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Nisbet Edilen Hissi Müdzelerin Değerlendirilmesi 
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Abstract 

In the literature of Kalarn {theology). miracle, asa technical term, has been defıned as, "the 
occürrence of an extraordinaıy event in the han ds of a man who claims to be prophet as a 
canfırmation of his prophethood, in the time when he challenges to infıdels". In this defi
nition, made by theologians with reference to Qur'an, the terms challenge and daim are 
veıy im portant elements for un derstanding the nature of same extraordinaıy events mani
fested by a prophet. In Qur'an, Gad informs us that he had given same rational and sen
soıy mirades to the former prophets; but as for the Prophet Muharnmad, Gad states that 
the Qur'an would suffıce for him. The prophet Muhammad himself declares that he has 
been given Qur'an asa miracle. In addition, if we studied the extraordinaıy events attrib
uted to Prophet Muhammad carefully, we see that, fırstly they do not fit the above
mentioned defınition of miraele and secondly the reports related to this matter are weak 
when compared to Qur'anic verses. Asa conclusion the Qur'an is the only miraele of the 
Prophet Muhammad, and he has not been given any other sensoıy miracles. 

I. Kelam Literatüründe Mucize 

Tarih boyunca dinin mükelleflere ula§masında vasıta olarak ortaya çıkmı§ 
olan §ahsiyetlerin peygamberlik iddialarının doğru olup olmadığını tesbit husu
sunda tartı§ılmaz bir öneme sahip olan mucizenin, mahiyetinin bilinmesine 
büyük ihtiyaç vardır. Zira bu husus bilinmeden, peygamber olduğunu söyleyen 
ki§inin ortaya koyduğu olağanüstü bir fiilin, iddiasını kanıtlayan bir mucize olup 
olmadığını bilmek mümkün olmayacaktır. Ancak, mucizenin mahiyeti konusun- . 
da bir kavram karga§ası ya§anmakta, buna bağlı olarak da Hz. Peygamber'e çok 
sayıda mucize nisbet edilmektedir. Acaba mucizenin mahiyeti nedir? Kur'an'dan 
hareketle Resulullah'a nisbet edilen hissi mucizeler aslında birer mucize midir, 
yoksa ilahı bir lütuf ve i§aret midir? Makalemizde bu sorulara açıklık getirmeye 
çalı§acağız. 

A. Tarifi 

Mucize, Arapça bir kelime olup sözlükte güç yetirtmeme ve aciz kılma an
lamına gelen, i'caz kökünden türetilmi§ bir isimdir. l.<elime, sıfatı isme çevirmek 
veya lafza (all§me kelimesinde olduğu gibi) mübalağa anlamı katmak için, 
"mu'ciz" lafzının sonuna "ta" harfinin eklenmesiyle "mu'cize" §eklini almı§ ve 
"asla güç yetinmeyen, kesirilikle aciz bırakan" anlamını kazanmı§tır. 
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Bir kelam terimi olarak ise mucize: "peygamberlik iddia eden bir zatın elinde 
inkarcılara meydan okuduğu sırada, kendisini doğrular mahiyette, ba§kalannın, 
benzerini yapamadıklan olağanüstü bir §eyin ortaya çıkması" §eklinde tarif 
edilmi§ tir. 1 Buna göre mucize, peygamberlere mahsus tur. Dolayısıyla herhangi bir 
kimsede görülen olağanüstü bir duruma mucize denmez. Bu noktada İmamiye 
Şiası peygamberler dı§ında on iki imarnın da birtakım olağanüstülük gösterdikle
rini ve bunların o kimselerin hak imam olduklannı isbat eden mucizeler bulun
duğunu ileri sürmektedirler.2 Mutezile, mucizeyi sadece peygamberlere hasret
mekte, evliya, sihirbaz, imam gibi kimselere nisbet edilen mucize, keramet, sihir 
vb. herhangi bir olağanüstü fiilin söz konusu olmadığını savunmaktadır. Mutezile 
bu hususta peygamberlerin insanlar için bir hüccet ve iddialarının doğru olup 
olmadığının bilinmesi için mucize göstermelerinin zarfiret olduğu gerekçesiyle 
kendilerine mucize verildiğini; bunun dı§ında hangi adla anılırsa anılsınlar, diğer 
insanlarda böyle bir durumun söz konusu olmadığını gerekçe göstermektedir.3 

Ehl-i Sünnet alimleri ise, mucize tabirini peygamberlere özgü olarak kullanınakla 
birlikte, çoğunluk itibanyla, sihir ve keramet gibi adlar verdikleri bazı harikulade 
durumların diğer insanlar için gerçekliğini kabul etmekte.dt~ler. 

Tarifte üzerinde durulması gereken ikinci husus, mucizenin meydan okuma
dan (tehaddi) sonra ortaya konmasıdır. Bu kayıttan, peygamberlerin ortaya 
koydukları olağanüstü §eyin mucize olarak kabul edilebilmesi için inkarcılara 
yönelik bir. meydan okumanın §art olduğu anla§ılmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de, 
gerek Hz. Peygamber'in, gerekse Hz. Musa ve diğer peygamberlerin mucizelerin
den bahsedilirken açık ya da örtülü bir §ekilde meydan okuma durumunun 
Ortaya koniDU§ olması, bu §artın bir kayıt olarak mucizenin tanırnma alınmasını 
gerekli kılmı§tır. Binaenaleyh, bir peygamberde meydan okuma söz konusu 
olmaksızın, arada sırada görülen olağanüstü durumlar, terim anlamıyla mucize 
olmazlar. Kelamcılar bu noktada, peygamberin elinde meydana gelen her olağa
nüstü fiilde zıınnl de olsa bir meydan okuma buhınduğu, dolayısıyla bu tür fiille
rin her zaman için mucize olarak kabul edilmeleri gerekt~l :tarzında kimi alimler
ce ileri sürülen görü§ü kabul~ §ayan bulmamı§lardır. Ayrıca, meydan okuma ile 
daha sonra 9layı ortaya koyma a:dsırida da rriaki..ıl sayılriüiyacak uzun bir zaman 
g~~memelidir." Öte yandan hem peygamberlik iddiası hem de meydan okuma 

Amidi, Ebkarü'l-ejkar, Süleymariye Ktp. Darnacl İbrahim Paşa, nr. 507, vr. 507; a.mlf., Gayeıü'l
merilm fi ilmi'l-kelam (nşr. Hasan Mahmud Abdüllatit), .Kahire 1971, s. 233; Seyyid Şerif 

Cürcan'i, Şerhu'l-Mevakıf (nşr. Muhammed Bedreddin ert-Na'sani), Kahire 1907, VIII, 222-223; 
a.mlf., Ta'rifaı, Kahire 1938, "acz" md; Teftazan'i, Şerhu'l-Makilsıd, İstanbul 1305/1887, II, 167; 
Tehanevi, K~şafu ısıılahilıi'l-fünun, Kalkuta 1862, "acz" md. 

Nasiruddin et-TCısi, K~fü'l-murad fi şerhi Tecıidi'l-i'ıikad, Kum 1413/1992, s. 396,397. 

Kadi Abdülcebbar, el-Muğnt (nşr. Muhammed Ali en-Neccar - Abdülhalim Ali en-Neccil.r), 
Kahire 1965, XV, 236-259. 
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kayıtları, henüz peygamber olmadan önce ortaya çıkabilen olağanüstülüklerin 
mucize değil, müstakbel peygamberi ve çevresini onun peygamberliğine hazırla
ma anlamına gelen irhasat olduğu da genel bir anlayı§tır. Kelamcılara göre gerek 
irhasat, gerekse nübüvvet sonrası meydan okumaksızın vukua gelen olağanüstü 
olaylar, ki§inin peygamberlik iddiasında doğru olduğuna delil te§kil eden mucize 
değil, ancak onu destekleyen bir karine olarak görülebilirler. 

Tariften çıkan bir ba§ka husus da peygamberlik iddiasında bulunan zatın in
sanlara meydan okuyarak ortaya koyduğu §eyin olağanüstü olmasıdır. Zira 
Kur'an'da zikredilen mucizelerin bu nevi fiiller olması bir yana, olağan bir §eyi 
herkes yapabileceği için akıl bunlara mucize denilmesini imkansız görür. Pey
gamber de bir insan olduğuna göre, mucizenin olağanüstü olma özelliği, yine 
insanlar açısından aranacaktır. Söz gelimi, aynı fiili bir meleğin yapabilmesi onu 
mucize olmaktan çıkarmaz. Bu arada olağanüstü fiil, ölüyü diriitme gibi insanlar 
tarafından asla güç yetirilemeyecek bir eylem olabileceği gibi, az bir miktarına 
güç yetirilebilen bir fiilin, güç yetirilemeyen miktarda yapılması tarzında da 
olabilir. 

Öte yandan, mucize olağanüstü olduğuna göre, onu yapan ki§inin peygam
berin kendisi olması da söz konusu olmayacaktır. Aksi takdirde fiil ilahi bir onay 
olmaktan çıkacaktır. O halde burada peygamber sadece isteyen ve aracı olan bir 
ki§i durumundadır. Mucizeyi yapan, yani yaratan ise Allah'tır. Bu nedenle tarifte 
de "ortaya çıkarması" değil, "ortaya çıkması" tabiri tercih edilmi§tir. 

Bu arada olağanüstü bu fiil peygamberin istediği §ekilde, onu doğrular mahi
yette ortaya çıkmalıdır. Söz gelimi bir kimse peygamberlik iddiasında bulunsa ve 
bir kelerin konU§masının kendisinin mucizesi olduğunu söylese, bunun Üzerine 
kder konu§up onun yalancı olduğunu dile getirse, bu durum o ki§i için mucize 
olmaz. Ancak bir ölüyü dirilteceğini söylemesi halinde, ölü dirilip onun yalancı 
olduğunu söyleyecek olsa, sahih olan görü§e göre, bu durum onu mucize olmak
tan çıkarmaz. Çünkü birineide irade söz konusu olmadığı halde, diriitilen insanın 
diğer insanlar gibi iradesi vardır. Dolayısıyla dirilme sonrasındaki konu§ması 

kendi iradesi iledir. O ölüm öncesi hayatında iken nasıl konu§abiliyor idiyse, 
§imdi de o §ardarda konu§maktadır. Kelerin durumu ise farklıdır. Onun konU§
ması iradi olmadığı gibi, konu§urken söylediği §eyleri de kendi iradesi ile söyle
memektedir. 

