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İslâm kelâmcılarının mucize için yaptıkları tanımlar özetle şöyledir:
Peygamber olduğunu ileri süren bir kimsenin elinde/doğruluğunu kanıtlamak
için meydana gelen / hârikulâde olay.1

veya,
Peygamberlik iddia eden bir zatın elinde/inkârcılara meydan okuduğu bir sırada/
kendisini doğrular mâhiyette/başkalarının benzerini yapamadıkları /Allah tarafından 
yaratılan /olağanüstü olay.2

ِعي النُـّبـُوَّة َمَع َتَحدِّيِه قوَمه بَها َوَمَع عجز قوِمه َعن معارضِته ِبِمْثِلَها على  المعجزة: َأمر يُْظَهر ِبِخَلف اْلَعادة على يدي ُمدَّ
(ʿAbdulḳâhir el-Baġdâdî) .َوجٍه يدل على ِصْدِقه فى زَمان التَّْكِليف

ِإَلى معارضته  َيْدُعو اْلخلق  التَّْكِليف ُمَوافقا لدعواه َوُهَو  اْلَعادة ِفي زَمان  النُـّبـُوَّة ِبِخَلف  ِعي  المعجزة: ِفعٌل يُْظَهر على َيدي ُمدَّ
(İsferâyînî) .اهم َأن يَْأتُوا ِبمثِلِه فَيعجزوا َعنُه فيـُبـَيُِّن ِبِه صدُق من يُْظهر على َيِده ويتحدَّ

المعجزة: فعل خارٌق للعادة، ُمقترٌِن بالتحدي، سليم عن المعارضة، يتنزل منزلة التصديق بالقول من حيث القرينة. وهو 
(Şehristânî) .منقسم إلى خرق المعتاد، وإلى إثبات غير المعتاد

تـَْيان بأمثالها الَّذين  َوِهي أَفَعال اللّٰه تـََعاَلى الخارقُة لْلَعاَدة المستمرة، وظاهرها على حسب َدْعَوى النُـّبـُوَّة ُهَو تحديه، ويعجز َعن اْلِ
(Cuveynî) .يتحداهم النَِّبي َووجه داللتها على صدق النَِّبي

A. Giriş

1    “Peygamber olduğunu ileri süren bir kimsenin elinde doğruluğunu kanıtlamak için Allah tarafından yaratılan 
hârikulâde olay”. Halil İbrahim Bulut, DİA, “Muʿcize”, XXX, 350.

2     Osman Karadeniz, İlim ve Din Açısından Muʿcize, Marifet Yayınları, İstanbul 1999. Ayrıca bkz. ʿAbdulḳâhir el-
-Bağdâdî, el-Farḳ beyne’l-Fıraḳ, I, 333-34; el-İsferâyînî, et-Tebṡîr, I, 169; el-Cuveynî, Lumaʿu’l-Edille, I, 124; 
eş-Şehristânî, el-Milel ve’n-Niḥal, I, 102; el-Ḳurṭubî, el-İʿlâm, I, 239; es-Sefârînî, Levâmiʿu’l-Envâr, II, 290. 
Kur’ân’da ve Diğer İslâmî Kaynaklarda Mucize 

*      Kısaltılmış bu metnin tamamı, “İlâhî Dinlerde Mucize ve Gayb  Geleneği Yeniden Okumak” başlıklı kitabımızda 
(Şubat 2022, s. 17-46) yayımlanmıştır.

Bu tanımlar; zenginleştirilmiş, dînî bir muhteva kazandırılmış klasik muʿcize 
tanımlarıdır. Kur’ân’dan veya hadislerden çıkarılmış tanımlar değildir. Günümüz-
de Batı’nın klasik teizminin muʿcize için tercih ettiği tanım ise [Richard Swin-
burne’ün ifadesiyle] şöyledir:

“A miracle is an event of an extraordinary kind / brought about by a god / and 
of religious significance”: Bir tanrı tarafından gerçekleştirilen / dînî önemi haiz / 
olağanüstü bir olay.3

Bu da kelâmcıların yukarıdaki tanımları gibi geliştirilmiş bir tanımdır.

3      Richard Swinburne, The Concept of Miracle, London 1970, s. 1.



Arapça aslıyla “muʿcize” kelimesi, “ʿa-c-z ( عجز )” kökünden türetilmiştir ve keli-
me karşılığı “aciz bırakan” demektir; “insanların, tecrübe ve bilgi birikimleriyle iza-
hını yapamadıkları, yâni izahında ‘acz’e düştükleri olaylar” için kullanılagelmiştir.

Takdir edilecektir ki, bu kabil ḫâ-
riḳu’l-ʿâde ya da sıra-dışı olayların izahı, 
toplumların fikrî seviyelerine ve geçmiş-
teki tecrübe ve gözlemlerinin zenginliği-
ne göre farklılık arzeder. Sözgelimi geç-
mişinde hiç deprem tecrübesi yaşamamış 
bir toplum için, yaşayacağı “ilk deprem” 
izahsızdır, olağanüstüdür. Eğer böyle bir 
olay herhangi bir din veya peygamberle 
ilişkilendirilirse ‘muʿcize’ olur. Bunun gibi 
bir “volkan püskürmesi”, bir “med-cezir 
(gel-git)” olayı, bir “güneş tutulması” ya 
da çok az tekrarlanan veya her yerde gö-
rülemeyen bir tabiat olayı, ilk müşâhidi 
(gözlemcisi) olan toplumlar için “muʿci-
ze”dirler; çünkü onlar için olağanüstü-
dürler ve izahsızdırlar. Ancak bu olaylar 
tekrar tekrar yaşandığında giderek kanık-
sanmaya ve o insanlara alelâde (olağan) 
görünmeye başlarlar. Nihâyetinde, tek-
rarlanan bu olaylardaki sebep-sonuç iliş-
kileri keşfedilerek yeni bir tabiat (doğa) 
kanunu tescil olunur.

Günümüzde bir ‘deprem’, bir ‘volkan 
püskürmesi’ ya da bir ‘tsunami’ olayı bütün 
dehşet-engizliğine rağmen, izah edilebilir 
(olağan) birer olaydır ve muʿ-cize sayıl-
mazlar. İngiliz fizikçisi ve filozofu John 
Locke’un (1632 - 1704) anlattığı, aşağıda 
nakledeceğimiz olay bu konuda fikir vericidir: 
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mektir; “insanların, tecrübe 
ve bilgi birikimleriyle izahını 
yapamadıkları, yâni izahın-
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Siyam [Thailand]’daki Hollanda elçisi, Siyam Kralına, ülkesi Hollanda 

hakkında, ilgi çekici şeyler anlatmaktadır. Hollanda elçisi, birçok şey me-

yanında,kendi ülkesinde, suların, bazı soğuk havalarda, insanların üzerin-

de yürüyebileceği kadar katılaştığını (donduğunu), hatta bir fili bile taşı-

yabilecek hale geldiğini söylediğinde Kral elçiye şöyle der: “Beyefendi, sizi 

ciddi, dürüst bir insan olarak gördüğümden, şimdiye kadar anlattığınız tuhaf 

şeylere inanmıştım; ancak şu an, artık eminim ki yalan söylüyorsunuz.”4 

Siyam [bugünkü adıyla Tayland], ekvatora yakın bir enlemde yer 
aldığından orada don olayı görülmez. Olay XVII. yüzyılda geçmek-

tedir ve Siyam Kralı, Hollanda gibi, kış şartlarında don ya-
pan bir ülkeye seyahat etmemiştir; dolayısıyla “don olayı” 

hakkında bilgisi yoktur. Bu durumda Siyam Kralı için 
iki şıktan biri sözkonusudur: Ya anlatılan olay bir 
muʿcize olarak kabul edilecektir, ya da elçi yalan 
söylemektedir. Olayın dînî bir muhtevayla ilgisi 
olmadığından Siyam Kralı, elçinin yalan söyledi-
ğine hükmetmiştir. Oysa bir Hollandalı için, bu 
olay ne bir muʿcize’dir, ne de yalandır. Mıkna-
tıslı bir gösteri, mıknatısın çekim gücünü bilen 
kimse için illüzyon türü bir “sihirbazlık” olarak 

görünecek; bilmeyen biri tarafından ise “sihir” 
veya “muʿcize” zannedilecektir.  Demek ki, bir olay 

veya olgunun alelâde (olağan/sıradan) veya fevkalâde 
(olağanüstü / mucize) sayılması kişiden-kişiye, toplumdan-topluma 
değişebilmektedir. Geçmişte olsaydı muʿcize sayılabilecek birçok olay 
veya olgu günümüzde artık  olaylar ne kadar hayret verici olurlarsa 
olsunlar ‘muʿcize’ olarak görülmemektedirler: Yaklaştığımızda açılan 
kapılar, yanan ampuller, elimizi altına tuttuğumuzda su akıtan mus-
luklar bizim için artık sıradan olaylardır.  

“İzah edilebilir” ifadesiyle tam olarak ne kastediyoruz?

4     John Locke, An Essay Concerning Human Understanding, 485: [As it happened to a Dutch ambassador, who 
entertaining the king of Siam with the particularities of Holland, which he has inquisitive after, amongst other 
things, told him, that the water in his country would sometimes, in cold weather, be so hard, that men walked 
upon it, and that it would bear an elephant, if he were there. To which the king replied, “Hitherto I have believed 
the strange things you have told me, because I look upon you as a sober fair man; but now I am sure you lie.”]



Mevcut tecrübe ve gözlemlerimize aykırı düşmeyen, yâni sebep-sonuç (nedensel-
lik) ilişkilerini bildiğimiz olaylar ve olgular; başka bir ifadeyle, bilinen tabiat (doğa) 
kanunlarına aykırı düşmeyen olay ve olgular “izah edilebilir” dirler ve mucize sayıl-
mazlar. Ancak, toplumların tabiat (doğa) hakkındaki tecrübe ve bilgi birikimleri
günümüzden geçmişe doğru gidildikçe azalır, hatta ilkelleşir. Dolayısıyla geçmiş 
toplumlarda birçok tabiat olayının bilimsel izahı o toplumların bilgi birikimleriyle
mümkün olmadığından mucize şeklinde menkıbeleşmek ve sonraki  nesillere o 
karakterleriyle taşınmak durumundaydı. 

