me‘âric, 70/6-7.
395 Genel anlamda peygamberlerin mucizelerle desteklendiğini ifade eden ayetler için bkz. Mâide 5/32; 

Tevbe, 9/70; Yûnus, 10/74; İbrâhîm 14/9; Nahl, 16/43-44; Rûm, 30/47; Fâtır, 35/24-25. 
396 Örnek olarak bkz. Tevbe, 9/70; İbrâhîm, 14/9.
397 İnkârda ısrar edenlerin mucize talepleri ve bunlara verilen Kur’ân’î cevaplar için bkz. Bakara, 2/55-

56; Mâide, 5/112-115; En‘âm, 6/8-9, 37, 109-111, 124, 158; A‘râf, 7/70-72, 106-108, 143; Hûd, 

11/12-13, 27, 32, 53-55; Ra‘d, 13/7, 27, 31; İbrâhîm, 14/10-11; Hicr, 15/7-8; İsrâ, 17/90-93; Tâhâ, 

20/133; Enbiyâ, 21/5; Furkân, 25/7-9, 21-22; Şu‘arâ, 26/154; Kasas, 28/48; ‘Ankebût, 29/50-51; 

Fussilet, 41/14; Zuhruf, 43/53-55; Muddessir, 74/52-56.
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sırf sonuçların teosentrik bir dil dizgesi içerisinde sunulması sebebiyle mucize gibi 

algılandığı, oysa Allah’ın fiillerinin, kainatın düzenini ilga edici müdahaleler şeklinde 

değil, ezelde belirlemiş olduğu yasalar dahilinde cereyan ettiği ifade edilmektedir. Aynı 

düşünce çerçevesinde, kâinatın ve tabiatın belli bir düzen ve sisteme göre yaratıldığı ve 

bu sistemin işleyiş düzeninde yapboza ya da yasa kırmaya yer olmadığı su götürmez bir 

hakikat olarak değerlendirilmiştir.”398

Görüldüğü üzere, son asırlarda yaygınlık kazanan mucizeleri reddetme yahut 

doğal olaylar seviyesine indirgeyerek açıklama eğilimi; sadece Hz. Peygamber’in 

mucizelerini hedef almakla sınırlı kalmamış, Kur’ân’da anlatılan geçmiş 

peygamberlerin mucizelerini de “ezelde belirlenmiş yasalar çerçevesinde cereyan eden, 

ancak hadiselerin sebeplerine dair açıklamaların Kur’ân’da yer almaması sebebiyle 

mucize zannedilen olaylar olarak” tavsif edebilmiştir. Tabiatta değişmez yasaların 

bulunduğu söylemini dile getiren bu tür yaklaşımlar, sadece sünnetullah kavramının 

yanlış anlaşıldığını göstermemekte, aynı zamanda Kur’ân’ın çizmiş olduğu Allah 

tasavvuruyla da hiç bağdaşmayan, ‘deist’ Tanrı anlayışına kapı aralamaktadır. Bu tür 

söylemlerin Kur’ân zemininde temellendirilmesi mümkün olmadığı gibi, modern ilim 

adamlarının üzerindeki, pozitivist akımın ağır etkisini göstermesi bakımından da dikkat 

çekici olduğu kanaatindeyiz.399

Netice olarak; Kur’ân’î bir kavram olan sünnetullahın anlamı ve mahiyeti 

Kur’ân çerçevesinde ele alındığında, toplumlara hükmeden değişmez ilahi yasalardan 

ibaret olan ve bu meyanda Allah’ın, benzer olaylar karşısında tarih boyunca hiç 

değişmeyen ve değişmeyecek olan yaratmasını ifade eden bir kavram olarak 

değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Bu çerçevede sünnetullahın, tabiatın 

                                                          
398 Bkz. Öztürk, Kıssaların Dili, s. 18-19.
399 Mezkur yaklaşımın geniş bir değerlendirmesi ve eleştirel bir analizi için bkz. Özel, Recep Orhan, 

“Kur’ân’daki Hissî Mucizelere Modern Yaklaşımlar Bağlamında Bir İnceleme: Mustafa Öztürk 

Örneği -I-” AMAÜİFD, 2017, C. 4, S. 8.
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işleyişinde var olduğu ileri sürülen sabit kanunların adı olduğu iddiasının Kur’ân’daki 

verilerle doğrulanması mümkün değildir. Böyle bir ön kabulden yola çıkarak, Hz. 

Peygamber’in hissî mucizelerinin bulunmadığını, dahası Kur’ân kıssalarında anlatılan 

pek çok olağanüstü hadisenin aslında mucize olmadığını400 yahut müteşabihat 

olduğunu401 iddia etmenin, Kur’ân’daki sünnetullah kavramının anlam çerçevesi ile 

bağdaşır bir tarafının bulunmadığı kanaatini taşımaktayız. Dolayısıyla Hz. 

Peygamber’in Kur’ân’da zikredilen inşikak-ı kamer, isra-miraç ve Bedir günü 

mucizelerinin yanı sıra, hadis kaynaklarında rivayet edilen mucizelerin sünnetullaha 

aykırı olmadığı, aksi yöndeki iddiaların, mucizeler karşısında son asırlarda belirginleşen 

menfi duruşun, bir Kur’ân kavramı olan sünnetullahın yanlış yorumlanması üzerinden

temellendirilmeye çalışılmasından başka bir anlamının olmadığı kanaatindeyiz.402

Sünnetullah hakkında Kur’ân’î çerçeveye sadık kalınarak yapılacak bir 

değerlendirmede, mucizeyi imkansız görmek şöyle dursun, insanlığa rehber olarak 

gönderilen her dönemdeki peygamberlerin, özellikle dönemlerinin revaç bulmuş 

hususlarında harikulade olaylarla desteklendikleri realitesinden hareketle, 

peygamberlere mucizeler bahşedilmesinin bir sünnetullah kaidesi olduğu sonucuna 

varmak mümkündür. Söz konusu sünnetullah kaidesi gereğince Hz. Peygamber de söz 

söyleme sanatında son derece ilerlemiş bir toplumun içerisinde nübüvvetini ilan 

ederken, öncelikle bir dil harikası olan Kur’ân ile desteklenmiştir. Ancak peygamberler 

tarihi incelendiğinde mucize hakkındaki sünnetullahın, peygamberlerin tebliğ 

safahatının ilk aşamasında gösterdikleri bu mucizelerden ibaret olmadığı sonucuna 

varmak mümkündür. Daha önceki bölümlerde değinildiği üzere, peygamber kıssalarında 