Öte yandan tarifte zikredilen "bir §eyin" ifadesi, ortaya kanacak olağanüstü
lüğün, iddia sahibinin müsbet bir i§ yapmasına ilave olarak, sözgelimi "ben konu
§acağım ama, siz konu§amayacaksınız." diyecek olsa muhataplarının konu§ama
maları gibi aslında bir i§ olmayan §eyleri de içerdiğini göstermek içindir. Bu 
arada, Mutezile uleması mucizeyi tarif ederken onun, insanın aslında yapabildiği 
bir §eyi yapma gücünün elinden alınması suretiyle yapamadığını gösteren bir §ey 
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olabileceğini de söylerler. Kadı Abdülcebbar'ın "peygamberlerin ortayakoydukla
rı fiilierin aslında muhatapları tarafından da yapılabileceğini ancak, Allah'ın, 
elçilerini onaylamak amacıyla o sırada onların bu güçlerini aldığı" tarzındaki 
me§hur sarfe • anlayı§ını "bazı kimseler" ifadesiyle naklederek buna katılmadığını 
belirtmesinden, onun Mutezile'ye nisbet edilen sarfe görü§ünden bu manayı 
çıkarmadığı anla§ılmaktadır. 4 

B. Peygamberliğe Delaleti 

Peygamberlik müessesesine kar§ı çıkanlar, Allah'ın bir kimseyi peygamber 
tayin ettiğine dair sözlü bir onayının olmayacağı; ayrıca nübüvvet iddiasında 
bulunan ki§inin gösterdiği olağanüstü §eyin ba§ka mekan ve zamanlarda yapılabi
len olağan bir §ey olup olmadığı veya herhangi bir beceri ve aletlerle yapılan 
ancak oradakilerin· bilemedikleri bir fıil olmadığının anla§ılamayacağı yahut 
Allah'ın ne maksatla o fiili yarattığının bilinemeyeceği gibi gerekçelerle mucize
nin bu konuda bir delil olamayacağını iddia etmi§lerdir.5 

Mucizenin, peygamberliğin bir delili olduğunu kabul eden kelamcılar, bunun 
"vaz'!" ve "muvazaa" (veya adf) tabir ettikleri bir §ekilde "gerçekten peygamber 
olan kimselerin mucize taleplerine uygun kar§ılık verme" tarzmda tarih boyunca 
cereyan eden ilahı adetten olduğunu benimserler. Ancak mucizenin peygamber
liğe delaletinin aklı veya sem'f olmadığını ileri sürerler. Zira mucize, bir fiilin faile, 
sanatın sanatkara delalet ettiği gibi akll delil olsa, herhangi bir zamanda ortaya 
konulan her türlü olağanüstü fiilin mucize olması ve peygamberlik ifade etmesi 
gerekir. Oysa.kıyame~in kopması anında meydana gelecek olan olağanüstü haller 
ve peygamber olmayan bazı kimselerde görünen bir çe§it harikuladelikler, mucize 
değildir. Öte yandan bu gruba göre mucizenin delaleti sem'f de değildir. Zira 
Allah'ın insanlara "Bu bir mucizedir." demesi söz konusu olmayacağına ve pey
gamberlik iddia eden kimsenin "Bu harikulade fıilim mucizedir." demesinin 
sağlam bir delil olabilmesi için, o ki§inin peygamberliğinin daha önceden bilinme
si gerek~ceğinden, böyle bir delil ve delaletten söz etmek mümkün değildir. O 
halde, mucizenin peygamberlik iddiasında bulunan kimsenin peygamberliğine 
delaleti, vaz't ve adı olup sözlü olarak "Doğru söylüyor." deme mesabesindedir. 
Burada her ne kadar Allah daha önceden, "Falanca kulum bir zaman gelip de 
benden §öyle bir talepte bulunur, ben de onu yaparsam bu, onu doğrularnam 

Mutezile alimleri tarafından geli§tirilen bu teoriye göre, Kur'an dil ve üslup yönünden benzeri 
yapılamayacak bir metin olmamakla birlikte Allah Teala onu gerçekle§tirme gücünü kulların 
elinden almı§ bulunmaktadır. 

Kadi Abdülcebbar, el-Muğni, XV, 195-196, 266. 

Cüveynl, Kitilbü'l-İr§ild ila kavilııi'l-edilleıi fi usali'l-i'ıikad, Kahire 1950, s. 310-311; Ami.dt, Ebkilr, 
vr. 514b-218b; a.mlf., Gayetü'l-merilm, Kahire 1971, s. 322-323; Cürcanl, Şerhu'l-Mevilkıf, VIII, 
236-239. 
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anlamına gelir." tarzında bir bildirimde· bulunmamı§ ise de, kulundan gelen 
doğrulama talebine, çok ciddi bir ortamda adetinin dı§ına çıkarak, onun isteğine 
uygun hareket etmek suretiyle "doğru söylüyor" mesajını verdiği kabul edilmek
tedir. Nitekim, tarih boyunca insanlar Allah'ın elçisi oldukları tarzında iddiada 
bulunmu§lar, Allah ise, sahtekar iseler onların isteklerini yerine getirmemi§, 
gerçek peygamber olmalan halinde ise, taleplerini gerçekle§tirerek iddialarını 
onayladığına dair i§arette bulunmu§tur.6 

Bu açıklamalara göre, peygamber olmayan ki§ilerde zaman zaman görüldüğü 
nakledilen olağanüstü §eylere asla mucize denilemez. Bu arada genellikle siyer ve 
hatta bazı deliülü'n-nübüvve7 kitaplarında ki§inin peygamberlik iddiasında 

bulunmasından önce, onunla ilgili olarak görülebilen bazı olağanüstülüklerin 
mucize terimi ile ifade edildiği malumdur. Ayrıca bu tür kitaplara ilave olarak 
kelam literatüründe de peygamberlik döneminde, meydan okuma ve talep söz 
konusu olmaksızın vuku bulan ve olağanüstü olarak değerlendirilen bazı §eylerin 
mucize olarak tanımlandıkları gözlenmektedir. Ne var ki, ki§inin peygamber 
olmasından önce meydana gelen olaylar ile meydan okuma ve talep söz konusu 
olmaksızın vaki olan §eyler mucize kapsamına girmezler. Bunlara, ki§inin pey
gamber olduğuna dair bir fikir, ipucu ve karine te§kil etmesi bakımından, daha 
geni§ bir muhteva ta§ımakta olan ayet ve alarnet gibi adlar verilir. Bu babda tarife 
uygun olan mucize asıl, diğerleri ise, onu tamamlayıcı ve destekleyici unsur 
olarak i§ görürler. İkinci gruba da mucize denmesi, burada gizli bir meydan 
okuma ve teyidin bulunduğu mülahazasından dolayı, bir nevi mecaz! bir anlayı§ 
sebebiyledir. 

C. Tasnifi 

Mucizeleri Ebü'l-Hasan el-E§'art (ö. 324/936) aklt ve hissi olmak üzere iki 
kısımda inceler.8 İmam Matüridl'nin (ö. 333/944) ise bu konuda iki farklı yakla
§ım içinde olduğu anla§ılmaktadır. O, Te'viflatü'l-Kıır'ô.n adlı eserinde aklı, hissi 
ve sem'1 tarzında üçlü bir tasnife giderken9 Kitô.bü't-Tevhfd'inde aklt ve hissi 
olmak üzere iki10 çe§it ucizeden söz etmektedir. Söz konusu iki alimin dı§ında 
ba§ta Ebü'l-Mutn en-Neseft (ö. 508/11 14) ve Nilreddin es-Sabı1ni' (ö. 580/1184) 
olmak üzere pek çok kelamcı, mucizeyi hissi' ve aklı olmak üzere iki gruba ayır
makta, ayrıca bunları da kendi içinde alt ba§lıklar halinde gruplandırarak ince-

bk. Kadı Abdülcebbar, el-Muğnt, XV, 1499,162; Amidi, Ebl(lır, vr. 210a-b. 

Delailü'n-nübüvve peygamberlerin, özellikle Hz. Peygamber'in mucizeleri hakkında yazılmı§ 
olan ve bundan ba§ka a'lamü'n-nübüvve ve §evahidü'n-nübüve gibi adlarla da anılan kitaplara 

verilen bir addır. Maverdi'nin A'lamü'nübüve'si ve Beyhaki'nin Delailü'n-nübüve'si gibi. 

İbn FGrek, Mücenedü Makiilati'l-Eş'art {n§r. Daniel Gimaret), Beyrut 1987, s. 178. 

Matüridi, Te'vılaıü'l-Kur'iln, vr. 2llb, 396b. 
10 Matüridi, Kitabü't-Tevlıfd (n§r. Fethullah Huleyt), Beyrut 1970, s. 202-204. 
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lemektedirler. 11 Fahreddin er-Razi (ö. 606/1209) ise "Burhan-ı limmi" (tümden 
gelim) dediği ve birincilerden daha güçlü olduğunu ifade ettiği bir ba§ka nevi 
mucizeden daha söz eder. Kelam literatüründe bir tür aklı mucize kavramı içinde 
ele alınan ve peygamberin nübüvvetiyle doğrudan alakah isbat belgeleri olarak 
kabul edilen bu tür mucize, peygamberlik iddiasında bulunan ki§inin §ahsiyeti ile 
getirdiği mesajın muhteva ve etki bakımından ta§ıdığı özelliklerini kapsar. Bu 
anlayı§a göre, mucize ile nübüvvet arasındaki delalet ili§kisi açık ve doğrudan 
alakah değildir. Daha açık bir ifade ile, "Ben peygamberim; bakın §imdi §U asayı 
yılana çevireceğim." demekle, "Ben doktorum; inanmazsanız bakın §imdi §U 
çiçeğin resmini yapacağım." demek arasında ilgi ve is bat gücü bakımından bir 
fark yoktur. Burada ki§inin doktor olduğunu, tıpla ilgili önemli açıklamalar yapıp 
hastaları tedavi ederek isbat etmesi ne kadar makul ve hatta zorunlu ise, pey-
gamberlik iddia eden kimsenin de sözünün doğruluğunu, insan akıl ve fıtratına, ·~i 
ihtiyaçlara uygun bir mesaj getirmek ve insanları ıslah edip mutluluğa eri§tirmek 
suretiyle isbat etmesi de o kadar makul ve zorunludur. Buna göre, peygamberle-
rin sahip oldukları aklı ve pratik güçler, fizik alem üzerinde etkili olmaları; ortaya ! 
koydukları açıklamaların akla uygunluğu ve bunlarla insanları etkileyip onları 
mutluluğa erdirmeleri, onlar için en güçlü bir mucize te§kil ederler. 12 Bir kısım 
kelamcılar, Razı'nin bu farklı mucize yakla§ımını, kelami olmaktan ziyade felsefi 
bir. yakla§ım olarak değerlendirilmeye daha müsait bulmu§lardır.D Ayrıca bu 
anlayı§a bağlı olarak nübüvvetin, bir ölçüde insan sa'y ve gayretiyle elde edilen, 
bir nevi felsefe haline gelmesi gibi bir mahzur da söz konusu olabilir. Kaldı ki, bu 
hususun, nübüvvete delalet noktasında, diğer mucizelerden daha açık olduğu 
iddiası da tartı§malıdır. Böyle bir durum, peygamber olduğunu iddia eden ki§iyle 
kar§ıla§an ve onun tebliğine muhatap olan kimse için ne kadar güçlü bir kanaat 
verebilecektir? Bu konuda yeterli bir kanaat, ancak iddia sahibinin ömrünün 
sonuna doğru olu§abilecektir. Bu sebeple olmalıdır ki, mucizeye ihtiyaç duyul
mu§tUr. Nitekim bu hususlar bazı kaynaklarda mucize türleri içinde sayılmakla 

·birlikte, asıl mucizeleri tamamlayan bir unsur olarak da görülmü§tür. 

Mucize ile ilgili olarak yapılan bu sınıflandırmalarda sözü edilen aklı mucize
ler (Kur'an gibi) muhatapların daha ziyade akıllarına hitap eclen, daha çok 
üzerinde dü§ünmek ve değerlendirme yapmak suretiyle olağanüstülüğü anla§ılan 
mucizelerdir. Hissi mucizeler ise, bizzat peygamberin yaptığını görme veya bizzat 
ondan i§itme yolu ile idrak olunan mucizelerdir. Elindeki asayı yılana çevirme, 

11 Ebü'l-Muin en-Nesefl:, Tebsıratii'l-edille (n§r. Claude Salame), Dıma§k 1990, I, 487-509; 
Nureddin es-Sabun!, el-Bidiiye fi usali'd-dfn (n§r. Bekir Topaloğlu), Diyanet İ§leri Ba§kanlığı Ya
yınian, 3. baskı, ys., ts., s. 47-52. 

12 Fahreddin er-Razi, el-Metiilibü'l-iiliye (n§r. Ahmed Hidlzi es-Sekka), Beyrut 1987, VIII, 103-114. 
13 Cürcani, Şerhu'l-Meviikıf, VIII, 261. 
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ölüyü diriltme ve gayptan haber verme ·gibi "zahiri mucize" veya "halk mucizesi" 
de tabir edilen14 hissi mucizeler, daha ziyade avamidirler ve tanık olanlara hitap 
ederler. Bunların daha sonrakiler açısından delil olabilmeleri için kesin bilgi ifade 
edecek §ekilde tanıklarca nakledilmeleri gerekir. Akl'i mucizeler ise peygamberlik 
ile daha yakından ilgili, kalıcı, havas ve avam herkese hitap eden bir özelliğe 
sahiptirler. Tabiidir ki, hisst mucizeler gibi, akl! mucizeler de her §eyden önce 
peygamber olan zatın etrafındaki kimselere hitap eder. Daha sonraki ku§aklar 
için bir anlam ifade etmesi noktasında onların da kesin bilgi ifade edecek bir 
biçimde aktarılmaları gerekir. 