Antik toplumlardan, günümüz teknolojik çağına doğru gelindikçe, insanların 
tabiat (doğa) hakkında gözlem ve tecrübelerinin ve dolayısıyla bilgilerinin fevkalâ-
de artmış olduğu bir gerçektir. Geçmişte, ‘yerçekimi’ kanunundan habersiz bir 
insana, dünyanın küre şeklinde olduğu iddiası çok saçma görünecekti. Zira onun 
mantığı, kürenin alt tarafındaki insanların baş aşağı yaşadıklarını akıl dışı bulacak 

ve bu iddiamızı reddedecekti. “Yer çekimi 
kanunu”nu bilmediği veya kabul etmediği 
sürece de bu mantığında haklı olacaktı. 
Bugün ise, dünyanın küresel (veya ‘geo-
id’) şeklinden kimsenin şüphesi yoktur. 
Günümüzde gerçekleştirilen keşif ve icat-
lar, hayranlık verici olmalarına rağmen 
‘izah edilebilir’ yâni ‘olağan’ şeylerden sa-
yılmaktadır: Bilgisayar teknolojisi saye-
sinde dünyanın her yerine anında yazılı, 
görsel ve işitsel malzeme gönderilebili-
yor; yüzlerce ton ağırlığındaki uçaklarla 
havada seyahat edilebiliyor; hatta bazı 
canlılar klonlanabiliyor. Uzaydaki uydu-
lar aracılığıyla dünyanın neredeyse her 
yeri gözetlenebiliyor, hatta gözlenmedik 

bir mahremiyetimiz bırakılmıyor. Demek ki, geçmişe göre çevremizdeki tabiatın 
birçok sırlarını  çözmüş bulunuyoruz. Birçok belgeselde izlediğimiz harika tabiat 
olayları karşısında hayranlık duyuyor, şaşırıyoruz; fakat bütün bu harikalara artık 
–dînî anlamda– ‘muʿcize’ demiyoruz. Başka bir ifadeyle, tabiat hakkında bilgimiz 
arttıkça mucizeler de o nispette azalmaktadır. Aslına bakılırsa tabiatta keşfettiği-
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miz kanunların bizzat kendileri üzerimizde mucize etkisi yapmaktadır. Bilim in-
sanlarının görüşü de bu yöndedir:

“Newton [evren] sisteminde her ne kadar doğa kanunlarından bir istisna, bir mucize 

sözkonusu değilse de doğanın bizzat kendisi, mükemmel işleyişiyle mucizevî kabul edi-

lebilir”. (John Avery).5 

“Kimilerine göre mucizeler Tanrı’nın varlığına işaret eden delillerdir, bana göre ise, asıl 

hiçbir mucizenin olmayışı İlâhî bir takdiri (tasarrufu) yansıtmaktadır”. (Albert Einste-

in).6

“Hayatınızı iki şekilde sürdürebilirsiniz. Biri: Hiçbir mucize yokmuşçasına. Diğeri: Her 

şey mucizeymişcesine”. (Albert Einstein).7

Çünkü tabiattaki nedensellikleri (se-
bep-sonuç ilişkilerini) keşfedebiliyoruz. 
Ancak bu nedenselliklerin sözkonusu ol-
duğu olaylar bağlamında olup biten şey-
lerin ‘niçin’ böyle tercih edildiği konu-
sunda –bir Yaratıcı’nın müdahil kudretini 
kabul etmediğimiz sürece– tatmin edici 
cevaplar bulmak mümkün değildir. Tek-
nolojinin ve keşiflerin ulaştığı bunca se-
viyeye rağmen yine de bilinmeyenlerimiz 
oran olarak azalmamıştır. Etrafımızdaki 
tabiatın hâlâ keşfedilmemiş harikalarla, 
yâni bir anlamda ‘muʿcize’lerle dolu oldu-
ğunu kabul edebiliriz. Hatta keşf olunan 
harikaların, keşf olunmayanlara nazaran 
sayısal olarak çok cüz’î kaldığını da söy-
leyebiliriz. İngiliz Astrofizikçi Sir James 

5

Teknolojinin ve keşiflerin 
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rağmen yine de bilinme-
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5     John Avery, Science and Society, 2nd ed. H.C. Ørsted Institute, Copenhagen, 2005, p. 117: “In this picture [in 
the Newtonian system], although there are no miracles or exceptions to natural law, nature itself, in its beautiful 
works, can be regarded as miraculous”.

6     Walter Isaacson, Einstein His Life and Universe, Simon & Schuster, London 2007, p. 551: “For some people, miracles 
serve as evidence of God’s existence. For me it was the absence of miracles that reflected divine providence”.

7     “There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything 
is a miracle”. (İnternette bu vecize, yaygın bir şekilde Einstein’a atfedilmektedir. Gerçek kaynağını bulamadık).

©
yeniasya.com
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Jeans’e göre: “‘Bilinenler’in sayısı aritmetik bir dizi şeklinde (1, 2, 3, 4…) artarken, 
‘bilinmeyenler’ kübik bir dizi şeklinde (1, 8, 27, 64…) artmaktadır ve her yeni keşif, 
arkasında karanlık bir meçhuller uçurumunu beraberinde getirmektedir”. 8

Bilindiği gibi, Kur’ân’da ‘muʿcize’ kelimesi geçmez. Bunun kök anlamı ‘acz’le 
ilgili birkaç kullanım varsa da9 o kullanımlar ‘muʿcize’ye karşılık gelmez. Kur’ân’da 
‘muʿcize’ yerine ‘âyet’ kelimesi geçer. ‘Âyet’: işaret, belge anlamındadır. Allah’a işaret 
eden, O’na götüren belgeler anlamında ‘âyet’ kavramı; hem Kur’ân’ın cümleleri 
için, hem de hârikulâde olsun veya olmasın her çeşit tabiat olayı için kullanılır. 

Kur’ân’da müşriklerin Peygamber’den talep ettikleri10 “hârikulâde olaylar/ muʿci-
ze’ler” de yine bu ‘âyet’ kelimesiyle ifade edilmiştir. Ancak müfessirler muʿcize an-
lamındaki bu kullanımı diğer ‘âyet’lerden ayırdetmek için bunlara, duyulara hitap 
etmeleri nedeniyle “hissî âyetler” demeyi tercih etmişlerdir.Kur’ân’da müşriklerin 
talep ettikleri hissî âyetler konusunda selbî bir tutum11 sergilenmiş, bu tür âyet 

B. Kur’ân’da Mucize

©
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8     Sir James Jeans, Etrafımızdaki Kâinat (trc. Salih M. Uzdilek), Ankara 1950.  
 .vd َأَعَجْزُت , ُمْعِجِزيَن , لُِيْعِجَزُه     9
10   Literatürde “muḳteraḥât” (مقرتحات) şeklinde geçen bu âyetler için, bkz. ez-Zemaḫşerî, el-Keşşâf, II, 56
11   Olumsuz tavır, cevapsız bırakma.
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talepleri hep karşılıksız bırakılmıştır:12 

ِه  َوَقاُلوا َلْوالَ ُأْنِزَل َعَلْيِه آَياٌت ِمْن َربِّ
َأَنا  َوإِنََّما  ِه  اللّٰ ِعنَْد  اآلَياُت  إِنََّما  ُقْل 

َنِذيٌر ُمبِيٌن ﴿50﴾.

29/50. Dediler ki: “Ona Rabb’inden âyetler indi-
rilmeli değil miydi?” De ki: “Âyetler yalnızca Allah 
katındadır. Ben ise, ancak apaçık bir uya rıcıyım.”

َأَوَلْم َيْكِفِهْم َأنَّا َأْنَزْلنَا َعَلْيَك اْلِكَتاَب 
ُيْتَلى َعَلْيِهْم … ﴿51﴾.

29/51. Kendilerine okunmakta olan Kitâb’ı sana 
indirmemiz onlara yetmedi mi?12 (…)

َوَقاُلوا َلْن ُنْؤِمَن َلَك َحتَّى َتْفُجَر َلنَا ِمَن 
اْلَْرِض َينُْبوًعا ﴿90﴾

17/90. Dediler ki: “Bize yerden bir pınar fışkırtma-
dıkça sana asla inanmayız.” 

َوِعنٍَب  َنِخيٍل  ِمْن  َجنٌَّة  َلَك  َتُكوَن  َأْو 
َر اْلَْنَهاَر ِخاَلَلَها َتْفِجيًرا ﴿91﴾ َفُتَفجِّ

17/91. “Ya da, kendine hurmalıklardan ve üzümler-
den bir bahçe var edip aralarından şarıl şarıl akan 
ır maklar akıtmadıkça…”

َعَلْينَا  َزَعْمَت  َكَما  َماَء  السَّ ُتْسِقَط  َأْو 
َقبِياًل  َواْلَماَلِئَكِة  ِه  بِاللّٰ َتْأتَِي  َأْو  ِكَسًفا 

﴾92﴿

17/92. “Ya da, iddia ettiğin gibi, göğü üstümüze 
parça parça düşürmedikçe… Ya da Allah’ı ve melek-
leri yüz-yüze karşımıza getirmedikçe…”

َأْو َيُكوَن َلَك َبْيٌت ِمْن ُزْخُرٍف َأْو َتْرَقى 
َحتَّى  لُِرِقيَِّك  ُنْؤِمَن  َوَلْن  َماِء  السَّ فِي 
َل َعَلْينَا ِكَتاًبا َنْقَرُؤُه ُقْل ُسْبَحاَن َربِّي  ُتنَزِّ

َهْل ُكنُْت إاِلَ َبَشًرا َرُسواًل ﴿93﴾

17/93. “Ya da, altın’dan bir evin olmadıkça, ya da 
göğe yükselmedikçe… –Gerçi bize okuyacağımız 
bir kitap indirmedikçe senin göğe yükseldiğine de 
asla inanmayacağız ya!” De ki: “Rabb’imi tenzih 
ederim (hâşâ!); ben beşer bir elçiden başka bir şey 
miyim!”

 Bu âyetlere göre, bütün yaratılmışlara tasarruf etme gücü/kudreti (mucize ya-
ratma gücü) sadece Allah’a aittir!

C. Kur’ân’ın ‘Âyet’ Vurgusu
Kur’ân-ı Kerîm’de, müşriklerin mucize talepleri hep seviyesiz ve samimiyetsiz 

bulunarak reddedilmiştir. Yukarıda verilenlere ilave olarak aşağıdaki âyetler bu ger-
çeğe işaret eder:

12   Yeri gelmişken belirtelim ki, bu âyetten, “Kur’ân muʿcize olarak yetmiyor mu?” anlamı çıkmaz. Çünkü âyetin de-
vamında ifade edildiği üzere bunu “Rahmet ve uyarı olarak Kur’ân yetmiyor mu?” şeklinde anlamak bağlama daha 
uygun düşmektedir.
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ِه  َربِّ ِمْن  َآَيٌة  َعَلْيِه  ُأْنِزَل  َلْوالَ  َوَيُقوُلوَن 
إِنِّي  َفاْنَتظُِروا  ِه  لِلَّ اْلَغْيُب  َما  إِنَّ َفُقْل 

َمَعُكْم ِمَن اْلُمنَْتظِِريَن ﴿20﴾

10/20. Ve derler ki: “Ona Rabb’inden bir âyet in-
dirilseydi ya” De ki: “Gayb yalnızca Allah’ındır, siz 
bekleyedurun; ben de sizlerle birlikte bekleyenler-
denim.”

َعَلْيِه  ُأْنِزَل  َلْوالَ  َكَفُروا  ِذيَن  الَّ َوَيُقوُل 
َما َأْنَت ُمنِْذٌر َولُِكلِّ َقْوٍم  ِه إِنَّ َآَيٌة ِمْن َربِّ

َهاٍد ﴿7﴾

13/7. Ve o kâfirler derler ki: “Ona Rabb’inden bir 
âyet indirilseydi ya”. Sen yalnızca bir uyarıcısın ve 
her topluluk için bir hidâyet önderi (vardır).

َعَلْيِه  ُأْنِزَل  َلْوالَ  َكَفُروا  ِذيَن  الَّ َوَيُقوُل 
َه ُيِضلُّ َمْن َيَشاُء  ِه ُقْل إِنَّ اللّٰ َآَيٌة ِمْن َربِّ

َوَيْهِدي إَِلْيِه َمْن َأَناَب ﴿27﴾

13/27. O kâfirler derler ki: “Ona Rabb’inden bir 
âyet indirilseydi ya!” De ki: “Şüphesiz Allah diledi-
ğini saptırır, samimi yöneleni de kendisine hidâyet 
eder.”

َوَقاُلوا َلْوالَ ُأْنِزَل َعَلْيِه َمَلٌك َوَلْو َأْنَزْلنَا 
ُينَْظُروَن  الَ  ُثمَّ  اْلَْمُر  َلُقِضَي  َمَلًكا 

﴾8﴿

6/8. Ve dediler ki: “Ona bir melek indirilseydi ya!” 
Eğer bir melek indirilseydi elbette işleri bitirilmiş 

olurdu da kendilerine bir an bile göz açtırılmazdı.