                                                          
400 Öztürk, Kıssaların Dili, s. 18-19. Ayrıca bkz. Balcı, Hz. Peygamber ve Mucize, s. 30-31. 
401 Ferid Vecdi’nin bu yöndeki değerlendirmesi için bkz. Mustafa Sabri Efendi, Mevkıfu’l-‘Akl, IV/98-99.
402 Hz. Peygamber’in özellikle hadis rivayetlerinde zikredilen mucizelerinin, tabiatta cari olan 

kanunlara/sünnetullaha aykırı olduğu için kabul edilmemesi gerektiğini ifade eden yaklaşımlara örnek 

olarak bkz. Milaslı İsmail Hakkı, Kur’anın Mucizeleri ve Mütaşabih Ayetlerin Tefsirleri, s. 19-20.

Benzer yaklaşımlar için bkz. Balcı, a.g.e., s. 30-31; Azimli, “Bedir Savaşı Çerçevesinde Bazı 

Mülahazalar”, Bilimname, 2010/1, C. VIII, S. 18, s. 15-16. 
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bahsi geçen mucizeye dair anlatımlardan hareketle, peygamberlerin tebliğ safahatı 

içerisinde inkarcılarla mücadelelerinde yardım kabilinden mucizelerle, çeşitli sıkıntılar

ve ihtiyaçlar karşısında da ikram kabilinden mucizelerle desteklenmeleri realitesinin bir 

sünnetullah kaidesi olarak tespit edilmesi mümkündür. Bu perspektifle Hz. 

Peygamber’in, başta Bedir olmak üzere inkarcılarla girişilen mücadelede yardım 

kabilinden mucizelerle, yine tebliğ mücadelesi içerisinde karşı karşıya kalınan sıkıntılı 

durumlarda ikram kabilindeki mucizelerle desteklenmiş olmasını bu noktadaki 

sünnetullahın bir yansıması olarak değerlendirmek isabetli olacaktır. Bu türden 

mucizelerin nübüvvete delil teşkil etmeyeceği yahut tehaddî içermemeleri bakımından 

mucize kategorisi içerisinde değerlendirilemeyeceği yönündeki yaklaşımlar da –daha 

önce değinildiği üzere- çeşitli açılardan eleştirilebilir yaklaşımlardır. Tehaddînin mucize 

için olmazsa olmaz bir şart olduğu Kur’ân’î verilerle desteklenebilecek bir durum 

olmadığı gibi,403 yardım ve ikram kabilindeki mucizelerin muhataplarının zaten inanan 

kimseler olması da tehaddîyi bir anlamda işlevsiz kılmaktadır. Kaldı ki nübüvvet iddiası 

sürdükçe, nebinin elinde vuku bulan harikulade hadiselerin tümünde, en azından zımnen 

bir meydan okumanın bulunduğu söylenebilir.404 Diğer taraftan inananlar nezdinde, 

inanmış oldukları peygamberin gerçek nebi olduğunun teyidi manasına geldikleri için 

ve bu yönüyle imanda itminana vesile oldukları için yardım ve ikram kabilindeki 

mucizelerin de nübüvvete delil teşkil ettiği aşikârdır. Dahası Hz. Peygamber’in hak 

peygamber olduğunun önemli delillerinden bir tanesi de davasında başarılı olmasıdır. 

İkram ve yardım kabilindeki mucizelerin, Hz. Peygamberin tebliğ mücadelesinde 

başarıya ulaşmasında kritik önemi bulunduğu yadsınamaz bir gerçektir. Öyleyse Hz. 

Peygamber’in şahsında bu mucizelerin, her devrin insanı için, dolaylı da olsa bir delil 

değerinin bulunduğu söylenebilir. 

                                                          
403 Bkz. Kastalânî, el-Mevâhibu’l-Ledunniyye, III/193.
404 Bkz. İbn Hazm, el-Usûl ve’l-Furû’, s. 300-301; A.mlf, El-Fasl fi’l-Milel ve’l-Ehvâi ve’n-Nihel, V/99, 

106.



SONUÇ

Mucize kavramı, Hicrî III. asırdan itibaren,  peygamberlerin elinde ve onların 

nübüvvetini ispat sadedinde vuku bulan harikulade olayları ifade etmek üzere 

kullanılmaya başlanan bir kavramdır. Oysa Kur’ân-ı Kerîm’de aynı mefhumu ifade 

etmek için ayet, beyyine, burhan, sultan, hakk ve furkân gibi kavramlar kullanılmıştır. 