II. Kur'an'da Peygamberlerin Mucizeleri 

A. Eski Peygamberlere N'isbet Edilen Mucizeler 

Kur'an'da Hz. Peygamber'den önce gelmi§ olan peygamberlere, onların pey
gamber olduklarını is bat etmeleri için birtakım mucizelerin verildiği ifade edilir. 15 

Nitekim· Kur'an'ın ifadesine göre Hz. Musa'ya "asa" ve "nur saçan beyaz bir 
el"(yed-i beyza) 16

, Hz. Nuh'a "tGfan"17, Hud Peygamber'e "rüzgar"18
, Hz. Salih'e 

"deve19
, Lut (a.s.)'a "yağmur"20 , Hz. Şuayb'a "bulut ve "§iddetli görültü"2t, Hz. 

Isa'ya "cansız varlıkları canlandırma", "ölüleri diriltme", "alaca hastalığı ve 
körlüğü iyile§tirme", "gaybı bilme"22 gibi mucizeler verilmi§tir. Bu tür ayetler, 
ilahı hikmetin geçmi§te kendi dönemlerindeki insanlara hitap eden peygamberle
ri hisst mucizelerle teyit etmeyi uygun kıldığını ifade etmektedir. 

B. Hz. Peygamber' e Nisbet Edilen Mucizeler 

Çalı§mamızın buradan sonraki kısmında Hz. Peygamber'e hissi mucize veri~ 
lip verilmediği konusunu Kur'an'dan hareketle incelemeye çalı§acağız. Zira dinde 
ve özellikle itikadi meselelerde asıl olan Kur'an'dır. Sünnette tevatür yoluyla 
rivayet edilen inanca dair meseleler hem azdır hem de onlar da zaten Kur'an'da 
bulunmaktadır. Ayrıca Hz. Peygamber'in sünnete dayandınlan hissi mucizeleri ile 
ilgili olarak çok sayıda eser verilmi§tir.D Meseleye müstakillen Kur'an açısından 

14 Süleyman Nedvi, Asr-ı Saadet (tre. Ömer Rıza Doğru!), İstanbul 1928, VII, 1306. 
15 el-En'am 6/124; el-İsra 1 715Q 
16 eŞ-Şuara 26/32, 33, 43-45. 
17 Hud 11!32-48; eş-Şuara 26/11/-121. 
18 Hud 11/59, 60; ez-Zariyat 51/41, 42; el-Hakka 69/6-8. 
19 el-A'raf7!73-79; Hud 11!63, 64; eş-Şuara 26/154-158. 
20 eş-Şuara 26/167-174. 
21 Hud 11/88-95; eş-Şuara 26/185-190. 
22 Al-i İmriln 3/49, 50. 
23 Mesela. bk. Ebu Hatim er-Razi, A'lilmü'n-nübüvve; Ebu Nuaym el:İsfahani, Delililü'n-nübüvve; 

Maverdi, A'lilmü'n-nübüvve; Beyhaki, Delililü'n-nübüvve; İbn Kesir, Mu'ciziltü'n-nübüvve; Molla 
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bakılmamı§, hatta sünnet açısından bakılırken Kur'an ya ihmal edilmi§ veya ona 
kaynak olması gerekirken, bir nevi ikinci kaynak muamelesi görmü§tür; mucize 
ile ilgili olarak rivayet edilen hadislerden hareketle ayetlerde anlam zorlamalanna 
gidilmi§ tir. 24 

1. Akli Mucizeler 

Meseleye Kur'an açısından baktığımızda, Hz. Peygamber'in aklı mucizesi o
larak yine Kur'an'ın takdim edildiğini görmekteyiz. Cenab-ı Allah, Hz. Peygam
ber'e indirilen Kur'an hakkında dolayısıyla Hz. Muhammed'in peygamberliği ile 
ilgili olarak en ufak bir §Üphesi olanların, onun vahiy olarak tebliğ ettiği sadece 
bir surenin benzerini ortaya koymaları hususunda ısrar ederek meydan okutur. 
Ayrıca bunu yapamayacaklarını da bu yüce kitabın eri§ilmez üstünlüğüne vurgu 
yaparak ilan eder.ZS Nitekim Hz. Peygamber'in nübüvvetine itirazı olan Araplar, 
Kur'an'ın bir benzerini ortaya koyma giri§imlerinde bulunmu§ ve ba§arısız olmu§
lardır.26 

2. Hissi Mucizeler. 

Acaba Hz. Peygamber'e aklı mucizenin yanında hissi mıJ.cizeler de verilmi§ 
midir? Bu bölümde bu sorunun cevaplanmasına çalı§ılacaktır. Kur'an-ı Kerim'de 
ayın ikiye bölünmesi (in§ikaku'l- kamer, §akku'l-kamer), Hz. Peygamber'in 
gayptan haber vermesi, göğsünün açılması, ilahı teyide mazhar olması ve isra
mi'rac hadisesi gibi bazı konulara temas edilmektedir. Şimdi, İslam ulemasının, 
hissi mucize olup olmadıkları hususunda fçırklı görü§ler ileri sürdükleri bu konu
ları teker teker ele alalım, mahiyetlerinin ne olduğunu ortaya koymaya çalı§ alım. 

Miskin, Medricü'n-nübüvve; Molla Cami, Şevilhidü'n-nübüvve; Hasan Ziyaüddin Itır, Nübüvveıü 
Muhammed fi'l-Kur'iln. 

24 Şerh-i sadr, in~ikak-ı kamer, Gerek tefsir, gerekse kelam kitaplarında ve gerekse mütakillen 
Peygamber'in mucizeleri ile ilgili olarak yazılan eserlerde miraç, meleklerle teyit gibi konularla 
ilgili ayetler ve bunları açıldayıcı mahiyette rivayet edilen hadisleri yorurrılama tarzındaki genel 
yakla~ım buna örnektir. Bu konuda bk. İbn Cerir et-Taberi, Cilmiu'l-beyiln min te'vıli ilyi'l
Kur'iln, Beyrut 1984, III, 52,53,55; IX, 197; XXVII, 84; XXX, 234; İbn Kesir, Tefsirü'l-Kur'ilni'l
azjm, Beyrut 1416/1996,VI, 445; Bakıllant, Temlu"dü'l-evilil ve telhisü'd-delilil (n~r. İmadüddin 
Ahmed Haydar), Beyrut 1987, s. 158, 167, 185; Teftazant, Şerhu'l-Akaid, s. 174-175; a.rrılf., 

Şerhu'l-Makilsıd, II, 192-193; Beyhakt, Delililü'n-nübüvve, muhtelif sayfalar; Maverdi, A'lilmü'n
nübüvve, muhtelif sayfalar. 

25 el-Bakara 2/23, 24; el-İsra 17/88. 
26 Kur'an'nın i'cazı onun sahip olduğu edebi üstünlük ve muhteva zenginliği olarak tarurnlarur. 

Literatürde Kur'an'ın dil ve üslup, muhteva, gayp bilgisi gibi bakımlardan mucize olduğu üzerin-
de durulmu~tur. ' 
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a. Ayın İkiye Bölünmesi (İnşikak-ı Kamer) 

Ayın ikiye bölünmesi; Kur'an'da "O saat yakla§tı, ay yanldı"27 mealincieki 
ayetle mücmel olarak ifade edilmi§tir. "Ayın yanlması tabiri ile neyin kastedildiği, 
olayın nerede ve ne zaman meydana geldiği hususunda bir anlam açıklığının ve 
kesinliğinin olmaması sebebiyle bu konuyl ilgili iki farklı yakla§ımdan söz etmek 
mümkündür: 

aa) Bu olay geçmi§te olup bitmi§tir. 

ab) Ayın ikiye bölünmesi ileride kıyametin kopması sırasında meydana gele
cektir. 

Mücahid (ö. 104/722), ;Katade (ö. 118/736) ve İbrahim en-Nehai (ö. 
96/714) gibi selef; Taberi (ö. 310/923), Matüridi, Semerkandi (ö. 373/983), 
Zemah§eri (ö. 538/11 44), Fahreddin er-Razi (ö. 606/1200), Kurtubi (ö. 
671/1273), İbn Kesir (ö. 774/1373), Cemaleddin Kasimi (ö.1914) ve Elmaldı 
(ö.1942)· gibi eski ve yeni döneme mensup İslam ulemasının benimsedikleri 
birinci görü§e göre, olay hicretten be§ yıl önce Mekke'de meydana gelmi§ bir 
mucizedir.28 Bu görü§ sahipleri, iddialarını olayın "ay yarıldı" tarzında geçmi§ · 
zaman kipiyle ifade edilmesine ayrıca devamında "Bir ayet görecek olsalar yüz 
çevirirler ve süregelen bir büyüdür, derler. Yalanladılar ve nefislerinin hevesleri
ne uydular." §eklinde mucizeye rağmen iman edilmemesinden söz edilmesine 
bina etmektedirler. Bu görü§ sahipleri ayrıca Ahmed b. Hanbel, Buhari:, Müslim, 
Tirmizi, EbG Davud, Hakim en-Nisaburi:, Beyhakl, EbG Nuaym ve Kadı İyaz gibi 
muhaddislerin eserlerinde yer alan ve Ali b. Ebt Talib, Abdullah b. Mes'ud, 
Abdullah b. Ömer, Abdullah b. Abbas, Enes b. Malik, Cübeyr b. Mut'im, 
Huzeyfe b. Yernan tarafından rivayet edilen hadisiere dayanmaktadırlar. Bu 
hadislerde bazılarına göre -mü§riklerin istemeleri üzerine Resuluilah zamanında 
Mekke'de -veya Mina'da -ay ikiye 9ölünmü§, bir rivayete göre bir parçası Hira 
dağının iki tarafına, diğer bir rivayere göre ise, bir parçası Hira dağının, öbür 
parçası es-Süveyda dağının arkasına inmi§tir. Bir rivayette ay iki defa bölünı:\:ı.ü§, 
bir ba§ka rivayette ise bölünmemi§, tutulmı..ı,§tur.29 

27 el-Kamer 54/1. 
28 bk. İbn Cerir et·Taberl, Cilmiu'l-beyiln, XXVII, 84; Matüridi, Te'v!lilıü'l-Kur'iln, vr. 878b; Ebü'l

Leys es-Semerkandi, Bahrü'l-ulüm, Beyrut 1993, III, 297; Zemah§erl, el-Ke,ışilf an hakaiki't-tenzJl 
ve uyüni'l-ekiiv!l fi vücühi't-ıe'v!l, Beyrut 1947, IV, 43-44; Gazzali, el-İktisild fi'l-i'ıikiid (n§r. Hüse
yin Atay-İbrahim Agah Çubukçu), Ankara 1962, s. 207; a.mlf., İhyil, I, 155; II, 487; Fahreddin 
er-Razi, Mefilıihu'l-gayb, Beyrut 1990, ~IX, 28-29; Kurtubi, el-Cilmi' li-ahkilmi'l-Kur'iln, Kahire 
1996, XVII, 125; İbn Kesir, Tefsir, VII, 445; Kasimi, Mehilsinü't-ıe'vıl, Beyrut 1978, XV, 260; 
Elmalılı Muhammed Harndi Yazır, Hak Dini Kur'aı: Dili, İstanbul1936, VI, 4621-4638. 