ُقْل  ِه  َربِّ ِمْن  َآَيٌة  َعَلْيِه  َل  ُنزِّ َلْوالَ  َوَقاُلوا 
َوَلِكنَّ  َآَيًة  َل  ُينَزِّ َأْن  َعَلى  َقاِدٌر  َه  اللّٰ إِنَّ 

َأْكَثَرُهْم الَ َيْعَلُموَن ﴿37﴾

6/37. Ve dediler ki: “Ona Rabb’inden bir âyet indi-
rilseydi ya!” De ki: “Şüphesiz Allah, âyet indirme-
yeḲâdir’dir”. Ama onların çoğu bilmezler.

َلِئْن  َأْيَمانِِهْم  َجْهَد  ِه  بِاللّٰ َوَأْقَسُموا 
َما  إِنَّ ُقْل  بَِها  َلُيْؤِمنُنَّ  َآَيٌة  َجاَءْتُهْم 
َها إَِذا  ِه َوَما ُيْشِعُرُكْم َأنَّ اآْلََياُت ِعنَْد اللّٰ

َجاَءْت الَ ُيْؤِمنُوَن ﴿109﴾

6/109. Kendilerine bir âyet gelse, kesinlikle ona 
inanacaklarına dâir olanca güçleriyle Allah’a yemin 
ettiler. De ki: Âyetler ancak Allah katındadır; on-
lara (âyetlerimiz) gelse de asla iman etmeyecekleri-
nin şuurunda değil misiniz?

َمُهُم  ْلنَا إَِلْيِهُم اْلَماَلِئَكَة َوَكلَّ نَا َنزَّ َوَلْو َأنَّ
َشْيٍء  ُكلَّ  َعَلْيِهْم  َوَحَشْرَنا  اْلَمْوَتى 
ُه  َأْن َيَشاَء اللّٰ ُقُباًل َما َكاُنوا لُِيْؤِمنُوا إاِلَ 

َوَلِكنَّ َأْكَثَرُهْم َيْجَهُلوَن ﴿111﴾

6/111. Biz onlara melekler göndermiş olsaydık ve 
ölüler kendileriyle konuşsaydı ve her şeyi karşıla-
rına çıkarıp önlerinde bir araya toplamış olsaydık 
(bile), Allah dilemediği sürece yine inanmazlardı. 
Ama onların çoğu (bundan) tamamen habersizdir.

Bu âyetlerde geçen ‘âyet’ lafızlarıyla ‘hissî âyetler’in, diğer bir deyişle olağanüs-
tü olayların (‘muʿcize’lerin) kastedildiği açıktır. Nitekim müfessirlerimiz de öyle 
anlamışlardır.  
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Kur’ân-ı Kerîm, müşriklerin bu taleplerini cevapsız bırakmasının yanısıra mu-
hatabların dikkatini başka ‘âyetler’e yönlendirmektedir –ki bu ‘âyetler’, aslında 
insanlara ‘sıradan/olağan’ görünen olay veya olgulardır. 20 defa tekil , 29 defa 
çoğul (آَيات) olarak geçen bu âyetlere örnekler  verelim:

َواْلَْرِض  َماَواِت  السَّ َخْلِق  فِي  إِنَّ 
تِي  ْيِل َوالنََّهاِر َواْلُفْلِك الَّ َواْختاَِلِف اللَّ
َينَْفُع النَّاَس َوَما  َتْجِري فِي اْلَبْحِر بَِما 
َفَأْحَيا  َماٍء  ِمْن  َماِء  السَّ ِمَن  ُه  اللّٰ َأْنَزَل 
ِمْن  فِيَها  َوَبثَّ  َمْوتَِها  َبْعَد  اْلَْرَض  بِِه 
َحاِب  َياِح َوالسَّ ٍة َوَتْصِريِف الرِّ ُكلِّ َدابَّ
َماِء َواْلَْرِض الََياٍت  ِر َبْيَن السَّ اْلُمَسخَّ

لَِقْوٍم َيْعِقُلوَن ﴿164﴾

2/164. Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılmasında, 
gece ile gündüzün ard-arda gelişinde, denizlerde 
yüzerek insanlara yararlı şeyler taşıyan gemilerde, 
Allah’ın yağdırdığı ve kendisiyle yeryüzünü ölü-
münden sonra dirilttiği suda, her canlıyı orada 
üretip-yaymasında, rüzgârları estirmesinde, gökle 
yer arasında boyun eğdirilmiş bulutları evirip-çe-
virmesinde akleden bir toplum için gerçekten âyet-
ler vardır.

َواْلَْرِض  َماَواِت  السَّ َخْلِق  فِي  إِنَّ 
ْيِل َوالنََّهاِر الََياٍت ِلُولِي  َواْختاَِلِف اللَّ

اْلَْلَباِب ﴿190﴾

3/190. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, 
gece ile gündüzün ard-arda gelişinde temiz akıl sa-
hipleri için gerçekten âyetler vardır.
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َماًء  َماِء  السَّ ِمَن  َأْنَزَل  ِذي  الَّ َوُهَو 
َفَأْخَرْجنَا  َنَباَت ُكلِّ َشْيٍء  بِِه  َفَأْخَرْجنَا 
ُمَتَراِكًبا  َحبًّا  ِمنُْه  ُنْخِرُج  َخِضًرا  ِمنُْه 
َدانَِيٌة  ِقنَْواٌن  َطْلِعَها  ِمْن  النَّْخِل  َوِمَن 
اَن  مَّ ْيُتوَن َوالرُّ َوَجنَّاٍت ِمْن َأْعنَاٍب َوالزَّ
ُمْشَتبًِها َوَغْيَر ُمَتَشابٍِه اْنُظُروا إَِلى َثَمِرِه 
الََياٍت  َذلُِكْم  فِي  إِنَّ  َوَينِْعِه  َأْثَمَر  إَِذا 

لَِقْوٍم ُيْؤِمنُوَن ﴿99﴾

6/99. O, gökten su indirendir. Bununla her şeyin 
bitkisini bitirdik, ondan yeşillik çıkardık, ondan 
birbiri üstüne bindirilmiş taneler üretiyoruz. Ve 
hurma ağacının tomurcuğundan da yere sarkmış 
salkımlar, -birbirine benzeyen ve benzemeyen- 
üzümlerden, zeytinden ve nardan bahçeler. Ürün 
verdiğinde ve olgunluğa eriştiğinde meyvesine bir 
bakıverin. İnanan bir toplum için bunda gerçekten 
âyetler vardır.

َوَما  َوالنََّهاِر  ْيِل  اللَّ اْختاَِلِف  فِي  إِنَّ 
َواْلَْرِض  َماَواِت  السَّ فِي  ُه  اللّٰ َخَلَق 

الََياٍت لَِقْوٍم َيتَُّقوَن ﴿6﴾

10/6. Gerçekten, gece ile gündüzün ard-arda geli-
şinde ve Allah’ın göklerde ve yerde yarattığı şeyler-
de ittiḳâ eden bir toplum için elbette âyetler vardır.

لَِتْسُكنُوا  ْيَل  اللَّ َلُكُم  َجَعَل  ِذي  الَّ ُهَو 
فِيِه َوالنََّهاَر ُمْبِصًرا إِنَّ فِي َذلَِك الََياٍت 

لَِقْوٍم َيْسَمُعوَن ﴿67﴾

10/67. O, dinlenmeniz için geceyi, aydınlatıcı 
(mubṡir) olarak da gündüzü sizin için yaratmıştır. 
Şüphesiz duyup-dinleyen bir toplum için bunda 
gerçekten âyetler vardır.

فِيَها  َوَجَعَل  اْلَْرَض  َمدَّ  ِذي  الَّ َوُهَو 
الثََّمَراِت  ُكلِّ  َوِمْن  َوَأْنَهاًرا  َرَواِسَي 
ْيَل  اللَّ ُيْغِشي  اْثنَْيِن  َزْوَجْيِن  فِيَها  َجَعَل 
لَِقْوٍم  الََياٍت  َذلَِك  فِي  إِنَّ  النََّهاَر 

ُروَن ﴿3﴾ َيَتَفكَّ

13/3. Ve O, yeri yayıp uzatan, onda sarsılmaz dağ-
lar ve ırmaklar var edendir. Orada ürünlerin her 
birinden ikişer çift yaratmıştır. Geceyi gündüze 
bürümektedir. Şüphesiz bunlarda tefekkür eden 
bir toplum için gerçekten âyetler vardır.

َلُكْم  َماًء  َماِء  السَّ ِمَن  َأْنَزَل  ِذي  الَّ ُهَو 
ُتِسيُموَن  فِيِه  َشَجٌر  َوِمنُْه  َشَراٌب  ِمنُْه 

﴾10﴿

16/10. Sizin için gökten su indiren O’dur; içecek 
ondan, ot ondandır (ki) hayvanlarınızı onda otlat-
maktasınız.

ْيُتوَن َوالنَِّخيَل  ْرَع َوالزَّ ُينْبُِت َلُكْم بِِه الزَّ
فِي  إِنَّ  الثََّمَراِت  ُكلِّ  َوِمْن  َواْلَْعنَاَب 

ُروَن ﴿11﴾ َذلَِك الََيًة لَِقْوٍم َيَتَفكَّ

16/11. Onunla sizin için ekin, zeytin, hurmalık-
lar, üzümler ve meyvelerin her türlüsünden biti-
rir. Şüphesiz bunda, tefekkür eden bir toplum için 
âyet vardır.
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ْمَس  َوالشَّ َوالنََّهاَر  ْيَل  اللَّ َلُكُم  َر  َوَسخَّ
إِنَّ  بَِأْمِرِه  َراٌت  ُمَسخَّ َوالنُُّجوُم  َواْلَقَمَر 
فِي َذلَِك الََياٍت لَِقْوٍم َيْعِقُلوَن ﴿12﴾

16/12. Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı size musah-
har kıldı; yıldızlar da O’nun buyruğuyla musahhar 
kılınmıştır. Şüphesiz bunda, akleden bir toplum 
için âyetler vardır.

ِذي َجَعَل َلُكُم اْلَْرَض َمْهًدا َوَسَلَك  الَّ
َماِء َماًء  َلُكْم فِيَها ُسُباًل َوَأْنَزَل ِمَن السَّ
َشتَّى  َنَباٍت  ِمْن  َأْزَواًجا  بِِه  َفَأْخَرْجنَا 

﴾53﴿

20/53. “Ki (Rabb’im), yeryüzünü sizin için bir be-
şik kıldı, onda sizin için yollar döşedi ve gökten su 
indirdi; böylelikle bununla her tür bitkiden çiftler 
çıkardık.”

َذلَِك  فِي  إِنَّ  َأْنَعاَمُكْم  َواْرَعْوا  ُكُلوا 
الََياٍت ِلُولِي النَُّهى ﴿54﴾

20/54. “Yiyin ve hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz, 
bunda sağduyu sahipleri için elbette âyetler vardır.

َأنُفِسُكْم  ِمْن  َلُكْم  َخَلَق  َأْن  آَياتِِه  َوِمْن 
َبْينَُكْم  َوَجَعَل  إَِلْيَها  لَِتْسُكنُوا  َأْزَواًجا 
ًة َوَرْحَمًة إِنَّ فِي َذلَِك آلياٍت لَِقْوٍم  َمَودَّ

ُروَن ﴿21﴾.  َيَتَفكَّ

30/21. Onda ‘sükûn bulup durulmanız’ için, size 
kendi nefislerinizden eşler yaratması ve aranızda 
bir sevgi ve merhamet kılması da O’nun âyetlerin-
dendir. Şüphesiz bunda tefekkür eden bir toplum 
için gerçekten âyetler vardır.