Kur’ân’da geçen bu şümullü kavramların hemen hepsinin en belirgin ortak yönü, “delil” 

manasını içermeleridir. İşte mucize kavramı, bu ortak payda üzerinde bina edilmiş ve 

nübüvvetin doğruluğunu ispat noktasında delil teşkil eden harikulade olayları ifade eden 

bir terim olarak kullanılagelmiştir. Ancak mezkur Kur’ân’î kavramların her birinin 

farklı anlam derinliklerini yansıttığı da muhakkaktır. Dolayısıyla söz konusu Kur’ân’î 

kavramların sunduğu derin ve geniş anlam yelpazesi için tek bir kavramın ikame

edilmiş olmasının, bir anlam daralmasına yol açması kaçınılmaz olmuştur. Dahası

mucize hakkında yapılan çalışmalarda, ‘mucizenin şartları’ başlığı altında ortaya 

konulan ve bir kısmı Kur’ân’î temellerden uzak olan değerlendirmeler, mucize 

kavramının anlam alanını daha da daraltmıştır. Örneğin mucize hakkında ileri sürülen 

tehaddî şartı, peygamberlerin elinde ortaya çıkan ve özellikle iman edenlere yönelik 

olarak vuku bulan ikram ve yardım kabilindeki olağanüstü hadiseleri, mucize 

kapsamının dışında bırakan bir şart olarak ön plana çıkarılmıştır. Kur’ân’da yer verilen 

ve ayet kavramı ile ifade edilen fakat açık bir tehaddî içermeyen bu tür hadiselerin, ayet 

kavramının yerine ikame edilen “mucize” kapsamında değerlendirilmemesi, mucize 

kavramının Kur’ân’î çerçevede nasıl anlaşılması gerektiği sorunsalını ortaya çıkarmıştır. 

Bazı müellifler bu sorunu, ‘mucizenin çeşitleri’ bağlamında yaptıkları 

değerlendirmelerle aşmaya çalışsa da bu kapsamda ortaya konulan çok çeşitli mucize 

isimlendirmeleri, meseleyi daha karmaşık hale getirmiştir. 

Bakıllânî’nin ifadesiyle mucize kelimesi, peygamberlerin elinde ve 

nübüvvetlerinin delili olarak vuku bulan harikulade olayları ifade etmede kifayetsiz 
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kalan bir sözcüktür. Bu çerçevede özellikle kelimenin sözlük karşılığı olan “aciz bırakan 

şey” manasının; ayet, beyyine, burhan, sultan gibi Kur’ân’î kavramların mana ruhuna 

muvafık olmadığını söylemek mümkündür. Zira mezkur Kur’ân’î kavramlar, aciz 

bırakmayı değil, ikna etmek suretiyle imana ulaştırma hedefini barındıran kavramlardır. 

Buna paralel olarak, Kur’ân’da anlatılan harikulade olayların imana ulaştırma 

noktasında icbar edici bir mahiyette gerçekleşmedikleri çalışmamızda ulaşılmış 

tespitlerden bir tanesidir.

Mucize kavramını anlam dünyamızdan çıkarmak mümkün olmadığına göre

kanaatimizce, bu kavramın terim anlamı noktasında ortaya konulacak perspektif,

Kur’ân’ın ayet kavramı ile ifade ettiği olağanüstü olayların tümünü kuşatacak şekilde 

olmalıdır. Böyle bir anlama, mucizenin çerçevesinin belirlenmesi noktasındaki

meselenin halledilmesi için yeterli ve elzem bir yaklaşım olacaktır. İşte bu düşünceyle 

çalışmamızda, mucize kavramının içinin doldurulmasında başvurulacak Kur’ân’î 

çerçeve ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda çalışmamızda öncelikli olarak, 

mucizenin şartları, çeşitleri ve gayeleri gibi başlıklar altında, mucize hakkında Kur’ân 

temelli bir usûl ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu çalışmanın neticesinde mucize 

kavramı; “peygamberlerin elinde, nübüvvet iddiasıyla birlikte ve onları tasdik edecek 

bir biçimde Allah Te‘âlâ tarafından yaratılan; inkâr edenleri benzerini getirmekten aciz 

bırakan ve iman edenleri teyid eden harikulade bir hadise” olarak tanımlanmıştır.

Mucize kavramının mahiyeti Kur’ân ekseninde anlaşıldıktan sonra, Kur’ân’da 

anlatılan peygamber kıssalarında bahsi geçen harikulade olaylar hakkında daha isabetli 

değerlendirmeler yapmak mümkün olacaktır. Ancak peygamber kıssalarını bu açıdan

değerlendirmeden önce, mucizenin kimin elinde vuku bulacağı noktasının da 

netleştirilmesi gereklidir. Mucizenin, peygamberlere mahsus bir olay olduğu genel 

kabul görmüş bir husustur. Ancak Farsça bir kelime olan peygamber kelimesinin 
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Kur’ân’daki yansımaları olan nebi ve resul kavramları bağlamında da mucizeyi ele 

almak bir gerekliliktir. Çünkü nebi ile resul peygamber arasında farklılıklar bulunup 

bulunmadığı meselesi özellikle mütekellimler arasında tartışılagelen bir husus olmuştur. 

Nebi ve resul kelimeleri arasındaki farklar bağlamında zikredilen hususlardan bir 

tanesi de mucize ile alakalıdır. Bu bağlamda kendisine mucize verilen peygambere 

resul, mucize verilmeyen peygambere ise nebi denildiği dile getirilmiştir. Bu 

değerlendirmenin tam aksine; mucizenin nebilere has olduğunu, resullerin ise mucize 

sahibi olmayabileceğini ifade eden yaklaşımlar da vardır. Kur’ân’da ismi geçen 

peygamberlerin çoğunluğu hem nebi hem de resul kavramlarıyla ifade edilmiş olsa da 

Hz. İbrahim gibi sadece nebi kavramıyla kendisinden bahsedilen yahut Hz. Sâlih gibi 

sadece resul kavramı kullanılarak kendisinden bahsedilen peygamberler de vardır. Her 

ne kadar peygamberlerin mucizelerle desteklendiğini ifade eden umumi ayetlerde resul 

kavramı öne çıkmış olsa da Hz. İbrahim’in tebliğ safahatından bahseden ayetlerde; 

ateşin Hz. İbrahim’i yakmaması hadisesi başta olmak üzere, bazı mucizelerden 

bahsedilmiş olması, nebi ve/veya resul olarak ifade edilen peygamberler arasında 

mucize merkezli mutlak bir ayırım yapmanın mümkün olmadığı sonucunu ortaya 

çıkarmaktadır. Bu bağlamda çalışmamızda, peygamber kıssalarında zikredilen 

mucizeler hakkında değerlendirmeler yapılırken, nebi ve resul kavramları arasında bir 

ayrım gözetilmemiştir.