29 Bu konuda bk. İlyas Çelebi, İıikadı Açıdan Uzak ~e Yakın Gelecekle İlgili Haberler, İstanbul1996, 
s. 152-180. 
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Hasan-ı Basri (ö.ll0/728), Ara b. Ebi Rebah (ö.114/732), Ahmed Zeki Pa§a 
(ö.l934), Re§id Rıza (ö.1354/1935), İzzet Derveze (ö.l984) ve Süleyman Ate§ 
gibi bazı ilk ve son dönem İslam alimlerine göre ise, ayın yarılması, geçmi§te 
olmu§ bir mucize değil, kıyametin kopması sürecinde ya§anacak olan tabiat 
olayları serisinden biridir.30 Bunlara göre ayette zikredilen ayın yarılmasını ifade 
eden kelimenin geçmi§ zaman kipinde kullanılmı§ olmasının bizi yanıltınaması 
gerekir. Kur'an'da, edebi bir üslup ol;ırak ileride vukuu kesin olan olayların mazi 
sigası ile ifade edildiğine dair örnekler çoktur. Bu nedenle buradaki lafız geçmi§ 
zaman kipinde olmakla birlikte, anlamı gelecek zamana ait bulunmaktadır. Bu 
görü§ sahiplerine göre, takip eden ikinci ayette bir mucizeden (ayet) söz edilmesi, 
ilk anda, ayın yarılmasının olmu§ bir mucize tarzmda algılanmasını doğrular gibi 
olsa da, mucizeyi görenlerin, "bunun devam eden bir sihir" olduğunu söyleme 
biçiminde tepki gösterme alı§kanlıklanndan bahsedilirken kullanılan "devam 
eden" kelimesi, ayın yanlmasmın, bir anlık değil, sürekli ve kalıcı bir olay olması
nı gerekli kılmaktadır. Böyle bir· durum ise, ancak olayın kıyametin kopması 
sürecinde meydana gelecek olan "göğün yarılması" "ay ve güne§in birle§tirilmesi" 
gibi kalıcı bir tabiat olayı olmasını icap etmektedir. 

Öte yandan, bu olayın olmu§ bitmi§ bir mucize olduğunu ifade eden rivayet
ler, temelde 3-4 sahabiye dayanmaktadır. Bunlardan Buhar! ve Müslim'de rivaye
tine yer verilen İbn Mes'ud olaya tanık olma ihtimali bulunan ve rivayeti sahih 
olan yegane ravidir. Ne var ki bu rivayet mevkuftur. Hadisin ravilerinden İbn 
Abbas, o sırada henüz doğmamı§, İbn Ömer çocuk ya§ta, Enes b. Malik ise henüz 
4-5 ya§larında ve Medine'de olduğundan bunların olaya §ahit olmalan söz konu
su değildir. O halde bu üç ravi olayı ya buna §ahit olma ihtimali bulunan İbn 
Mes'ud'dan veya Ka'bülahbar gibi ba§ka kimselerden duyarak rivayette bulun
mu§ olmalıdırlar. Yani, bunların rivayetleri de sahabe mürselidir. Ayrıca Hz. 
Ali'nin rivayeti, Sahihciyn'de yer almamı§tır. Huzeyfe b. Yernan'ın rivayetinde ise, 
ayın yanldığından değil, tutulduğundan söz edilmektedir. Keza rivayetler, çeli§ki
ler ve farklı ifadeler içermekte olup daha ziyade ayette geçen yanlma kelimesinin 
tefsiri üzerinde bazı sahabilerin bir çe§it anlamiandırma çabalan gibi görünmek
tedir. Öte yandan, bu rivayerlere dayalı olarak ayın yanlmasını olmu§ bitmi§ bir 
mucize olarak anlama tarzındaki temayül, Resulullah'tan ısrarla hissi mucize 
istenmesine rağmen, buna olumsuz cevap verildiğini ifade eden diğer ayetlere ve 
rivayetlere31 ters dü§mektedir.32 Ayrıca bu anlayı§, Kur'an ayetleri arasmda 

30 Maverdi, en-Nükeı ve'l-uyun: Tefsirü'l-Miiverdi, Beyrut ı992, V, 409; Reşid Rıza, Fetiive'l-İmiim 
Muhammed Reşid Rızii (nşr. Salahuddin ei-Müneccid-Yus~f Khuri), Beyrut ts., V, 2150-218ı; 
Süleyman Ateş, Yüce Kur'an'ın Çağdaş Tefsiri, İstanbul ı989, IX, ı50-ı55. 

31 Buhari,"İ'tisam", I; Müslim, "İman", 239; Ahmed b. Hanbel, Mümed, III, 296. 
32 ei-Bakara 2/118,119; ei-En'am 6/35,37; Yunus ıo;ı5; Hud ı 1/12; er-Ra'd 13/7,38; İbrahim 

14/1 ı; ei-Hicr 15/ı4,ı5, ei-İsra ı 7-59; ei-Ankebut 29/47-51. 
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herhangi bir çeli§ki olmadığını ve bu durumun, onun ilahiliğinin bir delili oldu
ğunu ifade eden ayet ile33 ResGlullah'a mucize olarak Kur'an'ın yeterli olduğunu 
bildiren ayetlerle34 ve ilgili ayetin devamında yer alan "herhangi bir mucize 
görseler devam eden bir sihirdir derler."35 kısmıyla çeli§mektedir. 

Ehl-i Sünnet'ten İmam Matüridt, Kadı EbG Bekir el-Bakıllani (ö.403/1013), 
İmamü'l-Haremeyn el-Cüveyni (ö.478/1085), Gazzali(ö.505/1111), Ebü'l-Muin 
en-Nesefi (ö. 508/111 4), NGreddin es-SabGni, Fahreddin er-Razi, Seyfeddin el
Amidt (ö. 631/1233), Teftazani (ö. 792/1390), Seyyid Şerif Cürcani (ö. 
816/1413), İbnü'l-Hümam (ö.861/1457) Abdüllatif HarpGri (ö.l916), Ömer 
Nasuhi Bilmen (ö.l971); Mutezile'den Kadi Abdülcebbar el-Hemedani (ö. 
415/1025), Şia'dan Nasirüddin et-Tusi (ö. 672/1274), İbrahim MGsevt ez
Zencani gibi kelam alimleri, ayın yarılmasını ResGlullah'ın bir mucizesi olarak 
kabul etmektedirler.36 

Konuyla ilgili söz konusu alimler genellikle herhangi bir delil serderıneye bile 
lüzum görmezlerken, sadece Kadı Abdülcebbar'ın ciddi birtakım akli deliller ileri 
sürdüğü görülmektedir.37 Fahreddin er-Razi Hz. Peygamber'in mucizesi olarak 
yalnızca ayın yarılmasını zikrettikten sonra, bunun mürevatir hadis ile sabit 
olduğunu ileri sürmektedir.38 Amidi, Hz. Peygamber'in mucizelerinden biri de 
"Ayın yarılmasıdır." ·:.dedikten sonra "Kıyamet yakla§tı, ay yarıldı." ayeti buna 
delalet ettiği gibi, İbn Mes'Gd ve diğer sahabiler bu olayı nakletmi§lerdir." demek
le yetinmektedir.39 Seyyid Şerif Cürcani ise, "ResGlullah'ın Kur'an d~§ındaki 
mucizelerine gelince bunların birincisi ayın yarılmasıdır." dedikten sonra, "Kıya
met yakla§tı, ay yarıldı" ayetinin buna delalet ettiğini söyleyerek §öyle devam 
etmektedir: "Bu hadis mütevatirdir. Sahabeden İbn Mes'Gd ve diğerlerinden 
olu§an büyük bir grup onu rivayet etmi§lerdir. Talep ve meydan okuma üzerine 

33 en-Nisa 4/82; Fussilet 41/42. 
34 el-AnkebGt 29/51. 
35 el-Kamer 54/2. 
35 Matüridi, Kiıabii'ı-Tevhid, s. 203; a.mlf., Te'vilaı, vr. 878b; Bakıllani, Temhid, s. 158; Cüveyni, 

İr~ad, s. 353; Nesefi, Tebsıratii'l-edille, I, 487; SabGni, Bidaye, s. 50; Fahreddin er-Razi, el
Meıalibü'l-aliye, VIII, 77; Amidi, Ebkar, vr. 528b; a.mlf., Gayeıu'l-meram, s. 256-257; Teftazani, 
Şerhu'l-Mekasıd, II, 188; Cürcani, Şerhu'l-Mevakıf, VIII, 256; İbnü'l-Hümam, el-Miisayere, Bu
tak 1317/1889, s. 205; Abdüllatif HarpGti, Tenkihu'l-kelam fi akaidi ehli'l-İslam, İstanbul 
1330/1911, s. 293; Ömer Nasuhi Bilmen, Muvazzah İlm-i Kelam, İstanbul ts., s. 211-213; Kadi 
Abdülcebbar, el-Muğni, XVI, 419; İbrahim MGsevi ez-Zencani, Akaidii'l-İmamiyye el-İmii~eriyye, 
Ki.ım 1363/1943, I, 57; II, 183. 

37 Kadi Abdülcebbar, e~ Muğni, XVI, 419. 
38 Fahreddin er-Razi, el-Mesailii'l-hamsun fi usuli'd-din (n§r. Ahmed Hicazi es-Sekka), Kahire ts., s. 

64. 
39 Amidi, Ebkar, vr. 528b. 
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aym ikiye bölünmesi ve parçaların birbirinden uzakla§arak her birinin dağm bir. 
tarafına gitmesi tarzmda cereyan eden olay bir mucizedir."40 

Öte yandan Mu'tezile'den Ebu Bekir Esam (ö. 200/816) ve Nazzam (ö. 
231/845) ile Ehl-i Sünnet'ten Halımı (ö. 403/1012), Ebü'l-Yüsr Muhammed 
Pezdevı (ö. 482/1089), Re§id Rıza, Ahmed Zeki Pa§a, Süleyman Ate§, Muham-· 
med Esed, Mansur Muhammed HasbOnnebi ve İzzet Derveze, aym yarılmasmı, 
Resulullah'm bir mucizesi olarak kabul etmemektedirler. Bizim de katıldığımız bu 
görü§, öz itibarıyla yukarıda ifade ettiğimiz gerekçelere dayanmaktadır. Ayrıca, 
"Ay yarıldı." ifadesini geçmi§ zamanda olmu§ bir mucize tarzında anlama zorun
luluğu olmad~~ı gibi, buna engel olan birçok ayet de vardır.41 Hal böyle iken 
mevkuf, mürsel ve-çeli§kili, ayetin zahiri anlammı hakikat sanıp sebeb-i nüzul 
arama)labında "e~lağanüstü merakısaiki ile yapılan bazı izahları içeren rivayet
leri bu konuda mihver yapmanm doğru olmadığı kanaatindeyiz. Bu olayda mü§
rikler, Resulullah'tan yine bir mucize talep etmi§, bunun üzerine her zamanki gibi 
olumsuz cevap verilmi§, kıyametin yakla§tığı, o zaman ayın yarılacağı uyarısında 
bulunulmu§ ve mucize gösteriise bile zaten bir bahane uydurarak iman etmeye
cekleri, dolayısıyla mucize gösterilmeyeceği bildirilmi§ de olabilirY 

b. Gayptan Haber Verme 

Gayp, sözlükte "§ek, gözle görülmeyen, gizli olan §ey"43
; terim olarak ise, 

"duyularla idrak olunmayan, aklın da kesin bir §ekilde olumlu veya olumsuz bir 
hüküm vermediği, delili, emmaresi ve yaratılmı§ bir ilmi olmayan gizli §ey"olarak 
tanımlanmı§tır.44 Haber ise, "bilme, bilgi sahibi olma, bir §eyin varlığı ile. ilgili 
olarak söylenen söz, yalan ve doğru olma ihtimali olan söz" tarzmda tarif edilmi§
tirY Burada gayptan haber verme tabiri ile de Hz. Peygamber'in geçmi§ veya 
gelecekle ilgili olarak duyulada ve akılla bilinemeyecek birtakım §eyleri haber 
verm~sini kastediyoruz. Kur'an-ı Kenm'de, geçmi§ peygamberler, onların ümmet
leri, ~ücadele ettikleri kimselerin, tarihte ya§amı§ milletierin ve bazı hükümdar
ların hayatlan ile ilgili teferruata varan bilgiler verilir.46 Ayrıca daha Resulullah 

4° Cürd.n!, Şerhu'l-Mevakıf, VIII, 256. 
41 Hz. Peygamber'e hissi mücize verilmediğini ifade eden ayetler buna örnektir. bk. el-İsra 1 7/59; 

el-AnkebCit 29/47-51. 
42 Muhammed İzzet Derveze, et-Tefsfrü'l-hadfs, Kahire 1962. II, 60-62; a.mlf., Kur'an'a Göre Hz. 