َوالَْرِض  َماَواِت  السَّ َخْلُق  آَياتِِه  َوِمْن 
فِي  إِنَّ  َوَأْلَوانُِكْم  َأْلِسنَتُِكْم  َواْختاَِلُف 

َذلَِك آلياٍت لِْلَعالِِميَن ﴿22﴾. 

30/22. Göklerin ve yerin yaratılması ile dillerinizin 
ve renklerinizin ayrı olması, O’nun âyetlerindendir. 
Şüphesiz bunda âlimler için gerçekten âyetler var-
dır.

َوالنََّهاِر  ْيِل  بِاللَّ َمنَاُمُكْم  آَياتِِه  َوِمْن 
َذلَِك  فِي  إِنَّ  َفْضِلِه  ِمْن  َواْبتَِغاُؤُكْم 

آلياٍت لَِقْوٍم َيْسَمُعوَن ﴿23﴾. 

30/23. Geceleyin ve gündüzün uyumanız ile O’nun 
fazlından (geçiminizi temin için rızkınızı) arama-
nız, O’nun âyetlerindendir. Şüphesiz duyup-dinle-
yen bir toplum için gerçekten âyetler vardır.

اْلَبْحِر  فِي  َتْجِري  اْلُفْلَك  َأنَّ  َتَرى  َأَلْم 
ِه لُِيِرَيُكْم ِمْن آَياتِِه إِنَّ فِي َذلَِك  بِنِْعَمِة اللّٰ

آلياٍت لُِكلِّ َصبَّاٍر َشُكوٍر ﴿31﴾. 

31/31. Görmüyor musun ki, size âyetlerinden (ba-
zılarını) göstermesi için, gemiler Allah’ın nimetiy-
le denizde akıp gitmektedir. Hiç şüphesiz bunda 
çok sabreden, çok şükreden herkes için gerçekten 
âyetler vardır.

آلياٍت  َوالَْرِض  َماَواِت  السَّ فِي  إِنَّ 
لِْلُمْؤِمنِيَن ﴿3﴾. 

45/3. Şüphesiz, inananlar için göklerde ve yerde 
âyetler vardır.
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Gece ile gündüzün ard-arda gelişinde, denizde yüzen gemilerde, yağan yağmur-
da, esen rüzgârda, gökyüzünde uçuşan kuşlarda, erkek ve kadının aynı özden yara-
tılmış olmasında, göklerde ve yerde… kısacası her yerde, ‘âyetler’ vardır! Yukarıdaki 
‘âyetler’; çevremizde müşâhede edebildiğimiz her tabiat olayına, Allah’ın kudreti-
nin işaretleri (âyet/muʿcize) olarak dikkat çekmektedir. Bu âyetlerin kimlere hitap 
ettiğine dikkat edelim: Akleden, tefekkür eden, inanan, ittiḳâ eden, sağduyu sahiple-
ri… 

Demek ki Rabb’imiz, hitaba değer bulduğu kullarını, müşriklerin talep ettik-
leri türden sıra-dışı şeylere değil, ‘enfüs ve âfâktaki âyetlere, yâni tabiatımızdaki ve 
tabiattaki mucizelere, başka bir ifadeyle tabiattaki ilâhî kanunları keşfe yönlendir-
mektedir. Bunlar gafil bir toplum için sıradan olaylar, ‘düşünen bir toplum’ içinse 
muʿcizevî olaylardır. Fuṡṡilet 41/53 âyeti düşünen bir toplum için ‘âyetler’in her yer-
de var olduğunu bildirmektedir:

َسنُِريِهْم آَياتِنَا فِي اآلَفاِق َوفِي َأْنُفِسِهْم 
َأَوَلْم َيْكِف  ُه اْلَحقُّ  َأنَّ َلُهْم  َيَتَبيََّن  َحتَّى 
َشِهيٌد  َشْيٍء  ُكلِّ  َعَلى  ُه  َأنَّ بَِربَِّك 

 .﴾53﴿

41/53. Biz âyetlerimizi hem âfâkta, hem kendi 
nefislerinde onlara göstereceğiz; öyle ki, şüphe-
siz onun hak olduğu kendilerine açıkça tebeyyün 
etsin. Her şeyin üzerinde Rabb’inin şâhid olması 
yetmez mi?

Bu âyette, gösterileceği vâdedilen ‘âyetler’i sadece “çevre ülkelerin ve Mekke’nin 
fethi” şeklinde basit bir anlama indirgemek âyetin siyak-sibakına uymamaktadır. 
Birçok müfessir âyetin anlamının şümullü olduğunu belirtmişlerdir. Meselâ Ḳurṭu-
bî (ö. 671/1273), buradaki ‘âyetler’i “vahdâniyetimizin ve kudretimizin işaretleri”, 
 .şeklinde yorumlamıştır ”عالمات وحدانيتنا وقدرتنا“

D. Mucizenin İmkânı
Tabiat kanunlarına aykırı, yâni bilimsel bir izahı hiçbir zaman yapılamayacak 

(sebep-sonuç ilişkileri bilinemeyecek) olaylar veya olgular anlamında mucizeler 
mümkün müdür? Bunun doğru cevabını verebilmemiz için “Tabiat (doğa) kanunu” 
ile neyi kasdettiğimizi netleştirmemiz lazım:

“Tabiat kanunları” dediğimiz şeyler; deney ve gözlemlerle elde edilen sonuçların 
genellenmesiyle (“induction/istikrâ’/tümevarım” yoluyla) elde edilen kanunlardır.
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Tümevarım yoluyla elde edilen bu sonuçlar daima ‘istatistikî’ olduklarından 
zorunlu addedilemezler ve aklen, bunların her zaman ‘istisna’larının (gerçek anla-
mıyla muʿcizeler) olacağı varsayılır. Dolayısıyla, tabiat kanunu olarak bildiklerimize 
aykırı olayların (mucizelerin) aklen mümkün olduğu inancını paylaşıyoruz. Ancak, 
“aklen mümkün” olan her olayın “vukuu”nun zaruri olmadığı ilkesini de akılda 
tutmak gerekmektedir. 

Sünnî (Sevâd-ı Âzam) Müslümanlar, mucizeleri peygamberlerle irtibatlandır-
dıklarından muʿcize anlamında âyet kelimesini peygamberlere izafeten kullanmış-
lardır: “Peygamberlerin âyetleri (muʿcize-
leri) haktır.”13 Aslında bu riskli/yanıltıcı 
bir kullanımdır ve halk seviyesinde bu 
riskin yarattığı olumsuzluğa fazlasıyla 
düşülmüştür. Bu anlayışın sonucu olarak 
ümmet arasında, ‘muʿcizeler’ döneminin 
Son Peygamberle (s) kapandığı şeklin-
de yanlış bir kanaat gelişmiştir. Yine bu 
anlayışın müntesipleri, peygamberler dı-
şındaki bazı insanların da, tasarruflarıyla 
olağanüstü olaylar meydana getirebile-
ceklerine inanmışlar ise de bunlara muʿ-
cize adını vermeyip bu kişilerin mü’min 
veya kâfir oluşlarına göre bu olayları ‘ir-
hâṡ’, ‘maʿûnet’, ‘kerâmet’ veya ‘istidrâc’ 
gibi kavramlarla ifade etmişlerdir. “Ehl-i 
Sünnet” veya “Sünnî Müslümanlar” nez-
dinde gelişip kökleşen bu üslûbun, yu-
karıda verdiğimiz Kur’ân âyetleriyle bağ-
daşmadıkları açıktır. Nitekim yukarıdaki 
âyetlerin kesiştiği ortak anlam; etrafı-
mızda var edilmiş olan her şeyin bizim 
hizmetimize verildiği ve bunun da ancak Allah’ın kudreti ve tasarrufu dâhilinde 

E. Sünnî Gelenek ve Mucize

                                             13  Ebû Ḥanîfe, el-Fıḳḥu’l-Ekber, s. 51: (            .(ياُت َثابَِتٌة لألنبياِء، والكراماُت لألولياِء َحقٌّ

Tümevarım yoluyla elde 
edilen bu sonuçlar dai-
ma ‘istatistikî’ oldukların-
dan zorunlu addedile-
mezler ve aklen, bunların 
her zaman ‘istisna’larının 
(gerçek anlamıyla muʿ-
cizeler) olacağı varsayılır. 
Dolayısıyla, tabiat kanu-
nu olarak bildiklerimize 
aykırı olayların (muci-
zelerin) aklen mümkün 
olduğu inancını pay-
laşıyoruz. Ancak, “aklen 
mümkün” olan her olayın 
“vukuu”nun zaruri olma-
dığı ilkesini de akılda tut-
mak gerekmektedir. 



olduğu; hiçbir beşerin buna güç yetiremeyeceği; iyi bakan bir göz ve selim aklın 
tüm bu olup bitenlerdeki hârikulâdeliği görebileceği” şeklindedir. 

Bu açıklamalardan sonra ‘muʿcize ve imkânı’ konusunda şu tespitleri yapabiliriz:

Muʿcize kavramı daha çok ‘dînî’ bir kavram olarak kullanılagelmiş olup müşâ-
hidlerince (gözlemcilerince) mantıkî bir izahı yapılamayan (bilinen tabiat kanunla-
rına uydurulamayan) ḫâriḳu’l-ʿâde / olağan dışı her olay veya olgu için kullanılmış-
tır. Ancak, her ḫâriḳu’l-ʿâde olay ḫâriḳu’ṭ-ṭabîʿa değildir. Yâni izahı yapılamayan 
her olayın tabiat kanunlarını ihlal etmiş olması gerekmez. Bir zaman  /mekânda 

ḫâriḳu’l-ʿâde olarak görülen bir olay, baş-
ka bir zaman / mekânda ʿale’l-ʿâde (ola-
ğan) bir olay haline gelebilir. Bir ‘dep-
rem’ veya ‘tsunami’nin, ilk yaşandığında 
ḫâriḳu’l-ʿâde bir olay olarak algılanması 
gibi. Bazen daha önce yaşanmamış bir ta-
biat olayının zamanlaması o olayın mu-
cize olarak algılanmasına sebep olabilir: 
Normalde yürünebilen bir sahil şeridi-
nin14 beklenmeyen bir tsunami dalgası-
na maruz kalmasıyla o anda üzerinde yü-
rüyen zâlim bir toplumun yok olması15, 
gibi. İnanan birisi için bu zamanlama an-
cak ilâhî iradeye atfedilebileceğinden bu 
olaya –aslında herhangi bir tabiat kanu-
nunu ihlal etmediğinin bilinmesi halin-
de bile– muʿcize demek yerinde bir isim-
lendirmedir. Geçmiş toplumlardan bize 
ulaşan muʿcize algılarının çoğunun bu 
tür olayların sonuçları olduğunu düşü-
nüyoruz. Allah’ın irade ve kudreti içeri-
sinde mucizeler hem –ḫâriḳu’l-ʿâde, hem 

14

“Tabiat kanunları” dedi-
ğimiz şeyler; deney ve 
gözlemlerle elde edilen 
sonuçların genellenme-
siyle (“induction/istikrâ’/
tümevarım” yoluyla) elde 
edilen kanunlardır.  Tü-
mevarım yoluyla elde 
edilen bu sonuçlar dai-
ma ‘istatistikî’ oldukların-
dan zorunlu addedile-
mezler ve aklen, bunların 
her zaman ‘istisna’larının 
(gerçek anlamıyla muʿ-
cizeler) olacağı varsayılır. 
Dolayısıyla, tabiat kanunu 
olarak bildiklerimize aykı-
rı olayların (mucizelerin) 
aklen mümkün olduğu 
inancını paylaşıyoruz. 