Kur’ân’da geniş bir hacim kaplayan peygamber kıssaları incelendiğinde, 

peygamberlerin tebliğ mücadelelerinde mucizelerle desteklendikleri yadsınamaz bir 

olgu olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca bu olgunun vukuunu destekleyen, –ismi 

Kur’ân’da geçsin veya geçmesin- peygamberlerin tümünün mucizelerle 

desteklendiklerine dair, genel anlamlı ve sarih ayetler de bulunmaktadır. İşte peygamber 

kıssaları, bu umumî kaidenin uygulamalı örnekleri olarak Kur’ân muhataplarına 
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sunulmaktadır. Bu çerçevede söz konusu ayetler ve peygamber kıssalarının tümü 

değerlendirildiğinde, Allah Te’âlâ’nın; doğruluklarının delili ve tebliğ mücadelelerinde 

bir ikram ve yardım olarak peygamberleri mucizelerle desteklemesi olgusu, bir 

sünnetullah kaidesi olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nokta-i nazardan bakıldığında 

mucizenin, sünnetullah ekseninde ele alınması gereken bir olgu olduğu değerlendirmesi, 

çalışmamızın temel noktalarından birini teşkil etmektedir. Bu temel nokta 

münasebetiyle çalışmamızda, Kur’ân’î çerçevede sünnetullah kavramının nasıl 

anlaşılması gerektiği, sünnetullah kavramının vahiy sonrası dönemde yaşamış olduğu 

anlam kaymaları ve Kur’ân kıssaları ekseninde sünnetullah-mucize ilişkisi üzerinde 

durulmuştur. Sünnetullah-mucize ilişkisini pratize etmek için de geçmiş peygamberlerin 

kıssalarında yer verilen mucizeler özel olarak konu edinilmiş ve böylece mucizelerin, 

kısaca “tarihe yön veren ve âleme istikrar kazandıran ilahi düsturlar” şeklinde tarif 

edebileceğimiz sünnetullah ile ilişkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu noktada; temel 

olarak her peygambere mucizeler bahşedilmesi şeklinde tecelli eden ilahi iradeyi bir 

sünnetullah kaidesi olarak tespit ettikten sonra, bunun ötesinde mucizenin; ortaya çıkışı, 

keyfiyeti ve sonuçları açısından da sünnetullah kapsamında değerlendirilebilecek bazı 

ilahi kaideler çerçevesinde cereyan ettiği tespitinde bulunulmuştur. Bu sünnetullah 

kaidelerinin bazılarını şöylece sayabiliriz;

1) Peygamberlerin, özellikle ilk imana davet noktasında göstermiş oldukları 

mucizelerin, dönemin revaç bulmuş hususlarıyla alakalı olduğunu tespit etmek 

mümkündür. Hz. Mûsâ’ya, sihirbazlığın revaçta olduğu bir dönemde “âsâ ve parıldayan 

el” mucizelerinin verilmiş olması; tıbbın ilgi odağı olduğu bir dönemde Hz. Îsâ’ya 

ölüyü diriltme, doğuştan âmâ olan kimseyi ve alaca hastasını iyileştirme gibi 

mucizelerin verilmiş olması; çöl ikliminde yaşayan Semûd kavmine peygamber olarak 

gönderilen Hz. Sâlih’in “deve mucizesi” ile desteklenmiş olması ve nihayet ilk 

muhatapları itibariyle söz söyleme sanatında son derece ilerlemiş, edebiyat, belagat ve 
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şiirin revaç bulup zirveye ulaştığı bir dönemde nübüvvetini ortaya koyan Hz. 

Peygamber’e, bir söz harikası olan Kur’ân’ın verilmiş olması bu hususa dair 

verilebilecek başlıca örneklerdir. Bu çerçevede peygamberlerin, ilk imana davet 

noktasında göstermiş oldukları mucizelerin, dönemin revaç bulmuş hususlarıyla alakalı 

olması realitesini bir sünnetullah kaidesi olarak tespit etmek mümkündür. Mucizelerin 

böyle bir keyfiyete sahip olması, ilk muhatap kitlesinin dikkatlerini celbetmek açısından 

da son derece makul bir durumu ifade etmektedir.

2) Peygamber kıssaları incelendiğinde, peygamberlere bahşedilen mucizelerin, 

yukarıda bahsedilen, ilk imana davet noktasında göstermiş oldukları mucizelerden ibaret 

olmadığı anlaşılmaktadır. Peygamberlerin tebliğ mücadelesinin ilk safahatından sonra, 

iman eden bir kesimin ortaya çıktığı, ancak buna karşılık inkarda ısrar eden bir kesimin 

de varlığını devam ettirdiği tarihi bir gerçekliktir. Bu iki kesim arasındaki mücadele 

insanlık tarihi kadar eskidir. İşte peygamberlerin tebliğ safahatının ikinci aşaması olarak 

ifade edebileceğimiz bu safhada, hak ile batılın, iman edenlerle inkar edenlerin 

mücadelesi söz konusudur. Bu mücadelede Allah'ın yardımının peygamberlerle ve 

inananlarla birlikte olduğu Kur'ân'da açıkça ifade edilmiştir; “Peygamber olarak 

gönderilen kullarımız hakkında şu sözümüz geçmiştir: Mutlaka kendilerine yardım 

edilecektir ve galip gelecek olanlar bizim ordularımızdır.”1 Bu kapsamda peygamberler 

ve inananlar için yardım ve ikram kabilinden mucizelerin vuku bulduğu, yine Kur’ân 

kıssalarında anlatılmaktadır. Dolayısıyla peygamberlerin, hak-batıl mücadelesinde, 

yardım ve ikram kabilinden mucizelere mazhar olmasını bir sünnetullah kaidesi olarak 

tespit etmek mümkündür. 