Muhammed'in Hayatı {tre. Mehmet Yolcu),İstanbul 1989, Il, 222, 223-225, 226; İlyas Çelebi, 
İtikadf Açıdan Uzak ve Yakın Gelecek/e İlgili Haberler, s. 152-181. 

43 İbn ManzCir, Lisanü'l-Arab, Beyrut 1970, "gyb" md; Ebü'l-Beka, Külliyat, Bulak 1870,"gyb" md. 
44 Ebü'l-Beka, Külliyat., "gyb" md.; Tehanevi, Keşşaf, "gyb" md. 
45 Ebü'l-Beka, Külliydt, "hbr" md.; Tehanev!, Külliydt, "gyb" md. 
46 Mesela bk. el-Bakara 2!30-61, 65-73, 78-88, 92-93, 102, 124-133, 246-252, 258-260; Al-i İmran 

3/33-55, 93-187; en-Nisa 4/153-158; el-Maide 5/12-13, 20-34; Meryem 19/16,41,51,54,56; Sad 
38/17.41.45.48; el-Ahkaf 46/21. 
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Mekke'de iken "Allah elbette seni dönülecek yere döndürecektir."47 diye müjde
lenmi§; Hudeybiye'de "Allah dilerse, siz güyeı:ı içinde ba§larınızı tıra§ etrni§ ve 
kısaltmı§ olarak korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz."48 denmek suretiyle 
Mekke'nin fethine i§aret edilmi§tir. Yine Mekke'de nazil olan bir ayetle, "O 
topluluk yakında bozulacak ve onlar arkalarma dönüp kaçacaklardır."49 

buyurularak Bedir zaferine; "Rumlar en yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. 

Halbuki onlar, bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. 
Eninde sonunda emir Allah'ındır. O gün mürninler Allah'ın yardımıyla sevine
ceklerdir."50 mealincieki ayetlerle ise Bizanslıların Farslılara kar§ı galip geleceğine 
dair müjdeler verilir. Bunlar, bir yandan Kur'an'ın ihtiva ettiği bilgiler olduğu 
gibi, öte yandan insanlara iletmesi bakımından, bazen soru sorulması, bazen 
peygamber olup olmadığının test edilmesi gibi çe§itli vesilelerle Hz. Peygamber'in 
dilinden halka ula§tırılan haberlerdir. Bu haberler, Hz. Peygamber'in verdiği 
§ekliyle ancak bir peygambere müyesser olacak türden olağanüstü bir özelliği 
ta§ımaktadırlar. Zira eski dinler ve milletler ile ilgili herhangi bir be§en bilgiye 
sahip olmayan, kehanet ve müneccimlik gibi bir vasfı bulunmayan, verdiği 

bilgiler tahmin, ön görü vb. ile de izah edilemeyecek türden, detaylı olan ve 
daima doğru çıkan, üstelik bir de peygamberlik iddiasında bulunan bir zatın 
verdiği bilgilerin, doğru çıkması, iddiasının doğruluğunu kanıtlayan bir delil 
olacağı §üphe götürmez bir gerçektir. Bununla birlikte, Kur'an'da bulunan ve 
Resulullah'ın aktardığı bu tür haber vermelerin, bir mucize mi yoksa mucizeyi 
destekleyen bir tekmile ve tetimme mi olduğu, §ayet mucize ise, türü, Kur'an'a 
mı yoksa Resulullah'a mı ait olduğu hususları üzerinde farklı görü§ler ileri sürül
mü§tür. Nitekim Fahreddin er-Razi, gayptan haber vermenin Resulullah'ın bir 
mucizesi olduğunu söylerken51 , Teftazani ve Cürcani, bunun bir yandan 
Kur'an'ın e§sizliğini gösteren bir husus, öte yandan Hz. Peygamber'in bir mucizesi 
olduğunu ifade etmektedirler. 

Gayptan haber vermeyi bir mucize olarak kabul eden Matüridi, ister 
Kur'an'ın ifadesi, isterse kendi sözleri §eklinde olsun, Resulullah'ın haber verdiği 
olayların daha sonra onu doğrular mahiyette geli§mesini, hissi mucize olarak 
kabul etmektedir.52 Ayrıca o, Kur'an'da zikredilen geçmi§ ve gelecekle ilgili 

47 el-Kasas 28/85. 
48 el-Feth 48/2 7. 
49 el-Kamer 54/45. 
50 er-RCım3/2-4. 
51 Fahreddin er-Razi, Muhassalu ejkari'l-mütekaddimin ve'l-müteahhirin mine'l-ulema ve'l-hukemii ve'l

mütekellimın, Kahire 1323/1953, s. 151-155; Teftazani, Şerhu'l:Mekasıd, II, 184, 187, 188; 
Cürcanı:, Şerhu'l-Mevakıf, VIII, 246, 252-253, 258-259, 260. 

52 el-Bakara 2/64, 95; el-Cum'a 62/6, 7; Matüridi, Kitiibü't-Tevhıd, s. 204. 
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haberleri Kur'an'ın aklı icazını gösteren bir husus olarak görmekte, bunların Hz. 
Peygamber'in mucizesi olduğunu da belirtmektedir.53 

Ebü'l-Mui'n en-Nesefi, Resulullah'ın bildirdiği ve Kur'an'da ifade edilen 
gayba dair haberleri tafsilatlı bir §ekilde ele alarak bunların birer aklı mucize 
olduğunu ifade eder.54 Mutezile alimlerinden Kadı Abdülcebbar ise, geçmi§le 
ilgili haberlerin, Kur'an'ın muciz~ ol.u§unu is bat eden hususlar olduğu· kanaatin
dedir.55 Aynı müellif Resuluilah tarafından haber verilip Kur'an tarafından da 
onaylanan yakın ve uzak gelecekle ilgili haberlerin, bir tür meydan okuma anlamı 
ta§ımalarından dolayı, Kur'an'dan ayrı birer mucize olduğunu da belirtir.56 

Bakıllani', Cüveyni', Gazzali', Seyfeddin el-Amidi' ve İzzet Derveze ise bu tür 
haberlerin sadece Kur'an'ın mucize olU§Unu isbat eden hususlar olduğu görÜ§Ün
dedirler.57 

Alimierin büyük çoğunluğunun gayptan haber vermeyi aklı mucize olarak 
kabul etmeleri, Cenab-ı Hakk'ın Resulullah'a Kur'an'dan ba§ka mucize vermedi
ğini bildirmi§ olması, ayrıca mucizenin bilinen tanımı gibi hususlar Peygamber'in 
bildirdiği ve Kur'an'da yeralıp gerçekle§en gayba dair haberlerin ona ait hissi' 
mudzeler olarak kabul edilemeyeceğini göstermektedir. Kaldı ki bu tür olaylar, 
herhangi bir talep söz konusu olmadan gerçekle§mi§, histen çok akıl ve tefekküre 
hitap eden hadiselerdir. Bunların mucize olarak kabul edilmeleri halinde 
Resulullah'a hissi' mucize verilmediğini belirten ayetlerle bu tür ayetler arasında 
bizzat Kur'an'ın reddettiği bir çeli§ki ortaya çıkacaktır.58 

c. Göğsün Açılması 

İslami'literatürde "§erh-i sadr" veya "§akk-ı sadr" tarzında kullanılan tabirle, 
Hz. Peygamber'in "göğsünQn. açılması" kastedilmektedir. Bu konu, Kur'an-ı 

Kerim'de iki yerde "göğsü (kalbi) İslam'a açma"59; iki yerde de genel bir ifade ile 
"göğsü açma"60 anlamında kullanılır. Söz konusu ayetlerde yer alan "göğsü açma" 
ile ne kastedildiği konusunda müfessirlerin iki farklı görü§ serd ettikleri görül
mektedir. "Şerh" ve "sadr" kelimelerinin sözlük anlamlarını esas alan rivayerlere 

53 Matüridi, Kitilbü't-Tevhfd., s. 209. 
54 Nesefl, Tebsıratü'l-edille, I, 463-495, 499, 500-502. 
55 Kadi Abdülcebbar, Şerhu'l-Usali'l-hamse (n§r. Abdülkerim Osman), Kahire 1988, s. 592-593. 
56 Kadi Abdülcebbar, el-Muğrıi, XVI, 330-336,419-422. 
57 Bakıllani, Temhfd, s. 167, 185; a.mlf., i'cdzü'l-Kur'an (n§r: Muhammed Abdülmün'im Hafii.ci). 

Kahire 1951, s. 61-62, 78-79; Cüveyni, irşad, s. 352-353; Oazzali, ihya, I, 155; Amidi, Ebkar, vr. 
528a, 528b, 535a-b-544a, 545a-b, 548a; a.mlf., Gayetü'l-meram, s. 345; İzzet Derveze, Tefslr, IV, 

'285; X, 212, s. 312. 
58 en-Nisa 4/82. 
59 el-En'am 6/125; ez-Zümer 39/22. 
60 Taha 20/25; el-İn§irah 94/1. 

ı 
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dayanan ve Fahreddin er-Razi tarafından da benimsenen birinci görü§e göre, Hz. 
Peygamber'in göğsü melekler tarafından açılmı§, kalbi §eytanın bağlantı kurması
nı sağlayacak noktaladan temizlenmi§, göğsüne hikmet v~ iman doldurulmu§
tur.6ı 

İkinci görü§e göre ise, bu ayetlerde kelimelerin zahiri sözlük anlamlan değil, 
Peygamber'e nübüvvet görevinin verilmesi, vahiyle bilgilendirilmenin, yüklendiği 
görevi ifa edebilme dü§üncesinin kendisinde meydana getirdiği üzüntü, sıkıntı ve 
darlığın giderilip gönlüne ferahlık, ümit, ilim ve hikmetin kazandırılması kaste
dilmektedir. Hasah-ı Basri, Ebu Bekir el-Esam, Taberi, Matüridi, Kurtubt, 
Zemah§eri, Tabersi, Kasimt, Elmalılı, İzzet Derveze ve Süleyman Ate§ gibi gerek 
klasik gerekse çağda§ birçok tefsir bilgini bu görü§tedirler.62 

Siyer ve hadis kaynaklan noktasında da bu konuya ili§kin bazı ihtilaflann 
bulunduğu anla§ılmaktadır. Öncelikle olayın ne zaman ve kaç defa meydana 
geldiği konusu ihtilaflıdır. Bazı rivayetlere göre olay, Hz. Peygamber henüz 2-3 
ya§lannda iken; nübüvvetin hemen ba§langıcında ve İsra olayının ba§ında olmak 
üzere üç kez meydana gelmi§tir. İkinci ihtilaf konusu ise, olayın bizzat olu§ biçi
miyle ilgilidir. Bu hususa yönelik farklı rivayetlerin birle§tirilmesinden, olayın §U 
§ekilde cereyan ettiği anla§ılmaktadır: Ku§ §ekline veya beyaz giysilere bürünmÜ§ 
bazı kimseler uyku ile uyanıklık arasında veya uyanık bir halde iken Resulullah'ı 
yatmp göğsünü açmı§lar, kalbini çıkarıp yıkamı§lar, ondan §eytanın irtibat mer
kezi olan siyah bir noktayı çıkarıp atmı§lar, kalbi tekrar yerine koyarak göğsünü 
kapa tm ı§ lar dır. 