15     Graham Phillips, The Moses Legacy, p. 96-98.

14    Bkz. Aşağıda “Mısır’daki Âfetler ve Denizin Yarılması” başlıklı bölüm. Ayrıca Kur’ân’ın  فاْضِرْب َلُْم َطرِيًقا ِف اْلَبْحِر 
 Denizi durgunken geride bırak” (44/24)“ ,”َواتـُْرِك اْلَبْحَر َرْهًوا“ Onlar için denizde kuru bir yol tut” (20/77) ve“ ,يـََبًسا
âyetleri üzerinde de düşünülmelidir.

”
“
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ḫâriḳu’ṭ-ṭabîʿa anlamıyla– ‘mümkinât’tandır; vuku bulmaları mümkündür. Olayın 
ḫâriḳu’l-ʿâde veya ḫâriḳu’ṭ-ṭabîʿa olarak algılanması ve ifade edilmesi aslında insana 
bakan yönü itibariyledir ve temelde bir “dil ve anlatım/aktarım” meselesidir.

Geçmişte, peygamberler döneminde vuku bulduğu iddia edilen mucizeler, son-
raki nesillere hep ‘tarihî nakiller’le aktarılmış bulunmaktadır. Bu tarihî nakillerin 
deney ve gözlemlerle test edilmesi mümkün olamadığından, kabule şayan olabil-
meleri için hangi usûl ve kriterlere uygunluk şartını sağlamalıdırlar? İslâm ilim 
geleneği çerçevesinde geliştirilen usûl bağlamında tarihî bir ‘rivâyet’in mefhûmunun 
makbul ve hüccet olabilmesi için başlıca iki şartın sağlanması gerekli görülmüştür:16

Haberin ‘subût’unun kat’î olması için, olay veya olgunun ‘tevâtür’ derecesinde 
bir sağlamlıkla bize kadar gelmiş olması gerekir. Tevâtürün kapsamlı bir târifi ise 
usulcüler tarafından şöyle yapılmıştır:

التََّواُتر خبر جمع يْمَتنع تواطؤهم على اْلَكِذب َعْن َمْحُسوٍس:

Tevâtür: Duyumlarla kavranacak bir alanda, yalan üzerinde ittifak etmeleri mümkün gö-
rülmeyen bir kalabalığın verdiği haberdir.17  

Târifteki “duyumlarla kavranacak bir alanda” kaydı, Subkî’nin izahına göre ri-
vâyetin “akla aykırı  olmaması” şartını ifade etmektedir. Bu durumda akla aykırı 
bir iddianın tevâtür derecesinde yaygınlaşmasının onu “kabule şayan” bir konuma 
yükseltemeyeceği anlamı çıkmaktadır.18 (Hıristiyanların Hz. İsa’nın çarmıhta öl-
dükten sonra dirildiği veya Şiî Müslümanların Mehdi’sinin bin-yüz küsur senedir 
yaşamakta olduğu, iddiaları gibi…) Tevâtür için verilen bu târiften hareketle bazı 
hadisçilerin şu genel kuralı benimsemiş olduklarını da hatırlayalım:

َفكل َحِديث َرَأْيته ُيَخالف اْلَمْعُقول، َأو ُينَاقض اْلُُصول، َفاْعَلم َأنه َمْوُضوع َفاَل تتكلف اْعتَِباره.

Bir hadisi (rivâyeti) ‘ma’ḳûle muhalif’ veya ‘usûle aykırı’ görürseniz, biliniz ki 

F. Mucizelerin Vukuu

1. Haberin ‘Subûtu’nun Kat’î Olması

17     Zekeriyyâ el-Enṡârî (ö. 926/1520), Ğâyetu’l-Vuṡûl, Mısır, tsz., I, 100 
(عن حمسوس(: ال عن معقول جلواز الغلط فيه كخرب الفلسفة بقدم العامل.       
18       Ayrıca bkz. ez-Zerkeşî, el-Baḥru’l-Muḥîṭ, VI, 94.  ]ُر َجْمٍع َيْمَتنُِع َتَواُطُؤُهْم َعَلى اْلَكِذِب ِمْن َحْيُث َكْثَرُتُهْم َعْن َمْحُسوٍس[  



16

Olay veya olgunun aklen itiraz edilemez bir şekilde net bir anlam ifade ediyor 
olması ve farklı yorumlara müsait olmaması, anlamındadır.

Birinci Kritere (Subûtun Kat’î Olması) Uygunluk:

•  Kur’ân-ı Kerîm’in bütünü “subûtu kat’î” bir metin olup “tevâtür” kriterini sağ-
lamaktadır. (Lafzen Mütevâtir).

•  Kur’ân-dışı tarihî malzemeyle bize gelen mucize rivâyetlerinin hiçbiri bu şartı 
sağlamamaktadır. Bu rivâyetlerin hepsi ‘âḥâd’ haberler olup kesin bilgi ifade 
etmemektedir.

İskoçyalı meşhur filozof David Hume (1711-1776) da mucize haberlerinin ak-
tarılmasında genel olarak aşağıdaki zaafları ileri sürmüştür1:

1)  Tarih boyunca mucizeye tanıklık eden insanların sayısı yeterli değildir. 

2)  Bu insanların aldanmadıklarını bize gösterecek hiçbir bilgi ve bulgu bulunma-
maktadır.

3)  Bu insanların bizi aldatmayacak kadar dürüst oldukları bilinmemektedir.

4)  Bu insanlar, ortaya attıkları iddiaların sahteliği ortaya çıktığında bundan zarar 
görecek kadar saygı ve şeref sahibi değildir.

5)  Yine bu insanların tanık olduklarını iddia ettikleri olaylar ünlü bir yerde ve açık 
bir şekilde olmamıştır.

Hume’un tespit ettiği bu zaafların (özellikle 1, 2 ve 5. şıkların), Kur’ân-dışı İs-
lâmî rivâyetler için de geçerli olduğunu düşünüyoruz. Bu zaaflara “mânâca naklin 
tecviz edilmesi” ve “tasnifin gecikmesi” zaafları da eklenmelidir.

İkinci Kritere (Delâletin Kat’î Olması) Uygunluk: 

İster Kur’ân-ı Kerîm metninde, isterse Kur’ân-dışı rivâyetlerde olsun, mucize 
olduğu ileri sürülen olay ve olgularda delâletin kat’îliğini zedeleyecek birçok zaaf 
sözkonusu olmaktadır. Bu zaafların bir kısmını bir sonraki başlıkta sıralayacağız:

2. Haberin ‘Delâleti’nin Katʿî Olması

o uydurmadır; itibara alınmaz.19 Meselâ, “Ölülerin diriltilmesi” tevâtür iddiasıyla 
kabul edilemez; zira “menḳûle (Kur’ân’a) ve ‘maʿḳûle (akla) muhâlif”tir.  

19     İbnu’l-Cevzî, Ebu’l-Ferec (ö. 597/1201); el-Mevḍûʿât, I-III, Medîne I-II. c. 1966, III. c. 1968; I, 106.



Bu zaafı da iki şekilde düşünebiliriz:

Tabiat ve tabiat olayları hakkındaki yetersiz ve yanlış bilgi

• Ay ve güneş tutulmalarına atfedilen mânâlar.21

• “Güneş, her batışında arşın altına gidip secde eder”22 hadisinin düşündürdükleri.

• Dünya hakkındaki yanlış bilgiler: Dünyanın ‘düz’23/ ‘hareketsiz’24/ ‘kâinatın 
merkezi’ olduğu şeklindeki yanlış bilgiler. 

Filolojik (Lisanî) veya kültürel yetersizlik

• Tefsir ve tasnif geleneğinin geç dönemlerde başlaması / mânâ kaymaları.

• Musanniflerin çoğunun anadillerinin Arapça olmaması, kültür farkı problem-
lerinin yaşanması.

• Bazı ahvalde ‘mecâz’–’hakikat’ ayrımının doğru yapılamaması.

Örnekler:

Semitik kültürde: ‘Allah’ın oğlu’ tâbiri ‘sâlih insan’ anlamında yaygın olarak kul-
lanılırken25 Greko-Romen kültürde gerçek anlamıyla ‘Allah’ın oğlu’ şekline dönüş-
müştür.26  

‘İhyâu’l-Mevt’ (ölü diriltme) mecâzı, hakikat olarak algılanmıştır.27

G. Önemli Zaaflar

1. Yetersiz ve Yanlış Bilgi

21    Hz. Peygamber, oğlu İbrahim’in vefatı günü vuku bulan ‘güneş tutulması’nın bu vefatla ilişkilendirilerek yo-
rumlanmasını “Güneş ve ay Allah’ın âyetlerinden birer âyettirler; Allah onlarla insanları korkutur ve onlar hiçbir 
kimsenin ölümü için tutulmazlar” diyerek bizzat kendisi düzeltmiştir. إن الشَّْمَس َواْلَقَمَر آيتان من آَيت اللّٰ خيّوف هبما خلَقة واهنما َل 
ْوِت أَحٍد

َ
(.Birçok kaynak meyanında, eş-Şeybânî, el-Ḥucce, I, 326) (ينكسفان مل

22     el-Buḫârî, eṡ-Ṡaḥîḥ, IV, 107.
23     es-Suyûṭî, Tefsîru Celâleyn, (Ğâşiye 88/20. âyetinin tefsirinde).
24     er-Râzî, Mefâtîḥu’l-Ġayb, II, 94 (Baḳara 2/22. âyetinin tefsirinde). 
25     Kur’ân 5/15; Kutsal Kitap, Çıkış 4:22; Mezmur 2:7; 1.Tarihler 17:13; Yuhanna 1:12; Romalılar 8:13.
26     Aşağıda “Hz. İsa Hakkında” bölümüne bakınız.
27     Kur’ân 2/179, 5/32, 6/122, 8/24, 35/19-23.
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2. Hz. Peygamber’i Aşırı Yüceltme Gayretleri

28     el-Mâverdî, en-Nuket ve’l-ʿUyûn, V, 409; er-Râğıb el-Iṡfehânî, el-Mufredât, 459.
29     el-Buḫârî, eṡ-Ṡaḥîḥ, IX, 129; ed-Dârimî, es-Sunen, III, 1848.