3) Kur’ân-ı Kerîm’de, peygamberlerin muhatap kitlelerinden bir kısmının, türlü 

bahaneler ileri sürmek suretiyle iman etmeye yanaşmadığı anlatılmaktadır. İnkarda ısrar 

                                                          
1  Sâffât, 37/171-173. Benzer ayetler için bkz. Nahl, 16/128; Hac, 22/39; ‘Ankebût, 29/69; Mücadele, 

58/21.
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eden bu kesimin en çok başvurduğu yol, daha önce gösterilen açık mucizelerle 

yetinmeyip sürekli yeni mucize taleplerinde bulunmaktır. Özellikle Hz. Peygamberin ilk 

muhatapları olan müşriklerin bu yöndeki taleplerine Kur’ân-ı Kerîm’de sıklıkla 

değinilmektedir. Ancak bu taleplerin hepsine olumsuz cevap verilmiş olduğu da 

Kur’ân’î bir vakıadır. Geçmiş peygamberlerle ilgili de bu kabil örneklere rastlamak 

mümkündür. Buradan hareketle mucizelerin ortaya çıkışındaki yegâne amilin, Allah’ın 

dilemesi olduğu tespit edilebilir. Buna mukabil, özellikle iman etme amacı içermeyen 

gayri ciddi mucize taleplerinin ise tarihin hiçbir döneminde olumlu karşılanmamasını 

bir sünnetullah kaidesi olarak zikretmek mümkündür. Buraya kadar zikredilen üç 

hususu, mucizenin ortaya çıkışı noktasında cari olan sünnetullah kaideleri olarak tavsif 

etmek Kur’ân’a aykırılık arz etmemektedir.

4) Mucizelerin keyfiyeti de belli standartları içermektedir. Bu noktada karşımıza 

çıkan en önemli husus, mucizelerin iman etmeye icbar edici olmamasıdır. Bu yüzdendir 

ki inkarcıların; Allah’ı veya melekleri açıkça görme, melek peygamber gönderilmesi, 

gökten herkese özel vahiy indirilmesi, peygamberlerin olağanüstü zenginliklere sahip 

olması ve benzeri gibi mucize talepleri karşılanmamıştır. Farzı muhal bu taleplerin 

olumlu karşılanması, imtihan sırrını ortadan kaldıran, iman olgusunu anlamsızlaştıran 

bir durumu ifade eder. Oysa mucizenin karakteristiğinde böyle bir keyfiyet söz konusu 

değildir. Kur’ân’da zikredilen en çarpıcı mucizelerin vukuu dahi, bir takım küçük 

sebeplere bağlanarak dünyadaki tabii akışın devamının esas olduğu zımnen 

vurgulanmakta ve mucizelerin peygamberlere has bir durum olduğu ifade edilmiş 

olmaktadır. Örneğin Kızıldeniz’in yarılması mucizesinin, Hz. Mûsâ’nın asasını denize 

vurması sonucu gerçekleşmesi, asanın yılana dönüşmesi mucizesinde de asanın Hz. 

Mûsâ tarafından yere atılmasının istenmesi, parıldayan el mucizesinde Hz. Mûsâ’nın, 

öncelikle elini koynuna sokmasının istenmesi yahut çölde susuz kalmış İsrailoğulları 

için dokuz pınarın fışkırtılması mucizesinde, yine öncelikle Hz. Mûsâ’nın asasını 
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kayaya vurması bahsettiğimiz noktaya işaret etmektedir. Benzer şekilde çamurdan 

yapılmış kuş heykelinin canlanmasının, Hz. Îsâ’nın ona üflemesi ile ilişkilendirilmesi de 

yine bu noktaya örneklik teşkil eder. Bu minvaldeki örnekleri, Hz. Peygamberin 

mucizelerinde de fark etmek mümkündür. Hz. Peygamber’in en büyük mucizesi olan 

Kur’ân-ı Kerîm’in, gökten bir anda ve bütün bir kitap olarak inzal edilmeyip, hayatın 

doğal akışı içerisinde olaylarla bağlantılı bir şekilde yirmi üç senelik bir süreçte tenzili, 

isra ve miraç mucizelerinde anlatılan olağanüstü hadiselere insanların doğrudan şahit 

olmayıp konu ile ilgili ayet ve hadislerle bilgi sahibi olması, inşikak-ı kamer 

mucizesinin geniş toplum kitlelerinin önünde vuku bulmayıp, gecenin bir vaktinde ve 

kısa bir süre içerisinde, sınırlı sayıda insan tarafından müşahede edilmesi bu kabil

örnekler olarak zikredilebilir. Bu çerçevede mucizelerin, iman etmeye icbar edici 

olmadıkları gibi imtihan sırrını da ortadan kaldırmayacak bir tarzda vuku bulmalarının, 

bir sünnetullah kaidesi olduğu neticesine varmak mümkündür.