İmam Matüridl'nin peygamberlik alameti olarak zikretmesi dı§ında63 , bu olay 
hiçbir kelam kaynağında Resulullah'ın bir mucizesi §eklinde yer almaz. Zira bu 
olay, kelamcılarca yapılan mucize tanımında bulunan meydan okuma, peygam
berlik iddiası ve mucize talebinin ardından olu§ma gibi §artları ta§ımamaktadır. 

Kanaatimizce cismaru bir §erh-i sadr mucizesinin vaki olduğunu kabul et
mek mümkün değildir. Hadisenin gerçekle§tiğini kesin bilgi ifade edecek §ekilde 
gösteren bir nas bulunmamakta, İn§irah suresindeki ayet ise, bu olaya açıkça 
delalet etmemektedir. Ayrıca, bazılarınca müstakil bir sure olarak kabul edilme
yen bu ayetleiin bir önceki sure (Duha) ile birlikte dü§ünülmesi gerekmektedir. 
Nübüvvetin ba§laıigıcını takip eden yıllarda nazil olan bu iki sure, §erh-i sadn 

61 Fahreddin er-Razi, Mefarihu'l-gayb, XXXXII, 4,5. 
62 bk. Taberl, Cdmiu'!-beydn, XXX, 234; Miltüridi Te'vf!dı, vr. 892a; Kurtubl, e!-Cdmi' !i-ahkdmi'!

Kur'dn, XX, 105; Zemah§erl, K~şdf, IV, 220; Kasim!, Mehdsin, XV II, 184; Ahmed Mustafa: el
Merağl, Tefsir, Kahire 1973, XXX, 189; Tabersl, Mecmau'l-beydnfi ıefsiri'l-Kur'dn (n§r. Fazlullah 
Tabatabill), Beyrut 1986, X, 388; Elmalılı, Hak Dini Kur'an Dili, VIII, 5911-5917; İzzet Derveie, 
Tefsir, I, 168; Süleyman Ateş, Yüce Kur'an'ın Çağdaş Tefsiri, X, 524-526. 

63 Matüridl, Kiıdbü'ı-Tevhfd, s. 191. 
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ifade eden ayetle birlikte, Resulullah'ın risalet görevi ve vahiy hidayetiyle ferahla
tılmasını; üzüntü, sıkıntı ve endi§elerinin giderilmesini anlatmaktadır. Söz konu
su a.yetin ne isra sırasında meydana geldiği rivayet edilen olay, ne de Hz. Pey
gamber'in çocukluk döneminde vuku bulduğu nakledilen hadise ile bir alakası 
bulunmamaktadır. 

Konu ile ilgili mütevatir olmayan ve serredlerinde çe§itli problemler bulunan 
rivayetlerin kelam ilmi açısından bilgi ifade edecek bir özelliğe sahip olmadıklan 
görülmektedir.64 

Şerh-i sadr rivayetinin diğer tarikinde otoritelerce rivayetleri güvenilir bu
lunmayan65 Yakidi vardır. Ayrıca bu konuyla alakah hadislerin muhtevalarında 
da çeli§kiler bulunmaktadır. Mesela, Enes'in rivayetinde, ResGlullah'a gelen 
meleğin sadece Cebrail olduğu belirtilirken, İbn İshak iki; Ebu Ya'la, Ebu Nuaym 
ve İbn Asakir ise, üç meleğin geldiğini kaydetmi§lerdir. Bazı rivayetlerde melekle
rin birer beyaz elbise giydikleri, bazılarında ise ku§ suretiyle göründükleri ifade 
edilmi§tir. Resulullah'ın göğsünün açılıp kalbinin çıkanlarak yıkandığını ve 
§eytanın siyah irtibat noktasının atılmasından sonra kalbin tekrar yerine kondu
ğunu belirten rivayetler yanında, kalbin içine ıman ve hikmet doldurulup yerine 
iade edildiğini kaydeden rivayetler de bulunmaktadır. Öte yandan göğse böylesi 
bir operasyon tatbik edilerek bu sonuçların alınamayacağı açıktır. Ayrıca, Hz. 
Peygamber'in henüz 2-3 ya§larında iken ba§ına gelen ve kendisince nakledildiği 
söylenen bu hadise, çok küçük ya§larda ya§anan bir olay olması sebebiyle, itima
da §ayan bir bilgi olarak görülememesi yanında, Hz. Peygamber'e, İslam kar§ıtları 
tarafından onun cinli ve saralı ithamlarının yönetilmesine sebep olmu§tur.66 

İn§irah suresine bir sebeb-i nüzul bulma ve anılan ayeti sözlük anlamında· 
anlama eğiliminin; §air Ümeyye b. Ebü's-Salt hakkındaki söylentide anlatıldığı 

6
i Söz gelimi, Hz. Peygamber'in çocukluk döneminde bu olayı ya§adığını anlatan rivayetin iki 

tarikinden birinde Cehm b. EbO Cehm bulunmaktadır. Bu zat, mechOldür. Bu tabir: "Hadis il
ıniyle me§gul olmayan, hadis öğrenim ve öğretimiyle tanınmayan, bu sebeple de hadisçiler ara

sında bilinmeyen kimse" anlamına gelmektedir. İbn İshak'a göre Cehm'in bu olayı kimden duy
duğu kesin olarak bilinmemektedir. Ebo Nuaym, İbn RahOye, EbO Ya'la ve Taberi, Cehm'in bu 
hadiseyi Abdullah b. Ca'fer'den duyduğ~nu söylemi§lerdir. Ne var ki, bu zatın da Halime ile 

· görü§üp görü§mediği ihti!aflıdır. Halime'in vefatı sırasında henüz 7-8 ya§lannda bir çocuk olan 
Ca'fer'in, onu görüp bu olayı dinlediğine dair hiçbir bilgi mevcut değildir.Zehebl de Cehm'in 
tanınan bir kimse olmadığını kaydetmektedir. Geni§ bilgi için bk. Zehebl, Mlzilnü'l-i'ıidill (n§r. 
Ali Muhammed Becavi), Beyrut 963, I, 426; Alunet Yücel, Hadis İlminde Tenkit Terimleri ve İlgili 
Çalışnalar, İstanbul1998, s. 62-81. 

65 bk. Süleyman Nedvl, Asr-ı Saildeı, III, 1526-1543; IV, 1808-1810. 
66 bk. Leone Caitano, İsiilm Tarihi (tre. Hüseyin C~hid), İstanbull924, I, 116-117; William Muir, 

The Ufe of Mohammad, Edinburgh 1923, s. 7; Dozy Reinhart, Tilnh-i İslilmiyeı (tre. Abdullah 
Cevdet), Kahire 1908, I-II, 36-48. 
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üzere, cinlerin uyuyan ki§iye nüfuz ederek onu §air ve kahin haline getirdiği 
tarzındaki Araplarda eskiden beri var olan yaygın inanı§ın, ihtida eden bazı 
YalıGdi ve Hristiyan din adamlan tarafından nakledilen benzer olağanüstü 

olayların; Hz. Peygamber'i diğer peygamberlere üstün gösterme anlayı§ı ve hari
kulade merakı §eklindeki saiklerin, bu tür rivayetlerin ortaya çıkmasına yol açmı§ 
olması ihtimali göz ardı edilmemelidir. 

Bu tür rivayetler Resulullah'a maddi mucize verilmediğini ifade eden ayet
lerle de çeli§mektedir . .Ayette zikri geçen §erh-i sadnn, fiziki bir operasyon ve 
hissi bir mucize olarak kabul edilmesi durumunda, Kur'an ayetleri arasında bir 
çeli§kinin ortaya çıkacağı açıktır. Oysa Cenab-ı Hak, Kur'an'ın alel'ade bir söz 
değil, ilahi bir kelam olduğunu isbat sadedinde, onda herhangi bir çeli§ki bulun
madığını bildirmi§tir. Şu halde İn§irah sOresinde ifade edilen ResGlullah'ın göğ
sünün açılması olayı, rivayetlerde t:~svir edildiği §ekilde fiziki bir operasyon, 
dolayısıyla ·hissi bir mucize olmayıp iman ve hikmet lutfetrnek suretiyle, onun 
üzüntü ve sıkıntısının giderilmesi, umutlu ve güçlü kılınarak kalbinin rahatlatıl
masından ibarettir. 

d. İlahi Teyide Mazhar Olma 

Allah Teala, Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerine yardım ettiğini bildirmek
tedir.67 Peygamberler tarihinde bazen akli veya hissi bir mucize olarak, bazen de 
birtakım sebepler dahilinde cereyan eden bu ilahi teyidin, Resulullah hakkında 
her §eyden önce akli bir mucize olan Kur'an ile gerçekle§tirilmi§ olduğu, yine 
bizzat Kur'an'dan öğrenilmektedir.68 Hz. Peygamber ve ashabının daha ba§ka bazı 
vasıtalarla da desteklendiği Kur'an'da kullanılan "nasr" (yardım ve zafer) kelime
siyle ifade edilmi§tir.69 Allah'ın peygamberlere yardımı, kendilerine verilen 
mucize ve davalannda ba§arılı kılınmaları hususlarını da kapsamaktadır. Hz. 
Peygamber de bu anlamda ilahi teyide mazhar olmu§tur. Bu husus akli bir mucize 
olarak görülebilir. Ancak konumuz Kur'an'dan hareketle Hz. Peygamber'e hissi 
mucize verilip verilmediğini incelemek olduğu için, bu bölümde ilahi yardımın bu 
§ekli üzerinde durulmayacaktır. Konu "ilahi nusret" noktasına gelmi§ken, Al
lah'ın görünmeyen askerleri ile Hz. Peygamber'e "yardım edilip edilmediği" 

hususu üzerinde durutmasına gerek görülmü§tür. Zira Kur'an'daki bazı ayetlerden 
hareketle Hz. Peygamber' e böyle bir hissi mucize atfetme konusunda incelenmesi 
gereken farklı görü§ler bulunmaktadır. 

67 et-Tevbe 9/40; el-Gafir 40/51. 
68 el-İsra 17/59; el-AnkebCıt 29/48-52; ed-Duha 93/7; el-İnşirah 94/l-4. 
69 Al-i İmran 3/123; et-Tevbe 9/25, 40; el-Feth 48/3; es-Saf 61/13; en-Nasr l 10/l. 
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da) Yasin sO.resinde, "Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik, üzer
lerine perdeler geçirdik, artık göremezler"70 buyurulmaktadır. Ayrıca Enfal 
suresinde, " ... attığm zaman sen atmamı§tm, Allah atmı§tı ... "71 denmektedir. Bu 
iki ayette ResO.lullah'a yardım edildiğini akla getiren "set çekme ve görmeme" ile 
"atma" fiilierinden yola çıkan bazı alimiere göre birinci ayet, Medine'ye hicret 
etmek üzere geceleyin evinden çıktığı sırada kendisini öldürmek için evini sarıp 
bekleyenierin yüzlerine, yerden bir avuç toprak alıp atmasını, bunun üzerine de 
suikastçıların kendisini görememeleri olayını tma etmektedir. İkinci ayet ise, bir 
yoruma göre Hz. Peygamber'in Bedir'de veya Huneyn'de72 dü§man tarafına 