Ay yarıldı’ (54/1) ifadesi mecâz mıdır, yoksa ay hakikaten yarıldı mı?28‘ ,’اْنَشقَّ اْلَقَمر‘ 

 şeklinde antropomorfik bir فـََيْكِشُف )َلُهْم( َعْن َساِقِه âyeti (68/42) nasıl ’يـَْوَم ُيْكَشُف َعْن َساٍق‘
ifadeye dönüşmüştür?29 

Bu konuda Resûlullâh’ın, ashâbına iki uyarısı olduğunu biliyoruz:

Ümmetinin geçmiş ümmetleri taklîd etme tehlikesi 

Buḫârî, Ṡaḥîḥ’inde, Ebû Saʿîd el-Ḫudrî’den (nr. 3456, 7320):

3456 – »َلَتتَّبُِعنَّ َسنََن َمْن َقْبَلُكْم ِشْبًرا بِِشْبٍر، َوِذَراًعا بِِذَراٍع، َحتَّى َلْو َسَلُكوا ُجْحَر َضبٍّ َلَسَلْكُتُموُه«.قلنا: »َيا 
ِه، اْلَيُهوَد َوالنََّصاَرى؟« َقاَل: »َفَمْن؟« َرُسوَل اللّٰ

7320 – »َلَتْتَبُعنَّ َسنََن َمْن َكاَن َقْبَلُكْم ِشْبًرا ِشْبًرا َوِذَراًعا بِِذَراٍع ، َحتَّى َلْو َدَخُلوا ُجْحَر َضبٍّ َتبِْعُتُموُهْم« 
ِه ، اْلَيُهوَد َوالنََّصاَرى؟« قال: »َفَمْن؟« . قلنا: »َيا َرُسوَل اللّٰ

Muslim’den: (nr. 5362)

َضبٍّ  ُجْحِر  فِي  َدَخُلوا  َلْو  َحتَّى  بِِذَراٍع  َوِذَراًعا  بِِشْبٍر  ِشْبًرا  َقْبِلُكْم  ِمْن  ِذيَن  الَّ َسنََن  »َلَتتَّبُِعنَّ   –  4822
ِه آْلَيُهوَد َوالنََّصاَرى؟« قال: »َفَمْن؟«  َبْعُتُموُهْم« قلنا: »َيا َرُسوَل اللّٰ اَلتَّ

Yukarıdaki hadislerin müşterek tercümesi:

Resûlullâh buyurdu ki:
“Sizden önceki ümmetleri takip edeceksiniz: –Karış-karış, adım-adım; öyle ki, onlar 
bir kertenkele deliğine girseler siz de girersiniz. “Ey Allah’ın Resûlu, bunlar Yahudi 
ve Hıristiyanlar mıdır? diye sorduk; “Başka kim olabilir ki!” buyurdu.

Buḫârî, nr. 3445, 6830 [Hz. Ömer’den]:

ِه َوَرُسوُلُه«  َما َأَنا َعْبُدُه ، َفُقوُلوا َعْبُد اللّٰ »الَ ُتْطُرونِى َكَما َأْطَرِت النََّصاَرى اْبَن َمْرَيَم ، َفإِنَّ

ِه َوَرُسوُلُه« »الَ ُتْطُرونِى َكَما ُأْطِرَى ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َوُقوُلوا َعْبُد اللّٰ

“Siz beni Hıristiyanların Meryem-oğlu İsa’yı aşırı yücelttikleri gibi yüceltmeyin! 
Ben ancak ‘Allah’ın kulu’yum. (Siz de bana) ‘Allah’ın kulu ve Resûlü’ deyin! 
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Nasâra Hz. İsa’yı Nasıl Aşırı Yüceltti?
Hıristiyanların Hz. İsa’yı nasıl yücelttiklerini bizzat kendilerinden dinleyelim: 

“İsa Tanrı’dır. Tüm Hıristiyanlık inancının esası budur. (…) Eğer İsa Tanrı değil-
se Hıristiyanlık parçalanır gider. Hıristiyanlığı ayakta tutan kuvvet İsa’nın Allah 
olduğu inancıdır. 

“(…) Bir Hıristiyan İsa’nın Tanrı olduğunu nasıl söyleyebilir? Gerçek şudur ki, 
Tanrı bu inanca yeterli ispatı vermiştir. İsa’nın yaşadığı hayat, ileri sürdüğü iddia-
lar, işlediği mucizeler, O’nun gerçek Tanrı olduğunu yetki ile gösterir.” “O Tan-
rı’ydı, insan olan Tanrı’ydı.”30

“Eğer Mesih, Tanrı’nın insan şeklindeki görünümü ise, o zaman O’nun sözleri
dinlenmeli, O’na saygı gösterilmeli ve hatta O’na tapınılmalıdır”… “(…) Kutsal Ki-
tap, putperestlik konusunda taviz vermez. (…) İsa, ya Tanrı’dırya da Tanrı değildir. 
O’na yanlış bir şekilde inanmak da bir putperestlik şeklidir.”31 

“Metne bakacak olursak, Tanrı ve Mesih aynı kişilerdir.”32

Bu mantığa göre, Müslümanlar, İsa’ya ‘Tanrı’ demeyip ‘Peygamber’ dedikleri için 
‘putperest’ olmaktadırlar. Alıntı yaptığımız bu yazarlar, bugünkü iki milyarı aşkın 
Hıristiyan âlemi adına konuşmaktadırlar. 

Bu dogma; Hıristiyanlık tarihinde, M.S. 325’deki İznik Konsili’nden 1965’deki 
II. Vatikan Konsili’ne kadar, on yedi yüzyıl boyunca, –birçoğuna imparatorların/ 
kralların başkanlık ettiği– 21 ’Ekümenik Konsil’le dayatılmış; ayrıca Kilisenin altı 
asırlık ‘engizisyon’ uygulaması ile de desteklenerek günümüze kadar yaşatılmıştır. 
İznik Konsil’inin İman Deklarasyonu’nda yer alan şu ifadeler bu inancın temelini 
oluşturmaktadır: 

We believe:

• in one God the Father Almighty…,
• and in one Lord Jesus Christ, the only begotten of the Father, that is, of the subs-
tance [ek tes ousias] of the Father… of the same substance with the Father [homo-
ousion to patri]…33

• and in the Holy Ghost… 

30     a.g.e., 16.
31     Josh McDowell & Bart Larson, Mesih İsa’nın Tanrılığı, s. 12.
32     a.g.e., 86.
33     Grekçesi. homoousion (homos: aynı ve ousia: öz/cevher); Latincesi: consubstantialem: aynı özden/ cevherden.
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Müslümanlar Ne Yaptılar?

Yukarıdaki Hıristiyan ‘âmentü’sünün tercümesi özetle şöyledir:

Biz inanıyoruz:
• Yüce “Baba” Tanrı’ya;
• “Baba”nın biricik oğlu Efendimiz İsa Mesih’e, O’nun “Baba” ile aynı öze sahip 
olduğuna;
• Kutsal Rûh’a…

“Kur’ânî Tevhîd”de ise böyle bir ilâhlaştırmaya (‘teslîs’e) asla yer yoktur: Kur’ân 
bu inancı “küfür” olarak ilan etmiştir (Mâide 5/72-73):

ُهَو  َه  اللّٰ إِنَّ  َقاُلوا  ِذيَن  الَّ َكَفَر  َلَقْد 
اْلَمِسيُح  َوَقاَل  َمْرَيَم  اْبُن  اْلَمِسيُح 
َربِّي  َه  اللّٰ اْعُبُدوا  إِْسَراِئيَل  َبنِي  َيا 

ُكْم... )72( َوَربَّ

5/72. Gerçekten, “Allah, Meryem-oğlu Me-
sih’dir” diyenler kâfir oldular; (hem de) Me-
sih’(in bizzat kendisi): “Ey İsrailoğulları! Benim 
de Rabb’im, sizin de Rabb’iniz olan Allah’a kul-
luk edin!” dediği halde34 (…)

َثالُِث  َه  اللّٰ إِنَّ  َقاُلوا  ِذيَن  الَّ َكَفَر  َلَقْد 
َواِحٌد...  إَِلٌه  إِالَّ  إَِلٍه  ِمْن  َوَما  َثاَلَثٍة 

﴾73﴿

5/73. Gerçekten, Tek Allah’tan başka hiçbir ilâh 
olmadığı halde “Al lah üç (cevher)’den biridir” di-
yenler kâfir oldular.

34     Krş. Matta 4:10; Luka 4:8; Yuhanna 20:17.

Müslümanlar, günümüze gelinceye kadar, “Allah’ın Resûlü ve kulu” olan pey-
gamberlerine insanüstü bütün vasıfları yakıştırmaktan geri kalmadılar. 

Hz. Peygamber’in doğumu, mitolojik her kahraman gibi olağanüstü olaylarla 
bezenmiştir. Bu doğum Kisrâ’nın sarayını sarsmış, Mecûsîlerin âteşgedelerindeki 
ateşlerini söndürmüş ve daha bir nice mucizevî olayların vuku bulmasına sebep 
olmuştur. Hayatının her safhasında mucizeler göstermiş, her müşkülünde Cebra-
il’iyanı-başında bulmuştur. Gaybın her çeşidinden ümmetine haber vermiştir. Hı-
ristiyanların Hz. İsa’ya atfettikleri ‘Savior’ (Kurtarıcı) özelliğine karşı gelen ‘Şefaat’ 
yâni hesap günü “günahkârları azaptan kurtarıcı” bir makam (maḳâm-ı maḥmûd) 
ihdas edilmiştir. Allah’ın rızası yanısıra Peygamber’in şefaatini de kazanmanın yol-
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ları icat edilmiştir. Hatta Peygamber’in aslında ölmediği, rûhu ve bedeniyle bazı 
Müslüman azizlere göründüğü iddia edilmiştir.

َوَيِسيُر ُف  َيَتَصرَّ ُه  َوَأنَّ َوُروِحِه،  بَِجَسِدِه  َحيٌّ  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ  َأنَّ  َواْلََحاِديِث  النُُّقوِل  َهِذِه  َمْجُموِع  ِمْن   َفَحَصَل 
ُه َوَأنَّ َشْيٌء،  ِمنُْه  ْل  َيَتَبدَّ َلْم  َوَفاتِِه  َقْبَل  َعَلْيَها  َكاَن  تِي  الَّ بَِهْيَئتِِه  َوُهَو  اْلَمَلُكوِت  َوفِي  اْلَْرِض  َأْقَطاِر  فِي  َشاَء   َحْيُث 
ْن َعمَّ اْلِحَجاِب  َرْفَع  ُه  اللّٰ َأَراَد  َفإَِذا  بَِأْجَساِدِهْم،  َأْحَياًء  َكْونِِهْم  َمَع  اْلَماَلِئَكُة  ُغيَِّبِت  َكَما  اْلَْبَصاِر  َعِن   ُمَغيٌَّب 
اْلِمَثاِل. بُِرْؤَيِة  التَّْخِصيِص  إَِلى  َداِعَي  َواَل  َذلَِك،  ِمْن  َمانَِع  اَل  َعَلْيَها،  ُهَو  تِي  الَّ َهْيَئتِِه  َعَلى  َرآُه  بُِرْؤَيتِِه  إِْكَراَمُه  َأَراَد 

Bütün bu rivâyet ve hadislerden çıkan sonuç şudur:  
Hz. Peygamber bedeni ve rûhuyla hayattadır; vefatından önceki şekli hiç değişmeden, yer-
yüzünde ve melekût âleminde tasarruf eder ve dilediği gibi gezer. Gözlere görünmüyor ol-
ması, tıpkı meleklerin bedenleriyle hayatta oldukları halde görünmemelerine benzer. Allah, 
birine ikram olarak Peygamberini göstermek istediğinde O’nu gerçek haliyle gösterir. Buna 
hiçbir engel yoktur ve bu görüntüyü ‘Peygamberin hayali’ şeklinde özelleştirmeye  de sebep 

yoktur.35 

Aynı âlime göre, Hz. Peygamber’in teri, kanı, idrarı, gaytası özelliklidir;  alelâde 
insanlarınkinden farklıdır!36

Hz. Peygamber’in “erkeklik gücü” de, 4000 ‘dünya insanı’ gücüne eşitlenmiştir. 
Bu tespiti de Ṡaḥîḥ-i Buḫârî’nin meşhûr şârihi İbn Ḥacer ʿAsḳalânî yapmıştır. (nr. 
268):

35     es-Suyûṭî, el-Ḥâvî li’l-Fetâvî, II, 319. [M. Said Hatiboğlu Hocamız Suyûṭî’nin bu ifadelerini verdikten sonra şu 
soruyu sorar: “Bu satırların altına Vatikan’ın imzasını koyabilmesi için, son iki peygamberin yerlerini değiştiriver-
mekten başka bir zahmete ihtiyaç olacak mıdır dersiniz?”, a.g.m., s. 10].