5) Mucizelerin, sonuçları itibariyle de bir takım sünnetullah kaidelerini içerdiği 

söylenebilir. Zira Kur’ân-ı Kerîm’in pek çok ayetinde, açık mucizelere şahit olduğu 

halde iman etmemekte ısrar eden, yasaklanan fiilleri ısrarla işlemeye devam eden ve 

başta peygamberler olmak üzere mü’minlere zulmederek haddi aşan kavimlerin, tarihte 

eşine rastlanmayan felaketlerle helak edildikleri anlatılmaktadır. Bu çerçevede açık 

mucizeleri reddetmenin, helaki zorunlu kılan sebeplerden bir tanesi olduğu 

anlaşılmaktadır ki bu da bir sünnetullah kaidesi olarak değerlendirilebilir. Bu noktayla 

bağlantılı olarak; geçmiş milletlerin helak edilmeleri çerçevesinde gerçekleşen 

olağanüstü felaketlerin de mucizevi bir mahiyette vuku bulduğunu söylemek 

mümkündür. Çünkü helak anında gerçekleşen olağanüstü felaketler, tarihte eşine 

rastlanmayan türden hadiselerdir. Örneğin sel baskınları her zaman yaşanmaktadır. 

Ancak Nuh tufanı türünden bir olaya, dünya tarihi boyunca ikinci kez rastlandığına dair 

bir bilgi yoktur. Deniz ile ilgili felaketlere (tsunami, fırtına vs. gibi) her zaman 
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rastlanmakla beraber, denizin yarılıp Firavun ve askerlerini adeta yutması gibi bir 

hadiseye tarihte rastlanmış değildir. Bu ve benzeri örnekler, helak hadiselerinin 

harikulade tarzda ve özel bir amaç için gerçekleşmiş mucizeler olduğunu ifade 

etmektedir. Diğer taraftan helak hadiselerinin, peygamberlerin önceden haber verdikleri 

şekilde vuku buldukları da Kur’ân çerçevesinde anlaşılmaktadır ki bu da 

peygamberlerin doğruluğuna işaret etmesi bakımından mucize kategorisinde 

değerlendirilebilecek bir noktayı ifade eder. Dahası mü’minlerin, bu felaketlerden hiç 

etkilenmeksizin kurtarılmış olmaları da bu hadiselerin özel bir amaca mebni olarak 

vuku bulduklarını göstermektedir. Dolayısıyla bu yönüyle de helak hadiselerinin,

peygamberlerin doğruluğunu haber veren mucizeler olarak değerlendirilmeleri mümkün 

görünmektedir. Bu çerçevede çalışmamızda, inkarda ısrar edenler için helak sonucunu 

doğuran mucizelerin, mü’minlere bakan yönüyle, tabi oldukları peygamberlerin hak 

peygamberler olduklarının teyid edilmesi itibariyle itminana vesile oldukları 

değerlendirmesine yer verilmiştir.

Çalışmamızda geçmiş peygamberlerin kıssalarından mülhem olmak üzere, 

mucizeler hakkındaki sünnetullah kaideleri tespit edilmeye çalışıldıktan ve böylece 

mucize-sünnetullah ilişkisi Kur’ân ekseninde değerlendirildikten sonra, özellikle son 

yüzyıldan itibaren çokça tartışılmaya başlanan ve günümüzde de oldukça revaç bulmuş 

olan, “Hz. Peygambere hissî mucize verilip verilmediği meselesi” sünnetullah 

ekseninde değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

Yukarıda ifade edildiği üzere mucize konusunda ilk dikkati çeken sünnetullah 

kaidesi, her peygamberin mucizesinin, öncelikli olarak kendi döneminin revaç bulmuş 

hususlarıyla alakalı olmasıdır. Bu çerçevede ilk muhatap kitlesi itibariyle fesahat ve 

belagat alanında ilerlemiş olan bir topluma, bir dil harikası olan Kur’ân’la meydan 

okunması, mezkur sünnetullah kaidesi çerçevesinde gerçekleşmiş bir mucizeyi ifade
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eder. Bunun ötesinde Hâtemu’l-Enbiyâ olan peygamberimizin, kıyamete kadar baki 

kalacak bir dinin mübelliği olarak, eskimeyen ve her devre hitap eden Kur’ân mucizesi 

ile desteklenmesinde de ilahi hikmetlerin bulunduğu şüphesizdir. Kanaatimizce; 

Kur’ân’ın sadece bir söz harikası olmayıp, her dönemin insanına hitap eden bir i’câz 

zenginliğine sahip olması, günümüz de dahil olmak üzere her dönemde, mucize 

konusundaki mezkur sünnetullah kaidesinin, Kur’ân özelinde cari olduğunu ifade 

etmektedir. Netice olarak, ulemanın da ittifak ettiği üzere, Hz. Peygamberin, davasının 

özünü de teşkil eden ve her devre hitap eden en büyük mucizesi Kur’ân-ı Kerîm’dir.

Hz. Peygamber’in Kur’ân’dan başka, gerek Kur’ân’da zikredilen ve gerekse de 

hadis kaynaklarında haber verilen mucizelerinin bulunup bulunmadığı hususunda, 

özellikle son yüzyıllara gelininceye kadar –birkaç istisna dışında- kayda değer menfi bir 

yaklaşımdan bahsetmek mümkün değildir. Ancak özellikle son iki yüzyıldan günümüze 

uzanan süreçte, genel anlamda Hz. Peygamber’in Kur’ân dışında bir mucizesinin 

bulunmadığını ifade eden yaklaşımlar sürekli artan bir yoğunlukla dile getirilmeye 

başlanmıştır. Bu durum, mucize konusundaki yaklaşımları şekillendiren, ilmî geleneğin 

dışındaki bir başka etkeni akla getirmektedir. 