yerden bir avuç kum alarak atmasma ve kum tanelerinin dü§manların gözüne ve 
boğazına giderek hiçbir §ey göremez hale gelmelerine i§aret etmektedir. Bir ba§ka 
görü§e göre ise ayet, Hz. Peygamber'in zırh ku§anmı§ olan Übey b. Halefi mızrak
la boynundan yaralamasını; diğer bir görü§e göre ise, Hayher'de ok kullanıp İbn 
Ebü'l-Hukayk'a isabet ettirmesine delalet etmektedir. Ayeti bu olaylar ile ili§ki-
lendirip yorumlayanlara göre, "bu atı§lar ve sonuçları", Resulullah'm birer hissi • 
mucizesidir. Buna göre Hz. Peygamber, bir avuç kum saçarak dü§manların gözle- ·ı 
rini göremez hale getirmi§; attığı mızrak, zırhlı dü§manmın yegane açık yeri olan 
boynuna uzak mesafeden isabet etmi§ veya çok uzaklarda bulunan dü§manı 
isabet etmi§tirY Bu tür olaylar ise birer açık hissi mO.cizeden ba§ka bir §ey değil-
lerdir. Ancak, ilgili ayetlerde· neyin ne zaman atıldığı, atma (remy) ile hangi 
mananın kastedilmi§ olduğu hususunda açıklık bulunmamaktadır. Dolayısıyla 

ayetlerin delaletinden, iddia edildiği gibi mucizevi bir olay çıkarrriak mümkün 
değildir. Bu ayetleri açıklamak üzere nakledilen rivayetlere gelince, mesela 
ResO.lullah'ın hicret olayının ba§mda, evinden çıkarken dü§manlarınm yüzüne 
toprak attığını ifade eden sağlam bir rivayet bulunmamaktadır. Uhud, Hayber ve 
Huneyn sava§ları da, Bedir'den sonra indiği bilinen söz konusu ayetin nüzulün-
den sonra meydana gelmi§lerdir. Ayrıca, olayları nakleden raviler zincirinde 
kopukluk ve belirsizlik vardır; senetler zayıftır. Bu konuda tarih bakımından 
gerçeklik ihtimali bulunan yegane rivayet Bedir ile ilgili alandır. Ancak onun da 
sağlam bir senede sahip olmadığı bilinmektedir. Bununla birlikte zayıf da olsa 
ResO.lullah'ın dü§manlarınm yüzlerine topraksaçtığını bildiren ri vayetin yansıttığı 
olayın, tanıma uyınadığı için mucize olması bir yana, Kur'an'm, Hz. Peygamber'e 
hissi mucize verilmediğini ifade eden ayetlerine de ters dü§mektedir. 

70 Yasin 36/9. 
71 el-Enfal 8/17. 
72 Müslim, "Cihad ve >iyer" 8; Darimi, "Siyer", 16; Vakıdi, Muhammed b. Ömer, Kitdbü'l-Megdzi 

(nşr. Marsden Jones), Beyrut 1984, I, 81, 133; lll, 899; İbn Hişam, es-Siretü'n-nebeviyye (nşr. 
Mustafa es-Sekka v.dğr.),Kahire 1955, I-II, 628. 

73 bk. Taberi, Camiu'l-beydn, IX, 204-205; Fahreddin er-Razi, Mefdtihu'l-gayb, XV, 1 13; İbn Kesir, 
Tefsir, lll, 570-572. 
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Söz konusu ayetlerde geçen "sed çekme ve görmeme"yi gurur vb. psikolojik 
sebeplerle, inatla§arak gözü hak ve hakikate kapayıp görememe; "atma"yı ise 
sava§;tllak ve zafer elde etmek anlamıyla değerlendirenler vardır. Buna göre, bu 
ayetlerde olağanüstü, nübüvvetin gerçekliğini isbat eden herhangi bir husus 
yoktur. "Sen atmadm, Allah attı." ayeti, ashabın Bedir'den sonra, dü§mana kaqı 
elde edilen zaferi, kendilerine övünme payı çıkararak anlatmaya kalkı§malan 
üzerine, onlara övünecekleri bir §ey olmadığını ve zaferi tamarruyla Allah'ın 
yardırı:p ile elde ettiklerini hatırlatmak Üzere nazil olmu§tUr. 

Bu arada, Resulullah ve ashabına Allah'ın yardım ettiğini ifade eden diğer 
bir husus da, Bedir sava§ı öncesindeki son gece, Müslümanların rahat bir uyku 
uyumaları ve yağmur yağması sonucu su ihtiyaçlarını kaqılamaları, bunun üzeri
ne, kendi taraflarındaki sava§ meydanının rahat hareket edilecek §ekilde peki§
mesi, dü§man tarafının bulunduğu arazinin ise çamurlu hale gelmesi, böylece bir 
tarafın i§inin kolayla§tırılmı§, öbür tarafın ise güçle§tirilmi§ olması;74 keza Uhud 
sava§ının son a§amasmda müminlerin aynı §ekilde bir nevi uyku hali ya§amalan 
ve huzur bulup dinlenmeleridir.75 Her ne kadar bütün bunlar birer lütuf ve 
yardım olarak algılanıp bir §ükür vesilesi §eklinde görülebilse de, bu olayların, 

açık bir hissi mucize tarzmda değerlendirmesinin doğru olmayacağı ortadadır. 

db) Hz. Peygamber'in Allah tarafından "görülmeyen askerler" ile Allah tara
fından teyit edildiğini gösteren76 ifadelere gelince, genellikle buradaki "görülme
yen asker" tabirinden "melekler" anla§ılmı§tır. Ancak bu kelimelerin geçtiği 

ayetlerde, bunlarla meleklerin kastedildiğine dair açık bir i'§aret yoktur. Bunlar
dan Ahzap sava§ı münasebetiyle, sözü edilen askerlerile, bu sava§ın sonunda 
dü§manm hezimetine sebep olan rüzgarın . kastedilmi§ olması ihtimali daha 
kuvvetli görünmektedir. Nitekim ayette "rüzgar" kelimesi de geçtiği gibi, İbn 
Abbas da "askerler" kelimesinin "rüzgar" anlamına geldiğini söylemi§tir.77 Döne
min §airlerinden Ka'b b. Malik ise bu sava§la ilgili bir §iirinde, rüzgara ve dü§man 
üzerindeki etkisine temas etmi§tir.78 Ayrıca ayette gönderildiği bildirilen askerle
rin, dü§man içine salman korku ve rüzgarı yönlendirmekle görevli meleklerin 
olması da muhtemeldir. Bununla birlikte, görülmeyen, beklenmeyen ve a§ırı bir 
biçimde dahi olsa, bir tabiat olayı tarzmda cereyan eden §iddetli rüzgar ve soğu
ğun, mucize tanımındaki §ablona uymayacağı da açıktır. 

Huneyn'e gelince, bu olayla ilgili olarak kullanılmı§ olan "askerler" kelimesi 
de, "melek" anlamına açık bir §ekilde delalet etmemektedir. Kelimeyi melek 

74 bk. el-EnfiH 8/11. 
ı; Aı-i İmran 3/154. 
76 bk. el-EnfalS/9; et-Tevbe 9/25,26,40; el-Ahzab 33/9. 
77 Vakıdi, Kiıaba'l-Megazt, Il, 494. 
78 İbn Hi§iim, es-Sfretü'n-nebeviyye, Il, 256, 263. 
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tarzında anlamaya yol açan bazı rivayetler bulunsa da, bir kısmının senedindeki 
kopukluk ve bilinmeyen kimselerin mevcudiyeti bunları zayıflatmaktadır. 
Ravilerin bazıları gördükleri siyah karıncalan, bazıları da tanımladıklan atlıları, 
melek olarak telakki etmi§lerdir.79 Burada bazı kimselerin gördüklerini iddia 
ettikleri siyah karıncaların, aslında müminlere yardım etmek üzere Allah tarafın
dan gönderilmi§ melekler olduğunu kabul etmek kolay değildir. Ayrıca görüldüğü 
iddia edilen yabancılar kimdir? Sava§ §artlarında tanınmayan kimselerin, bazı 
karartılar §eklinde görülmesi söz konusu olabilir. Ancak bunların kim ve ne 
olduklarına nasıl karar verilebilir? Bu karartının ve tanınmayan kimselerin melek 
olduğuna hükmetıneye bizi götürecek güçlü bir sebep bulunmamaktadır. 

de) Allah'ın, Hz. Peygamber'e melekleri göndererek yardım ettiğine En'am 
suresinin 9. ayeti ile AI-i İmran suresinin 124 ve 125. ayetleri açıkça temas 
etmektedir. Bunlardan Uhud sava§ından bahseden ayetlerde, sava§ öncesinde 
İslam ordusundan bazı ayrılmaların olması ve böylece iki ordu arasında sayısal 
güce dayalı dengenin üçte bir oranında bozulması ile Müslümanlarda olu§an 
moral bozukluğunu gidermek üzere Resulullah'ın, "sabretmek, Allah'tan sakın
mak ve dü§manların ansızın gelmesi §artıyla, üç, hatta be§ bin meleğin kendileri
ne yardım edeceğini" ashabına söylediği bildirilmektedir.80 Bedir sava§ından 
bahseden ayette ise, sayı ve teçhizat bakımından "iki ordu arasındaki dengesizlik, 
moral bozukluğu yanında müslümanlar ile mü§rikler arasındaki ilk sava§ olması 
gibi sebeplerden dolayı Resulullah'ın Allah'tan yardım niyazında bulunduğu ve 
Allah'ın da bin melek ile İslam ordusuna yardım edeceğini bildirdiği" ifade 
edilmektedir.81 

Bu ayetlerden hareket eden İslam alimleri, Bedir'de meleklerin Peygamber'e 
ve ashabına yardım ettiği hususunda ittifak ettikleri halde; Uhud'daki yardımın, 
§arta bağlandığını, onun da söz konusu §art yeriı:ıe getirilmediği için, hiç gerçek
le§mediği veya sava§ın en sonunda gerçekle§tiği konusunda ihtilaf etmi§lerdir. 

Bu sava§larda meleklerin İslam ordusuna yardım ettiğini kabul edenler İbn 
Abbas, Mücahid, Hasan-ı Basri, Katade, Süddi, İbn Cüreyc, İbnü'l-Enbari, 
Tabersi, Kurtubı ve Alus1 gibi alimler, meleklerin Bedir sava§ına bizzat katılıp 
mü§riklere kar§ı kılıç kullandıklarını söylemektedirler.82 Bunlar, ayette geçen 
"birbiri ardınca gelen", "alametli" ve "indirilen" kelimeleri ile " ... boyunlarının 
üstüne ve ellerine vurun ... " tabirlerinden hareketle istidlalde bulunmaktadırlar .. 
Ayrıca Ubeyd b. Umeyr, İbn Mes'ud ve İbn Abbas, Bedir'e katılan mü§riklerin 

19 Vakıd!, Kitdbü'l-Megdzi, III, 905-906. 
Bo bk. Al-i İrnran 3/124, 125. 
Bı bk. ei-Enfiil 8/9. 
Bı Tabers!, Mecmau'l-beydn fi tefsiri'l-Kur'dn, III-IV, 809; Kurtub!, el-Cami' li-ahkami'l-Kur'dn, IV, 

203; VII, 361; Arası, Ruhu'l-medni, Beyrut)993, III, 74-77. 
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meleklerin Bedir sava§ına i§tirak ettiği. yolundaki bazı gözlemlerine dayanarak 
rivayetlerde83 bulunnmaktadırlar. 

EbG Bekir el-Esam, Matüridt, Tabert, Fahreddin er-Razı, Kasimt, Re§id Rıza, 
Elmalılı, Ömer Rıza Doğrul, Muhammed EbG Zehra, İzzet Derveze ve Süleyman 
Ate§ ise, Allah'ın Bedir'de melekler vasıtası ile müminlere yardım ettiğini, ancak 
bunların bedenlenmi§ bir halde ve mü§riklere kar§ı kıliç kullanarak değil, mü
minlere umut, cesaret ve moral ilham etmek suretiyle mü§riklerin içine korku 
salarak icra-yı faaliyet ettiklerini ileri sürmektedirler.84 Bunlara göre Yüce Allah, 
meleklerle yardım ettiğini bildirdiği ayetlerde, bunun sadece bir müjde olduğunu 
bildirmekte, meleklere "müminlere moral ve umut vermelerini, onlan sava§a· 
te§ci etmelerini" emretmektedir. Bu görü§e göre, ayette geçen "vurun" emri, 
Allah'tan meleklere değil, meleklerden müminlere bir ilham veya Allah'ın, 

"müminlere böyle bir dü§ünceyi ilham etmeleri için meleklere hitaben" bir emri 
durUmundadır. ayette geçen "indirilmi§", "alametli", ve "pe§ pe§e" tabirleri ise, 
meleklerin bedenli olarak insanlara görünmelerini zorunlu kılmaz. 

