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Din Din İşleri Y, Kurulu tlyesi

Peygamberlik ile mu'cize aras~ıida çok Sıkİ bir münasebet var?ıt. Bu ı:ia
!mndan Miı'cizenln·mana ve mahiyeti, aklen imk~ ve fiilen vukuu hakluİıda
tazı özet bll,oiler vermek istiyoruz.·
.

' .

Kur'iin..ı Keıim'de; mu'cize'ye çok defa ·~ayet" denmektedir. Ayet;

olan bir alamet, bir
Genıı1

şeyi

belli eden bir

belli

işiı.rettir.

olarak ise mucize.:

Ya .bir işaret, qeın· ve iş~t riıana,sına, yahut ilahi bir haber, veya tebliğ
ınımasll?a gelir.
Birinci maua; mu'cizenin. ser'i tarifine ·ı.ı.ygulıdur. İkinci mana
f?.ur~an.:ı Kerim ve ayetleri ·girmektedir.
.
Bu

içine,

kE>limenliı; hem ila'hi bir· haberi (Km.'an'ı) Ifade için,· heı~ .de oı;ıı.in isbJ3.-

. tı · i~in kiıllanılma:SI, mühirtl.. bir

esaS<} · iŞarettir. O ·da; il§,hi bir te):>Hğ olari
trur'an'm, hak ve dOğru olcfuğun:ıi bizzat kendisinin e:ıı kuvvetli bir d.eiil olması.
dır: Nitekim Pe:tganibetiıni~l1 e~ büjü~ ~u'cizesı; I{tır'ıln-ı ·Kerin:ı'dir; .
.
.
. .
. l\lu'che· gerçekte; bilinen tabiat lmnunlan ve adetler dışı=· fevkalftde bir
lıfl.disedir; Allahu TeAlı\, peygamber o1arak se!)diği zatı tasdik V'e peygamberlik iddiasını .teyid için onda. fevkalftde bir şey gÖsterir. İşte bu, ·onun: pey_.
:{SmberHğini

o

isbat eden bir delil, bir mu'cizedir,

halde mu'cize şöyle tarif olunabilir:

l\Iu'w..e; Peygamberlik .iddiasında· bulunan zatın· bu iddiasının doğruluğunu
etmek .için, Hak · TeaiA'nın, onun ·vasıtasıyla izhflr ettiği, ·bilinen tabiat
!mnunlaF'. ve adetler. ü.stii (harik"Ulfıde) bir Iıii{!isedir, ·,
ı &.Silik

· BöylE. bir Mdiseyi peygamberler vasıtasıyla_. gösteren, · Allahıi Teala'dıi.
ACiz :kalır.

Mu'cize: öyle. bir hadiSedir ki, .onun·mislini başkalan göstermekten

ha-

Hak Teılla.'nıi:ı, Peygamberlik iddiasında bulunan bir zil.tın elinde böyİe
rikulade bir hadise 'Izhar etmesinin maııası, "Kulum, benden<Ilr ·diye ·tebliğ ettiği
· şeylerJ}e.sadıktır, Keıi.disi de, sözleri de doğİ-n ve gerçektir;•. demektedir.(ı}. ·.
Evet mu'cize, bizlerce bilinen tabiat kanunla:rına· aykındır.. Zaten normal
(1) All A. Aydın, İsiilm'da İman ve Esasları, s,268 (İstanbul;.:1979)
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tabiat kanuniarına ters dü§tüğü için, ona "Mu'ci~" diyoruz. Ama mu'cize, böyle
olmakla beraber, aklı sellıne, doğru düşünce ve rasyoruil esaslara ayndır deoemez. Olsa olsa, alışık olduğumuz kil.ina.t nizamma ve duyu organlanmız önünde her zaman karşılaııtlğımız maddi bazı ha.discl.ere aylarıdır, Belki mu'cize,
alışık olduğumu~., bu olaylara ve bazı bilgileriınize ters düşebillr. Zaten bu
oeble, ona mu'cite 'sm veriyor ve dint inançlar ·yönünden tabii buluyoruz. o halde, n1u'cizeyi·aİtıl .reddeder- veya hür düşünce zaviyesindc:n kabUle şayan değil. dir şekıinde ilerdrurülebilecek itirazlar, başta aklı selime, sonra ruhi ve maneyi dü§Üllceye t.}rs düşer.
"'