İnsanoğlunun, içinde bulunduğu çağın etkilerinden tamamen izole bir biçimde 

yaşayamayacağı âşikârdır. Bu çerçevede diyebiliriz ki; her devrin kendine has 

özellikleri bulunmaktadır ve bu özellikler o devrin içinde yaşayan insanları da az veya 

çok etkilemektedir. Hiç şüphesiz bu etki, insanın zihni yapısını, olaylara bakışını ve 

muhakemesini de şekillendirmektedir. İçinde bulunduğumuz bilgi çağının en temel 

karakteristiğini ise Fransız ihtilali sonrasındaki süreçte, batıda ortaya çıkan göz 

kamaştırıcı bilimsel ilerlemeler belirlemektedir. Batıda XV ve XVI. yüzyılda ortaya 

çıkan Reform ve Rönesans hareketi ile birlikte felsefî ve teolojik tartışmaların da

yönünü belirleyen en temel dinamik, işte bu göz kamaştırıcı gelişmelere sahne olan 
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bilimsel ilerlemeler olmuştur. Söz konusu bilimsel gelişmeler, deney ve gözlemin kesin 

bilginin yegane kaynağı kabul edildiğini ve bu yolla tecrübe edilen sebep-netice 

zincirinin, tabiattaki zorunlu yasaları ifade ettiğini savunan ve böylece harikulade 

olaylara imkan tanımayan pozitivist akımı ortaya çıkarmıştır. Determinist tabiat 

anlayışını temel alan bu akım, İslam dünyasında mucizelere karşı menfi yaklaşımın 

belirginleşmeye başladığı XIX. yüzyılda son derece yaygınlık kazanmıştır. Pozitivist 

akımın dünyayı etkisi altına aldığı bu dönemde, İngiliz sömürgesi altındaki 

Hindistan’da yaşamış olan Seyyid Ahmed Han, İslam dünyasında neredeyse bir ilk 

olarak, mucizelere karşı keskin bir duruş ortaya koymuştur. Seyyid Ahmed Han ile 

başlayan süreçte, mucizeleri açıkça reddetmenin yanı sıra, mucizeyi olağan olaylar 

mesabesine indirgemek suretiyle tevil etme yöntemi de en çok başvurulan yollardan biri

olmuştur. Mucizeleri te’vil etme yönteminin ilk önemli uygulayıcıları arasında, Mısır 

ulemasının önde gelen isimlerinden olan Muhammed Abduh’u saymak mümkündür. 

Zira onun “Fîl” suresi tefsirinde bu yönteme başvurduğu, belirgin bir şekilde 

görülmektedir. Abduh ile başlangıç noktasını işaretlediğimiz mucizeleri te’vil etme

yönteminin, kısa süre içerisinde tefsirde daha sıkça başvurulan bir yöntem haline 

geldiği, Menâr ekolünün önemli takipçileri arasında sayılan Muhammed Esed’in meal-

tefsiri ele alınarak tespit edilebilir. Zira o, Kur’ân’da anlatılan pek çok mucizenin 

izahında bahsi geçen yönteme başvurmaktadır. Netice olarak bu çerçevede, XVIII. 

yüzyılın sonu ile XIX. yüzyılın başlarında ortaya çıkan, mucizelerin reddi yahut olağan 

olaylar noktasına indirgenmeye çalışılması eğilimini, mucize konusundaki yaygın 

kabulün bir kırılma noktası olarak tespit etmek mümkündür.

Batıdaki gelişmelerin, büyük bir kısmı sömürge altında olan İslam dünyasını 

etkisi altına aldığı yadsınamaz bir gerçektir ki mucize karşısındaki menfi duruşun ilk 

filizlendiği coğrafyanın, sömürge altındaki Mısır ve Hint-alt kıtası olması bir rastlantı 

olmasa gerektir. Bu coğrafyada yaşayan ve çalışmamızda bir kısmına değinilen 



286

müellifler, Batıda yaygınlaşan din-bilim çatışmasının belirgin etkisi ile Kur’ân’da 

bilime aykırı bir şeyin bulunmadığını savunmuşlar ve bu savunuyu çoğunlukla

Kur’ân’da zikredilen mucizelerin te’vil edilmesi yöntemi üzerine bina etmişlerdir. Bu 

tür değerlendirmelerde en çok başvurulan kavramlardan bir tanesi de sünnetullah 

olmuştur. Sünnetullah, Kur’ân’î bağlamından uzak bir şekilde, tabiattaki değişmez 

yasaların Kur’ân’daki adı olarak anlaşıldığında, mucizelere imkan tanımayan 

determinist bir tabiat anlayışı temellendirilmiş olmaktadır ki, buradan yola çıkarak,

varlık alanında hiçbir tasarrufta bulunmayan/deist bir Tanrı inancına dahi ulaşmak

mümkündür. Oysa sünnetullahın bu çerçevede anlaşılması, Kur’ân’î olmaktan uzak, 

vahim bir hatadır. Kur’ân’a göre sünnetullah, hem tabiattaki işleyişi, hem de bu işleyişin 

askıya alındığı anları teşkil eden mucizeleri kapsayan, daha genel bir ifadeyle, aleme 

istikrar verip tarihe yön veren ilahi tasarrufları ifade etmektedir ki bu çerçevedeki bir 

sünnetullah anlayışı, yine Kur’ân’a uygun olarak, daima faal olan bir Allah inancını

beslemektedir. Bu açıdan bakıldığında modern çağda mucize konusunda söylenenler,

Kur’ân ile örtüşmeyecek bir biçimde, Allah inancının keyfiyetini belirleyen bir boyut 

kazanmaktadır. Dolayısıyla mucize konusundaki modern tartışma, Hz. Peygamber’in 

Kur’ân dışında bir mucizesinin bulunup bulunmadığı meselesinden öte, Allah’a imanı 