36     es-Suyûṭî, el-Ḫaṡâîṡu’l-Kubrâ, II, 440-442. 
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إِْحَدى  َوُهنَّ  َوالنََّهاِر  ْيِل  اللَّ ِمْن  اْلَواِحَدِة  اَعِة  السَّ فِي  نَِساِئِه  َعَلى  َيُدوُر  النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  ”َكاَن  َمالٍِك  ْبُن  َأَنُس  ...عن 
َثُهْم:  َة َثاَلثِيَن َوَقاَل َسِعيٌد َعْن َقَتاَدَة إِنَّ َأَنًسا َحدَّ ُه ُأْعطَِي ُقوَّ ُث َأنَّ َعْشَرَة“ َقاَل ُقْلُت ِلََنٍس َأَوَكاَن ُيطِيُقُه َقاَل ُكنَّا َنَتَحدَّ

تِْسُع نِْسَوٍة

وهي  ”ثالثين“،  بدل  ”أربعين“  هشام  بن  معاذ  من  موسى  أبي  طريق  من  اإلسماعيلي  رواية  في  ...ووقع 
”في الجماع“، وفي صفة الجنة لبي نعيم من  شاذة من هذا الوجه، لكن في مراسيل طاوس مثل ذلك، وزاد: 
طريق مجاهد مثله وزاد: ”من رجال أهل الجنة“، ومن حديث عبد اللّٰه بن عمر ورفعه: ”أعطيت قوة أربعين في 

البطش والجماع“ 
والشرب  الكل  في  مائة  قوة  ليعطى  الجنة  أهل  من  الرجل  ”إن  رفعه:  أرقم  بن  زيد  حديث  من  الحاكم  وصححه  والنسائي  أحمد  وعند 

والجماع والشهوة“ فعلى هذا يكون حساُب قوة نبينا أربعَة آالٍف.

Bu dirâyetli (!) hesabın tercüme ve yorumunu meraklısına havale ediyoruz. Bir 
örnek de günümüz âlimlerinden verelim:

يالحظ أن فضالَت النبي ملسو هيلع هللا ىلص من دم وقيح وقيء، وغائط وبول ومذي وودي طاهرٌة.

“Hz. Peygamber’in vücûdundan çıkan kan, irin, kusmuk, gayta, bevl, mezî ve vedî   
türü her şey tâhir (temiz) sayılır.”37

Sîret, hadis, delâil ve tefsir kitaplarında Peygamber Efendimize atfedilen muci-
zelerin adedi, Asr-ı Saâdet’ten günümüze 
doğru gelindikçe kümülatif (terâkümî) 
olarak hissedilir şekilde artmaktadır. İlk 
kaynaklarda çok az sayıda olan mucizeler 
son kaynaklarda sayıca çok abartılmıştır.

 Buḫârî (ö. 256/870) ‘Alâmâtu’n-Nu-
buvve fi’l-İslâm38 başlığı altında altı kate-
goride toplam elli kadar rivâyet zikret-
miştir:

1) Suları bereketlendirmesi (parmakları 
arasından sular akıtması),
2) Yemeği/hurmayı/sütü bereketlendir-
mesi, 
3) Duasıyla yağmur yağdırması,

3. Mucizeleri Artırma Yarışı (Tedricî Terâküm)

37      Vehbe Zuhayli, İslâm Fıkhı Ansiklopedisi, I, 109, dn. 2. [el-Fıḳḥu’l-İslâmî ve Edilletuhu, I, 152, dn. 2].
38      el-Buḫârî, eṡ-Ṡaḥîḥ, Kitâbu’l-Menâḳıb, Bâbu ʿAlâmâti’n-Nubuvve fi’l-İslâm, IV, 191-207.
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4) Kendisinden ayrılmak istemeyen kütüğün inlemesi,
5) Gelecekteki fitneleri ihbar etmesi (Yahudilerle/Türklerle savaş gibi),
6) Bir işaretiyle gökyüzündeki ayın iki parçaya ayrılması.

Buḫârî’den daha önceki bir dönemde yaşamış sîret âlimi Mûsâ b. ʿUḳbe’nin (ö. 
141/759) Meġâzî’sinde ise Buḫârî’nin 
mucizevî olarak naklettiği birçok olay, 
ya tabiî bir anlatımla verilmiş ya da hiç 
bahsi geçmemiştir. Buḫârî’den çok uzun 
zaman sonra yazılan el-Ḫaṡâisu’l-Kubrâ, 
Delâilu’n-Nubuvve, el-Mevâhibu’l-Le-
dunniye gibi eserlerde ise mucize sayısın-
daki abartmalar açıkça görülmektedir. 
Bu eserlerin müellifleri Hz. Peygam-
ber’in “binlerce” mucize gösterdiğinden 
dem vurmaktadırlar.39 Bu durum za-
man içinde çok sayıda mucize üretildi-
ğinin göstergesidir. Günümüzde yazılan 
“el-Mu’cizâtu’l-Muḥammediye”40 gibi bir 
eserde ise –editörünün mucize kabulü 
konusundaki bütün sıkılığına rağmen– 
104 farklı mucizeye yer verilmektedir. 

İnsanların olağanüstü ve abartılı anlatımlara karşı olan eğilimi/zaafı. Bazı men-
kıbeleri gerçek olarak algılamak ve abartılı katkılarla nakletmek. Sahih ve normal 
bir aslı olan bazı olayları süsleyerek ve genişleterek anlatmak. (Kur’ân-dışı mucize 
iddialarının çoğunluğu bu türdendir). Hayal/sanrı/yanılma/yanlış gözlem zaafları.
Bilim-kurgu türü rivâyetlere düşkünlük. Bu “düşkünlük” hem anlatanlar, hem 
dinleyenler için sözkonusudur.

4. Psikolojik Zaaflar

5. Modern Zaaflar

Buḫârî’den daha önceki bir 
dönemde yaşamış sîret âlimi 
Mûsâ b. ʿUḳbe’nin (ö. 141/759) 
Meġâzî’sinde ise Buḫârî’nin 
mucizevî olarak naklettiği bir-
çok olay, ya tabiî bir anlatımla 
verilmiş ya da hiç bahsi geçme-
miştir. Buḫârî’den  çok  uzun  
zaman sonra yazılan el-Ḫaṡâi-
su’l-Kubrâ, Delâilu’n-Nubuvve, 
el-Mevâhibu’l-Ledunniye gibi 
eserlerde ise mucize sayısın-
daki abartmalar açıkça görül-
mektedir. 

Son olarak, bizzat Kur’ân’ın mucize olduğunu ispat etmek iddiasıyla, modern

39     el-Beyhaḳî, Delâʾilu’n-Nubuvve, I, 10.
40     Velîd el-Aʿẓamî, el-Muʿcizâtu’l-Muḥammediyye, Beyrut 1977.
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bilimin keşif ve sonuçlarının Kur’ân’da 
aranması şeklinde –günümüzde yaygın-
laşan– bir zaaftan bahsedebiliriz. Ancak 
bu yolda ileri sürülmüş bulunan iddiala-
rın hemen hemen tamamına yakınının, 
Kur’ân diline ve üslûbuna vukufsuzlu-
ğun bir sonucu olduğunu kanıtlamak 
pek zor olmadığı gibi, bu teşebbüslerin, 
Kur’ân’ın hidâyet hedefini saptırmaktan 
başka bir işe yaramadığı da görülmekte-
dir. Kur’ân’da ‘elektrik’in, ‘big-bang’in, 
‘güneş sisteminin bilimsel oluşumu’nun-
ya da ‘dünyanın kutuplarda basık oldu-
ğu’nun… bildirilmiş olduğu şeklindeki bu 
iddialar ilmî ya da ciddiye alınacak şeyler 
değildir. Bu kompleks ve psikozla yazıl-
mış aşağıdaki meâller ise işin vehâmeti-
nigöz önüne serecek mâhiyettedir:41

Biz galaktik gökyüzü, atomik yer ve 
bunların ikisi arasındaki dalgalar âlemi 
kozmogonisini ancak kendi normları 
gereğince var ettik. َماَواِت  السَّ َخَلْقنَا  (َوَما 

(Ḥicr 15/85).( َواْلَْرَض َوَما َبْينَُهَما إاِلَ بِاْلَحقِّ

Onlar yeşerip ölen doğada bilimsel araştırma yapmıyorlar mı? Al-
lah fotosentezle DNA çekirdeğine nasıl enerji soğurtup nasıl açığa çıkarıyor?  
ُه اْلَخْلَق ُثمَّ ُيِعيُدُه) .(ʿAnkebût 29/19) (َأَوَلْم َيَرْوا َكْيَف ُيْبِدُئ اللّٰ

Biz kuasarötesi meleklerle senin yüreğini ışınlamadık mı? İşte dünya yükünü senden alıp 
tragedyadaki yerine yücelttik. (İnşirâḥ 94/1-2).

Gaz püskürüp tepkili itiş prensibiyle çalışan roket-motorlara… Yanma odasındaki basınçla 
tepkime gösterip ateşleyenlere… (ʿÂdiyât 100/1-2).

Son olarak, bizzat Kur’ân’ın 
mucize olduğunu ispat 
etmek iddiasıyla, modern 
bilimin keşif ve sonuçla-
rının Kur’ân’da aranma-
sı şeklinde –günümüzde 
yaygınlaşan– bir zaaftan 
bahsedebiliriz. Ancak bu 
yolda ileri sürülmüş bu-
lunan iddiaların hemen 
hemen tamamına ya-
kınının, Kur’ân diline ve 
üslûbuna vukufsuzluğun 
bir sonucu olduğunu ka-
nıtlamak pek zor olmadı-
ğı gibi, bu teşebbüslerin, 
Kur’ân’ın hidâyet hedefini 
saptırmaktan başka bir 
işe yaramadığı da görül-
mektedir. 

41     Salih Parlak, Bilgi Toplumuna Doğru Kur’ân-ı Kerim: Meâl-Tefsiri, s. 495, 772.
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َأْن  إاِلَ  بِاآْلََياِت  ُنْرِسَل  َأْن  َمنََعنَا  َوَما 
النَّاَقَة  َثُموَد  َوَآَتْينَا  ُلوَن  اْلَوَّ بَِها  َب  َكذَّ
ُمْبِصَرًة َفَظَلُموا بَِها َوَما ُنْرِسُل بِاآْلََياِت 

إاِلَ َتْخِويًفا ﴿59﴾

17/59. Bizi [öncekiler gibi, bu mesajı da] muci-
zevî belirtilerle birlikte göndermekten alıkoyan 
tek sebep, önceki toplumların onları hep yalan-
lamış olmalarıdır; nitekim Ŝemûd kavmine uya-
rıcı-aydınlatıcı bir belirti olarak o dişi deveyi ver-
dik, ama onlar bunu kâle almadılar. Oysa biz bu 
kabil belirtileri yalnızca korkutup uyarmak ama-
cıyla göndermişizdir. [M. Esed].
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mesini kullandığını; âyet kelimesinin de, hârikulâde olsun-olmasın Allah’a götü-
ren, O’nu hatırlatan her işaret/belge anlamına geldiğini gördük. Bu demektir ki, 
Kur’ân-ı Kerîm bize klasik tanımıyla “muʿcize” diye kabul edilmesi gereken herhangi 
bir olay veya olgu sunmamaktadır. Son Peygamber Hz. Muhammed’in müşrik mu-
hatablarının bu anlamda talep etmekte oldukları “muʿcize”lerin de onlara verilmedi-
ği ve verilmeyeceği yine Kur’ân’da kesin bir dille ifade edilmiştir. O halde, Kur’ân-ı 
Kerîm’den, ne “Enbiyâ’nın mucizeleri haktır” ne de “muayyen âyetlerle anlatılan olay-

lara mucize olarak (müfessirlerin anladığı 
gibi) inanılacaktır” dayatması çıkarılamaz. 
Çünkü bu tür âyetlerin, bu iddialara delâ-
letlerinin “kat’îliği” şartı hiçbir şekilde 
sağlanamamıştır. Bizzat Kur’ân-ı Kerîm’in 
tanıklığı Son Peygamber’in (s), müşrikle-
rin beklediği mânâda herhangi bir ‘hissî 
âyet’le desteklenmediği yönündedir. 