se-

. _ Mu'cize göstermenin aklen mümkün olduğuna en k~ delil; Allalıu Te§.la'.
nın her şeye kaadir olmasıdır. KiUnAta, yer ve gök ll.bınine dikkatle balolıp,
ondaki incelik, güzellik, §a§1l1aZ nizarn ve düzen tama.şa edilince, herşeym yaratıcısı olan Yüce Allah'ın, Peygamberlerini tasdik için, her birinin elinde, ezeli
ilim ve iradesine uygun ·olaı·ak dilediği fevkalMe bir şey yaratmasuıın ·mümkün oldıi.ğu kolayca anlaşılır. Allah (c.c.)'a, O'nun kudret ve azametine inaİııin
bir kimse, . mu'cizeye de, iınldi.n ve vukuuna dii,. do!ayı~ıyle peyıgamoorlig'e
ıreygaınberlere de !nanır; (!!)

ve

O halde, rahatlıkla söyliyebiliriz ki; her aklı selim sahibi, Peygamberliğin
içln bir mu'cize göstermenin şart olduğunu, şani Allah'm kudreti ve
izni ile mu'cizenin vukuunu kabul ecier; ~cak akla gelebilecek bir husus varsa, oda; ~ygamberliği isbat için niu'cize izharmdan başka bir metot yok mudur? !nsanlar başka metotlarla ikna ve irşad edilerek inanclırilaına:.zlar riu?
Çünkü mu'cize, · genel olarak; Peygambere inanmayan, dolayısiyle tebliğ edilen din! akide ve esasları reddeden kimseleri iknaiçinkuııa:n.ııır. Bu glbi inkar~ı. inatcı veya şüpheci kimseler inanabilınek için. ancak, normal iiısanlarm yapması · ka.abil olmayan, tabiat kanunları dı§! sayılan ve kendiler..ni acZe sevll'edecek maddi veyamanevi hankulAde (Metlerüstü) bir hadise görmek ister!er. Bu ilına yolu ve kuvvetli delil serdi, mu'cize izharından başka bir şey·oıa •
.r.az. Bunuıi ba§ka bir yolu da yoktur. Zira, mademki: kll.inatın nizarnı ve· bütün
II'Ş.r~arm yaratıcıSl ancak Allah' dır, herşey O'nun irade ve ~dreti ile _mey.
Janii gelir. Hak Tealil., peygamber olarak seçtiği sevgil\ bir klılunu teyid ve
casdik için, tabiat kanunlarını ve ldi.inatın nizammı bir lı'l.hzada dilediğ-i ııekiİae
değiŞtirilebilir. Nitekim, herhangi bir anda .ldi.in:atın nizarnını muayyen bir gaye.
v'rf g!ir~ Hak Te_aJ.B.,'tı;ın d~§tİrdiği de vakidir: Hatta .Allah'm irade ve kud"
tetine bağlı. o~.ak. ~er:
deği§ebilir de, Halık Teala buna kaadirdir. Ancak
Kılinatın lliihl nizamı, hiçbir gayeye istinad etıneden, bo§ ve abes .olarak ı:Ieğ:l§
qıez. İ§te bu sebeplerle, mu'cizenin aklen mümkün ve. bilfiil vil.ki olduğuna-inan. mak Iaz:ımdır. Mu'cize'nln ·mahiyet ye ınihrakına dair yapılacak ara§tırmaia,r;
ou esaslar ve hudutlar içinde olmalı ve kali:nalıdır.
isbatı

a.n

1\lu'Mze'nfn sabih ve kabule Şayan
gM'ekir:

olması- için şu Şartıları Miz· bulunnıa!'ı

Peygamberlik iddiasında bulunan zatın, göstP-receği mu'cize'nin bir
mislinin (benzeri.liin) hiçbı.r şahıs. tarafından göstC:rilemiyeceği hususunda
meydan okumasİ (tebıuİdr) lilzımdır.
. a)

(2) a.g.e., s. -269.
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GöSterdiği mu'cize'nin gösterece~ iddia ettiği hususa mutabık (uy.
gun) olması ve mislini göstermekte insaniann ô.eiz kalınasi gerekir, (3)

b)