şekillendiren bir mesele haline dönüşmektedir. Biz bu meselenin, maddi olana odaklı 

çağın baskın aklının tesiri altındaki bir bakış açısından kurtularak çözülebileceği 

kanaatini taşımaktayız. Bu meyanda sünnetullah kavramının tabiî alanla ilgili, kesinlikle 

değişmez bir kanuniyeti ifade etmediği gerçeği, birincil olarak anlaşılması gereken 

husustur. Ehl-i sünnet kelamcılarının ortaya koyduğu, tabiat kanunlarının zorunlu değil 

mümkün olduğu telakkisi, Kur’ân düzleminde meseleye nasıl bakılması gerektiğinin 

özeti mahiyetindedir. Bu bakış açısıyla yola çıkıldığında, mucizeleri tevil etme 

gayretiyle ortaya konulan ve aşırı yoruma dayanan tefsir telakkisi de ortadan kalkmış 

olacak, insanlığın terakkisinde bir ufuk çizgisi mesabesinde görülen olaylar olarak 
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mucizelerin, olduğu gibi kabul edilmesi noktasına gelinmiş olacaktır. Böyle bir 

düzlemde, Hz. Peygamberin mucizelerinin neler olduğu ve hangi çerçevede 

değerlendirilmesi gerektiği hususunda Kur’an temelli bir yaklaşım ortaya koymak 

mümkün olacaktır ki çalışmamızda, ana hedef olarak bu Kur’ân’î çerçevenin ortaya 

konulmasına gayret edilmiştir. Gayret bizden, muvaffakiyet Allah (c.c.)’dandır.
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ÖZET

ATİK, Bilal, “Kur’ân’a Göre Nübüvvet Bağlamında Değişmeyen Sünnetullah 

Olarak Mucize Olgusu”, Doktora Tezi, Danışman: Prof. Dr. İdris ŞENGÜL, X+314 s.

Mucize, Allah Te’âlâ’nın insanlığın hidayet rehberleri olarak seçmiş olduğu 

peygamberlere, nübüvvetlerinin hak olduğunun tasdiki mahiyetinde yine Allah 

tarafından bahşedilen harikulade olaylara denir. Bu çerçevede mucizenin, 

peygamberler tarihi içerisinde cari olan bir sünnetullah olarak, nübüvvetin ispatında

önemli bir yere sahip olduğu anlaşılmaktadır.

Çalışmamızda mucize konusu, Kur’ân’a has bir kavram olan sünnetullah 

çerçevesinde ele alınmıştır. Çalışmamız giriş ve sonuç dışında üç ana bölümden 

oluşmaktadır. Giriş bölümünde araştırmanın önemi, amacı ve metodu gibi 

hususlardan bahsedildikten sonra birinci bölümde; mucize kavramının tahlili, ortaya 

çıkış süreci ve Kur’ân’da mucize mefhumunu ifade eden kavramlar üzerinde 

durulmuştur. Ayrıca mucizenin şartları, çeşitleri ve gayeleri gibi konular ele alınarak 

mucize hakkındaki metodik çerçeve çizilmeye çalışılmıştır. 

İkinci bölümde, mucizenin yakından ilişkili olduğu “nebi” ve “resul”

kavramları ele alınmış ve ayrıca sünnetullah kavramının mahiyeti üzerinde 

değerlendirmeler yapılarak mucize-sünnetullah ilişkisi ortaya konulmaya 

çalışılmıştır. Bunun yanı sıra Kur’ân’da anlatılan peygamber kıssalarında bahsi 

geçen mucizeler ele alınarak, mucize-sünnetullah ilişkisi somutlaştırılmaya 

çalışılmıştır.

Üçüncü ve son bölümde ise; Hz. Peygamber’in mucizeleri ve O’na yöneltilen 

mucize taleplerine verilen cevaplar sünnetullah ekseninde değerlendirilerek, bu

çerçevede çizilen Kur’ân’î perspektiften hareketle, konu hakkındaki güncel 

tartışmalara dair çözümlemeler yapılmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kur’ân, Mucize, Nübüvvet, Sünnetullah.
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   ABSTRACT

ATİK, Bilal, “The Miracle Case an Unchanging Sunnatullah in the Context of 

Prophecy According to the Qur’an”, Ph.D. Thesis, Advisor: Prof. Dr. İdris ŞENGÜL, 

X + 314 p.

The miracle is said to be the extraordinary event which Allah has bestowed on 

His prophets, who were the guides of the right way, in order to confirm them as 

prophets. In this respect, it is deducible that the miracles played a fundamental role to 

confirm the propherhood during the history of the prophets

In our work, miracle has been dealt with in the context of Sunnatullah, to 

which pertained Qur'an as a concept. Our study consists of three main parts besides 

introduction and conclusion. After having mentioned the importance, purpose  and 

the method of research The concept of miracle was analysed and the process of the 

emergence of the concept and the notions that phrases miracles in Qur’an were 

emphasized Moreover, it was tried to draw a methodical framework about the miracle 

by taking into consideration the conditions of miracle, its types and aims.

In the second chapter, the concepts of “nebi” and “resul” which are closely 

related to the concept of miracle were discussed and also the relation between miracle 

and sunnatullah was exhibited by evaluating the nature of Sunnatullah. In addition 

to this, The relationship has been tried to embody by approaching the parables of 

prophets in Qur’an.

In the third and last chapter; the miracles of Prophet Muhammad and his 

responding to the claim for miracles were evaluated in the axis of Sunnatullah, and 

from the perspective of Qur'an drawn in this frame, attempts were made to analyze 

the current debates about the issue.

Key Words: Qur’ân, Miracle, Prophethood, Sunnatullah.
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