Kur’ân-ı Kerîm bize klasik 
tanımıyla “muʿcize” diye 
kabul edilmesi gereken 
herhangi bir olay veya 
olgu sunmamaktadır.



Bu âyette, Son Peygamber’e (s) hiçbir hissî âyet (muʿcize) verilmediği anlamı 
açık olmasına rağmen O Peygamber için kitaplar dolusu mucize icad edilmiştir. el-
Ḫaṡâisu’l-Kubrâ, Delâilu’n-Nubuvve, el-Mevâhibu’l-Ledunniye… edebiyatı bunun 
en önemli türlerini oluşturur. Bu eserlerde Hz. Peygamber’e yüzlerce, hatta bin-
lerce42 mucize atfedilmiştir. Yukarıdaki İsrâ 17/59. âyetinden “En azından önceki 
peygamberlere ‘muʿcizeler’ verilmiş olduğu sonucu çıkarılamaz mı?” şeklinde bir 
soru akla gelebilir. 

Bu soruya şöyle cevap verilebilir: İsrâ 17/59 âyetinden, geçmiş ümmetlere muʿ-
cize olarak algılanan, ḫâriḳu’l-ʿâde olayların verildiği anlaşılmaktadır. Fakat bun-
ların ḫâriḳu’ṭ-ṭabîʿa (tabiat kanunlarına aykırı) olmadığını düşünüyoruz.43 Bunlar, 
o toplumun kendi kültür birikimleriyle izahını yapamadıkları olaylardır. Her ḫâ-
riḳu’l-ʿâde olayın ḫâriḳu’ṭ-ṭabîʿa olması gerekmez. Hıristiyanilahiyatçı St Augusti-
ne (354-430) de, Hz. İsa’nın mucizelerinden bahsederken aynı şekilde düşünmek-
tedir. O şöyle der: “Aslında [İsa’nın gösterdiği] mucizeler tabiat kanunlarına aykırı 
değildiler, fakat [o gün] tabiat hakkında bilinenlere aykırı idiler” (…miracles were not 
contrary to nature, but ‘contrary to what is [now] known of nature).44 

Bu itibarla, İsrâ 17/59. âyetiyle ifade edilen husus; Son Peygamber (s) ümmeti-
nin, ne ḫâriḳu’ṭ-ṭabîʿa ve ne de ḫâriḳu’l-ʿâde mucizelerle imtihan olunmayacağıdır. 
Zira her iki türden olaylar da görsel ve işitsel olduğundan akıldan çok duyular 
üzerinde etkili olacaklardı. Hâlbuki insanlık tekâmül etmiş, rüştüne ermişti ve 
son peygamberle akıl çağına ayak basmıştı. Artık bu ümmet, akıl ve vahyin reh-
berliğinde ve başka bir peygambere ihtiyaç duymadan kıyâmete kadar entelektüel 
varlığını idame ettirmeliydi. Bir toplumun, ısrarlı talepleri üzerine Allah tarafından 
hissî mucizelerle uyarılması halinde, bu özel davranışa rağmen iman etmeyenlerin 
mazeretleri kalmamış olacağından, talep sahiplerinin hemen cezalandırılması ilâhî 
bir sünnet olarak bilinmektedir.45 Bundan dolayı Allah, son ümmeti, bir taraftan 
her  zaman/mekânda geçerli olan aklî âyetlere46 yönlendirirken, diğer taraftan da 
mazeretleri kalmamış bir konuma düşürüp âcil bir cezaya maruz bırakmamakla 
onlara lütufta bulunmuş olmaktadır.

42     İbrâhîm ez-Zencânî, ʿAḳâidu’l-İmâmiyye el-İŝnâʿaşeriyye, I, 48. )ُضِبَت له ألف معجزة او أربعة آالف وأربع مئاة).
43     Aynı görüş için bkz. Milaslı İsmail Hakkı, Kur’ân’ın Mûcizeleri, s. 13.
44     Ian Jones, Joshua, The Man They Called Jesus, s. 108. (De Civitate Dei [The City of God],21, 8’den naklen).
45     Mâide 5/114-115 ve İsrâ 17/59. âyetleri üzerindeki yorumlardan. (Örnek olarak bkz. ez-Zemaḫşerî, el-Keşşâf, 

II, 674).
46     Yukarıda zikredildi.
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I. Son Sözler
• Ḫâriḳu’ṭ-ṭabîʿa anlamında mucizeler aklen mümkündür. Allah tarihe de,
tabiata da müdahale eder / etmektedir. ) ٍُْكلَّ يـَْوٍم ُهَو ىِف َشأن [Raḥmân 55/29]).

• Kur’ân-dışı kaynaklarda nakledilen mucize rivâyetlerinin –inceleyebildiğimiz
kadarıyla–hemen hepsi problemlidir. (Kitabın devamında örnekler verilmektedir).

• Kur’ân’da gerek geçmiş peygamberlere, gerekse Son Peygamber Hz. Muham-
med’e atfedilen mucizelerde hep yorum hataları/zaafları vardır ve bunların bir-
çoğunun alternatif mâkul yorumları da yapılmıştır/yapılmaktadır. Bu mâkul yo-
rum sahiplerini peşinen determinist, 
pozitivist, rasyonalist… gibi isimlerle 
yaftalamak ilmî bir tutum sayılamaz. 
Önyargılı davranmamak şartıyla bu al-
ternatif yorumlar tartışılabilir, yetersiz 
bulunup reddedilebilir; buna da hiç 
kimsenin itirazı olamaz.

• Yahudi ve Hıristiyanların kutsal ki-
taplarında mucize olarak algılanan ri-
vâyetlerin47 hemen hepsinin sıradan 
(izah edilebilir) olduğunu savunan 
Batılı theist bilim adamları olmuş-
tur. (David Hume,48 W. Montgomery 
Watt,49 Colin J. Humphreys,50 Gra-
ham Phillips,51 Ian Jones52… bizim 
gördüklerimiz). Jefferson İncili53 de bu 
temayüle örnek verilebilir.

47     Eski Ahid’de (Tanaḫ) çeşitli peygamberlere atfen 74 olay “mucize” sayılmaktadır (Bunların 13’üne Kur’ân’da   
da atıf yapıldığı kabul edilir). Yeni Ahid’de ise Hz. İsa’ya 38, Havarilere ise 20 civarında muʿcize atfedilmiştir.

53    ABD’nin üçüncü başkanı Thomas Jefferson (1743-1826) dört incilin Latince, Yunanca, Fransızca ve İngilizce 
metinlerinden, bütün mucizeleri dışarda tutan ve kendi adıyla anılan bir İncil derlemiştir. Bu İncil’in uzun 
adı The Jefferson Bible-The Life and Morals of Jesus of Nazareth olup ilk resmî baskısı 1904’te Washington’da 
yapılmıştır.

48     David Hume, An Enquiry Concerning Human Understanding. Ch. X.
49     W. Montgomery Watt, Günümüzde İslâm ve Hıristiyanlık, s. 158-169.
50     Humphreys, The Miracles of Exodus.
51     Graham Phillips, The Moses Legacy.
52     Ian Jones, Joshua, The Man They Called Jesus, s. 101-117.
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Kur’ân’da gerek geçmiş 
peygamberlere, gerek-
se Son Peygamber Hz. 
Muhammed’e atfedilen 
mucizelerde hep yorum 
hataları/zaafları vardır ve 
bunların birçoğunun al-
ternatif mâkul yorumları 
da yapılmıştır/yapılmak-
tadır. Bu mâkul yorum 
sahiplerini peşinen de-
terminist, pozitivist, ras-
yonalist… gibi isimlerle 
yaftalamak ilmî bir tutum 
sayılamaz.



 • Bizzat Kur’ân’da, Son Peygamber’e hiçbir hissî mucize verilmediği açıkça ifade 
edilmişken (İsrâ 17/59), o Peygamber’e yüzlerce mucize isnad eden bir zihniye-
tin, daha antik dönemlerde yaşamış bir peygambere neler atfedebileceğive o dö-
nem olaylarının bize ne kadar efsanevi/menkıbevî tarzda intikal edeceği tasavvur 
edilmelidir.

• Bize göre, Hz. Peygamber’in hayatındaki gerçek mucizeler, muʿcize iddiasıyla
bize nakledilenler değildir. Bizce; ʿAḳabe bey’atleri, Bedir zaferi, Ḥudeybiye 
anlaşması, Mekke’nin fethi… gibi Allah’ın kudretine ve yardımına işaret eden 
olaylar gerçek mucize sayılmalıdır. 

• Rabb’imizin gerçek mucizeleri, ‘enfüs ve âfâk’taki mucizelerdir (Fuṡṡilet 41/53). 
Bunlar Allah’ın tabiata koyduğu kevnî kanunlardır. Akıl sahibi mü’minlerin bu  
kanunları keşfetmeleri beklenirken, Allah’ın vahyinden bu kevnî kanunlarla çe-
lişen anlatımlar çıkarmaya çalışmak bu “mü’min kullar”ın yaman bir çelişkisidir. 
Bu çaba çağdaş bir Müslüman âlimin ifadesiyle “Allah’ın fiili ile (‘work of God’) 
kelâmını (‘word of God’) karşı karşıya getirme psikozu”dur.

• Allah gerçek mucizelerini ‘hikmetli’ bir tarzda izhar eder. Bir muannidi/ kâ-
firi kerhen teslim alarak ve “teklif sırrı”nı bozarak mucize yaratmaz. Çölde susuz 
kalmış ve Rabb’ine yakaran bir insana Allah gökten zenbille su indirmez ama 
içgüdüsüne müdahale ile onu bir vahaya yönlendirebilir.

• İslâmî tefsir geleneğinde mucizevî olarak yorumlanan Kur’ân âyetlerinin he-
men hepsinin alternatif makul yorumlarını elde etmek bizce mümkün görün-
mektedir. 

Tefsir ve Sîret kaynaklarında zikredilen belli-başlı mucize iddialarının bazıla-
rına tarafımızdan yapılan alternatif yorumlar sonraki bölümlerde yer almaktadır. 
“Kâinatın en büyük mucizesi, onda hiçbir mucizeye ihtiyaç duyulmaması, her şeyin 
hikmetli ve izah edilebilir bir şekilde yaratılmış olmasıdır” şeklindeki inancımızla 
beraber birçok alanda son sözü söylememe hakkımızı koruyarak ve “En doğrusunu 
Allah bilir” diyerek konuyu noktalayalım.

Hikmet Zeyveli
1947 yılında Malatya’da doğdu. 1970’de İTÜ İnşaat Fakültesi’nden İnşaat Yüksek Mühendisi olarak 
mezun oldu. Çeşitli kamu kuruluşlarında mesleği ile ilgili görevler yaptı. İki yıl kadar dergicilik 
tecrübesi de olan yazar, araştırma yapacak seviyede Arapça, İngilizce ve Farsça bilmektedir. Dört 
çocuk babasıdır.
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