Bu şartları. _Miz olan mu'cizenin, .peygamberUg'e delllleti za.rürldir, Çünkü,
Hak Teılla'nın ltılzip (yalancı) bir lı::inLsenin elinde böyle. misli gösterHemiyen
ha.rikula.de bir mu'cize izh!i.r etmesi, aklen muha.ldir, Zira böyle bir şey, yalancı bfr kimseyi tasdik etmek olur. Yalanmyı tasdik etmek, kiziptir (yalandır).
Bu ise, Hak Teil.lıl hakkında. muhaldir.
Bazı şahisıarın usul

ve Midelerini öÇenınek 'SUl'etiyle yaptıklan _sihir, bir
ievi mu'cize sayılamaz. Çünkü sihii·, bir insanın zahiren maddi gücü dışıiıda gÖ.
rürse de, insanın ruhi ve nefst güç ve takatı dıŞmda olan bir hadise va.sfında. değildir, Zira öyie olsaydı; ög'renUeınez ve bir sa,n'at haline getirilemezdi, Sihre
.lnanrn~ ve onu san'at haline getirmek küfrü gerektirir. Zararından korunmak
için sihir öğ-renmt>k ise, .büyük günahlardan sayılmıştır,
.

.

Mu'r-lze ise; insanların her Ulİ'lü- güçleri dışında kalan, çalı§llarak elde
rd!lemlyen ve- ancak Ailillıu Teala'nın iradesi ve verdigol güçle ~:apılan· ha.riku·
ldde bir Mdi5edir. Sihir gibi kesbi değil, vehbidir, .
Bu takımdan, kötfl maksatlarla ve §erir kimseler tarafından öJtrenilerek bir
;.an'at ve geçim vasıtası haline getirilen Bihirbazlık, dinen haram kılınmış ve
büyük günahlar (kebair)dan sayılnuştır. (4) ·
Netlee alarak; yukarda beyB.Il edilen şekilde mu'cize izhar eden Peygamberl.erin mazhar olduklan ilAhi vahy viı.sıtası ile Hak Team'dan telakki ettikleri
· _oilgiler, kesinlik ifade eder~ Bu-yolla bildirilen .emirlere _uymak ve yasaklardan
kaçmak her müslüman için farzdır, Bu haberlere "Haber-i Resul" denir ve Ke·
ı i . m alimlerine göre . "nmtn Sebepleri''ndendir, (s)

Peygamber olmadığı halde, zühdü takva ve keşif yolu ile yüksek derecelere
ula§an ve "Evllyil." adı verilen bazı mürşitlere vaki ·olan illıam, kendileri için
..ıyulması gereken bir delil sayılır ise de, başkalan için delil sayılmaz,
Bu hükü:ın. Kelltin Iilimlerinin ekaerisine göredir, !mtı.ın.ı Gazaii, İmam-ı
Rii.zt ve Aniidi gibi büyük İslam alim ve mütefekkirleri; ite§if ve illu'ı.m yoluyla,
yakini oir ilim hB.sıl olabilecegoınt kabul et:ınışler8e de; keşif yolUyla alınan
bir ilhamın, Kitap ve Sünnet'e aykırı olmamasını ve ilham sahibinin, ilhllmı
evb:amdan .ayıİ'de46bilecek ilmi ve
ruhi kudrete sahip .. olmasını §B.rt kO§lDW).
_ardır.(<~).

·

s:

(8) a:.g.e.;
268.:269.
· .
·
.
(4). Sadeddin :Mes'ud b. ömer et-Tafta.zani:; Şerhn'il-Almtd en-Nesefiyye,·s, 411,
(Kahlre-1939).
.
.
{5) Ali A. Aydın: lsia.ın İnançları ve Felııetesi, a, 11(5, 12Z, (İst. 1980)
.
(6) Fazla bilgil§in Bkz: Ta.ftazant, Şerhul-Mııkft.ıml. C, s. 180..185 '(!st. 1271
H.), Es..Seyyid Ali b, Muhammed el.Cürcll.n!, Şerh.i Mevi!oW C, 8, s. 177•181
(K~ • l.Jll H.).
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