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gazete ve dergilerde şu haber başlıklarını okuyoruz: "Mucize:
Üçüncü kattan kendini attı, kurtuldu." "Küçük bir çocuk apartmanın beşinci ,katının penceresinden aşağı düştü ve mucize kabilinden burnu bile
kanamadı ... " vs.
Mucizenin ne olduğunu ve kimden zuhur edeceğini bilmeyen bazı yazar ve gazete muhabirleri, tabiat üstü gibi görülen olaylara mucize diyorlar. Kelimeyi, taşıdığı mananın dışında kullanmak büyük hatadır. Bu
.·'
yazımızıda adet. üstü olaylardan mucize, keramet, meunet ( Olmiyecek kadar yiyecek, içecek - sıkıntı ... ) ve istidraç'ın ne demek oldukları ve kimlerden zuhur edecekleri üzerinde duracağız.·
Mucizıe:

Peygamberlik davasında bulunan bir zatın bu iddiasın
da doğru olduğunu isbat için Allahu Teala/nın kudretiyle gösterrneğe muvaffak olduğu 8Jdet üstü bir şeydir. Demek oluyor ki, bir tabiat üstü olayın mucize olabilmesi için:
1-

a) Kendisinden zuhur eden zatın peygamber olması ve bununla peygamberlik davasında doğru olduğunu ishat etmek istemesi,
b) İnsanlar tarafından istenmiş ve istenildiği anda ve yerde isteniverımekle

mükelleftir. Bu sebeple fakirierin de böyle bayramlarda yüzlm·i
güler, zenginle fakir arasında bir irtibat hasıl olur.
Sadaka-i fıtır baş zekatıdır.. Asıl farz olan zekat maldan verilenidir.
Zenginler için mali bir ibadettir.
lslam Dini zekatı bir hak olarak tanımıştır. Çünkü Cenab~ı Ha:k
Kur'an-ı Kerimde mealen: "İsteyen ve iffetlerinden dolayı istemiyen fakirlerin, zenginlerin mallarmda hakları vardır. buyurmuştur.
Her din şüphesiz yardımıaşmayı emreder. Fakat bu yardımlaşma
nın en güzel usulünü İslam dini ortaya koymuştur.
Malından fakirierin hakkını vermiyenler AHalı'ın yarıında sorumludur.
Zek8;t, şüphesiz 'servet sahipleriyle fakirler arasında muvazeneyi
sağlar. Fa:kirleri zenginlere ba.ğlar, karşılıklı olar:a.k güzel duyguların gelişmesine vesile olur. Allah'ın rızası kazanılır. Dünyada borc
ödenmiş
olur, ahirette de cezadan kurtulunur. Malda hereket canda emniyet sağla
mış olur.
(3)

Zariyat Süresi, ayet: 19.
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lene uygun olarak, göstereni · yalanlama:ksızın
tiyle vukua gelmiş olması,

All8lı-u Teala'nın

kudre-

·

c) "Bu mucizenin bir mislinide siz getiriniz." denildiği zaman buna
hiç kimsenin güc yetirememesi şarttır. İşte mucize budur ve ancak Pey.:ı
gamberlerden zuhur eder. Salih (aleyhi's-selam) 'ın duası ile yarılan taş-i
tan devenin çıkması, İbrahim (aleyhi'selam) 'ı ateşin yakmaması gibi.
2 - Keramet: All8lı'ın veli olan kullarından zuhur eden bir harikadır. Bunu gösteren zMın peygamberlik gibi bir iddiası yoktur ve istediği
zamanda göstermesi mümkün değildir. Velinin kerameti, tabi olduğu peygamber için bir mucizedir. Zekeriya (aleyhi's-selam) mabedde Hz. Meryem'in yanına her girişinde, yanında yiyecek bulur ve nereden geldiğini
sorduğund:a ise: "Allah katındandır." cevabını alırdı. Hz. Ömer -·Allah
ondan razı olsun- Medine-i Münevvere'den Nihavend'de bulunan İslam
ordusunun Kumandanı Hz. Sariye'ye sesini duyurması ve onu ikaz etmesi g~bi.
3 - Meunet: Peygamber olmayan ve peygamberlik iddiasında bulunmayan ve veli de olmayan hlıı alelade kimselerden zulıur eden ve tabiat
üstü bir halde göriilen bir takım olaylardır ki, bu olaylar, kendilerinden
zuhur eden kimselerin büyüklüğüne delalet etmiyeceği gibi, hiç bir zaman da mucize veya ikeramet derecesine varamaz.
4 - İstidraç: Küfrü ve ahlii;ksızlığı açık olan, isyan içinde yüzen
kimsenin elinde zuhur eden bir harikadır ki bu, kendisinde zuhur eden
kimsenin iyi bir insan ve mükemmel bir müslüman olduğuna değil, aksine daha çok Allah'ın azabına uğramasına sebep olur. Bazı zalim ve kafirlerin dünya ile ilgili istek ve arztılarıııın yerine gelmesi, dualarının ka-.
bul olması bu kabildendir.
Bu açıklamamız gösteriyor iki, küçük bir çocuğun beş katlı bir apartmanın penceresinden aşağı düşmesi sonunda kendisine hiç bir şey olma~
ması, uçuruma yuvarlanan bir vasıtanın, düşen bir uçağın · ynlcularıııın
kurtulması ve benzeri olayları her ne kadar olağan üstü ise de bunlara
ne mucize denir, ne de keramet... Bunlar, olsa olsa meunet kabilinden hadiselerdir. iBöyle kimselerin içine düştükleri felaket ve musibetten kurtulmaları, ·güç olan şeyleri kolaylıkla başarabilmeleri Allahu Teala'nın kendilerine olan bir yardımından başka bir şey değildir. Bunları mucizelikle vasıflandırmak doğru değildir.
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