Konu ile ilgili rivayetler sened bakımından zayıf olduğu gibi, kullanılan ifa
deler de meleklerin sava§a bizzat ve bedenen katıldıklanna kesin bir §ekilde 
delalet etmekten uzak ve kapalıdır. Nitekim bu olayı nakledenlerden İbn 
Abbas'ın, çocuk ya§ta olduğu için bu sava§a katılmadığı bilinmektedir. Olayı 
kimden dinleyerek anlattığı belli değildir. Ayrıca, mü§riklerden nakilde bulundu
ğu ki§iyi de hatırlamamaktadır. Ona olayı anlattığı söylenen ki§i ise, sadece bazı 
sesler duyduğunu iddia etmektedir. Bedir'e katılmı§ olan EbG DavGd el-Mazin1 
rivayetinde ise, sened zincirinde kopukluk bulunmaktadır.85 

Bize göre, Kur'an'da meleklerin mürninleri umutlandırmak, te§d' etmek an
lamında yardıma gönderildiği bildirilmektedir. Bedir sava§ı, söz konusu ayette 
anlatılan bu ruh hali içinde yapılmı§ ve müminlerin üzerlerinde hissettikleri ilahı 
yardım sayesinde zaferle sonuçlanmı§tır. Fahreddin er-Razi sava§a meleklerin 
katkısının, titiz davranan ulemanın benimsemi§ olduğu genel kanaate göre 
müminlere ilhamdan ibaret olduğu görü§ündedir.86 Biz de söz konusu ayetleri bu 

63 İbn Hi§am, es-Siretü'n-nebeviyye, I, 632-634; Vakıdt, Kiıabü'l-Megilzf, I, 235. 
64 Matüridt, Kitaba'ı-Tevhfd, s. 190; Taberi, Cilmiu'l-beyiln, III, 52,53,55; IX, 197; Re§id Rıza, 

Tıi[sir, Darü'l-ma'rife 1947, IV, 111-114; IX, 563, 565-567; X, 32,34,295; Kurtubt, el-Cami', VII, 
360, 361; VIII, 97; Kasimt, Mehilsin, III, 222, 223; Derveze, Tefsir, VIII, 15; Elmahh, Hak Dini 
Kur'an Dili, 2374, 2495; Süleyman Ateş, Yüce Kur'an'ın Çağdaş Tefsiri, III, 493, 496; IV, 48; 
Fahreddin er-Razi, Mefatih, VIII, 187; XV, 105, 109; XVI, 19; Muhammed Ebu Zehra, 
Hiltemıt'n-nebiyyln,Darü'l-fikri'l-Arabi, ys., s. 626, 795; Ömer Rıza Doğru!, Tann Buyruğu, İstan
bul1980, s. 103, 219, 234. 

65 İbn Hişam, es-Siretü'n-nebeviyye, I, 633; Vakıdt, Kiıaba'l-megilzf, I, 234-235; Reşid Rıza, Tefstr, 
IX, 566. 

86 Fahreddin er-Razi, Tefsir, IV, lll. 
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tarzda anlamının, Kur'an'ın genel esprisine daha uygun dü§eceği kanaatindeyiz. 
Zira Kur'an'da, insanların Peygamber'in yanına melek indirilmesi istekleri redde
dilmi§, inciirilecek olsalar bile, bunun yine bir insan sOretine temessül tarzında 
olacağı bildirilmi§tir.87 Şayet bu sava§ta melekler, insan sOretinde katılıp sava§mı§ 
olsalardı, bu büyük bir mucize olurdu ve kimlerin melekler tarafından öldürülmü§ 
olduğu bilinirciL Oysa Bedir'de .her iki taraftan sava§a katılanların kimlikleri ve 
ölenlerin kimler tarafından öldürüldüğü bilinmekte, ölüler arasında öldüreni belli 
olmayan hiç kimse bulunmamaktadır. Kaldı ki mü§rikleri mağlGp etmek için 
yüksek sayıda meleğe de gerek yoktur. Sadece Cebrail, bu konuda yeterli olacak
tır. Ayrıca ayette geçen "bin melek ... " sözünü, ResGlullah melekleri görerek veya 
mürninleri te§ci' için söylemi§ de olabilir. Ayet ise, daha sonra o sözü de ihtiva 
ederek nazil olmu§ olabilir. Bu takdirde melekler gerçekte inmemi§, ancak mü
minler ResGlullah'ın bu sözü ile moral ve cesaret kazanmı§ olurlar. Öte yandan, 
§ayet bu sava§ta bazılarının iddia ettiği üzere, her müminin arkasında bir melek 
bulunup mü§rikleri onlar öldürdü ise, Bedir gazilerinin §an ve kahramanlıkları 
zedelenecektir. Zira böyle bir varsayıma göre onlar, sadece sava§ meydanında 
dola§mı§, mü§riklerle muharebeyi melekler yapmı§ olacaktır. . 

Sonuç olarak Kur'an'ın Bedir'de meleklerin müminlere yardımı ifade eden 
beyanları manevi yardım anlamına gelmektedir. Bu husus, ResGlullah'ın hak 
peygamber olduğuna delalet eden aklı bir delil olmakla birlikte; maddi ve gözle 
görülür bir olay olması, açık talep ve meydan okuma ihtiva etmemesi gibi sebep
lerle hissi bir mucize olarak algılanmaya müsait değildir. 

e. İsra Olayı 
Sözlükte "gece yolculuğu yaptırmak ve gece yürüyü§Ü anlamına gelen isra 

kelimesi dini literatürde Hz. Peygamber'in mirac gecesi sırasında Mescid-i Ha
ram'dan Mescid-i Aksa'ya intikalini ifade eden bir terimdir. İsra ile bağlantılı 
olan "mirac" ise sözlükte yükselme manasında olup, terim olarak Hz. Peygam
ber'in yüceliklere yükseltilmesinden ibarettir. Kur'an-ı Kerim'in on yedinci 
sOresinde isra hadisesine değinilerek, Hz. Peygamber'in ilahı bazı ni§an ve ala
metleri göstermek üzere bir gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürül
düğü ifade edilmektedir.88 Ayette kendisinden söz edilen "kul"un, Hz. Peygamber 
olduğu hususunda herhangi bir ihtilaf yoktur. Bu ayetin Mekke döneminde nazil 
olduğu bilindiğine göre, isra olayının da hicretten önce vuku bulduğu kesindir. 
Ancak hadisenin mahiyeti, olu§ tarihi, sayısı ve yeri gibi konularda ihtilaf edil~ . 
mi§ tir. 

87 ei-En'am 6/9. 
88 ei-İsra 17/1. 
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Sahabe ve tabiln ulemasının-çoğuna göre isra, ruh ve beden bütünlüğü için
de ve uyanık iken meydana gelmi§tir. Zira olayın 'anlatıldığı surenin ilk ayetinde 
"abd", yani "kul" lafzı kullanılmı§tır. Bu kelimeyle, ruh ve ·bedeni ile birlikte in
san kastedilmektedir. Ayrıca, surenin bir ba§ka ayetinde " ... o gece sana gösterdi
ğimiz rüyayı (tema§a) ... sırf insanları sınamak üzere meydana getirdik ... "89 buyu
rulmu§ olmasından hareketle, söz konusu olayın uykuda görülen bir rüyadan 
ibaret olduğunu dü§ünenler vardır. Şayet isra ve sonrasındakiler, bedent bir yol
culuk olmayıp sadece uykuda görülen bir rüyadan ibaret olsaydı, bunda sınana
cak herhangi bir durum olmazdı. Nitekim konuyla ilgili rivayetlerde bildirildiği 
üzere, bu harikulade -olaydan sonra, mü§rikler büyük gürültüler kopararak tekzip 
yolunu seçmi§ hatta birkaç müsWman da irtidat etmi§tir. Dolayısıyla isra olayı, 
insanlar için zorlu bir inanç imtihanıdır. Bu durum, olayın bedent bir hadise 
olduğunu göstermektedir. Ayrıca, Resulullah'ın bu yolculuğa o gece uykudan 
uyancimlarak çıkarıldığını nakleden hadisler de vardır. Olayın bedent değil, sade
ce ruht bir hadise olduğunu isbat amacıyla zikredilen Ai§e ve Muaviye rivayetleri 
ise, aksi görü§ü destekleyen rivayetler kar§ısında zayıf kalmaktadır. Zira Hz. Ai
§e'nin, olay vuku bulduğu sırada çocuk ya§ta olduğu, Muaviye'nin ise, henüz 
Müslüman olmadığı bilinmektedir. Dolayısıyla bu rivayetler teknik deyimiyle 
birer sahabe mürselidir. 

İsra olayının rum ve manevt bir yolculuktan ibaret olduğunu söyleyen İslam 
alimleri ise, asıl insanın haddizatında bu bedenin ötesinde, onu kullanan ba§ka 
bir §ey olduğunu ve İsra suresinin 60. ayetinde geçen "rü'ya" ile hangi anlamın 
kastedildiğinin kesin olarak bilinmediğini söylemektedirler. Bunlara göre, Hz. 
Peygamber'in rüya ve ruht mü§ahedelerin, sıradan bir insan rüyası ve mü§ahedesi 
gibi olmadığını bildikleri ve bunu kendilerine hissi bir mucize olarak algıladıkları 
için mü§rikler, isra olayını bildiren vahyi ve muhtevasını inkar etmi§; o sıralarda 
İslam'a girme eğiliminde olan bazıları da bunu bir süre için ertelemi§ olabilirler. 
İ§te ayette sözü edilen "fitne" (sınama) bundan ibarettir. öte yandan müminler, 
bu olayın olu§umunu ve içeriğini gayet samimi bir tasdik ile kar§ılamı§lardır. 

İddia edildiği üzere çok sayıda mürnin irtidat da etmi§ değildir. Nitekim siyer ve 
tarih kaynaklarında bu olay sonrasında kütlevt irtidadı kaydeden herhangi bir 
listeye rastlanmamaktadır. Ayrıca, ilgili ayette "müminlerin" değil, "insanların 

sınanmasından" söz edilmesi bu lafzın da Kur'an'da genellikle mü§rikler için kul
lanılmı§ olması dikkat çekmektedir. 

İsranın ruht bir olay olduğunu ifade eden rivayetler, içerik ve ravileri bakı
mından birtakım çeli§kiler ta§ımaktadır. Mesela ravilerden İbn Abbas ve Enes b. 
Malik, o sırada henüz üç-be§ ya§ında çocuk olup Enes Mekke'de değil, Medi
ne'de bulunmaktadır. EbG Hüreyre ise Resulullah'ın vefatından üç sene önce, 

89 el-İsra 17/60. 
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yani isra olayından yakla§ık 8~9 sene sonra müslüman olmu§tur. Binaenaleyh söz 
konusu ravilerin, olayın meydana geldiği gecenin ertesinde Mekke'de bulunmala
rı söz konusu değildir. Dolayısıyla bunların rivayetleri de birer sahabe mürselidir. 
Ayrıca, Enes b. Malik'in rivayeti, hadisi kimden aldığı bilinmeyen Malik b. 
Sa'saa'ya dayanmaktadır. Ayrıca Buhart ile Müslim'in Enes b. Malik· tarikiyle 
naklettikleri bir rivayette, isra olayının, Resulullah'ın henüz vahye mazhar olma
dığı bir dönemde meydana geldiği yer almaktadır. Bu ise, İsra suresinin hicrete 
yakın bir tarihte nazil olduğu gerçeği yanında Hz. Peygamber'in, henüz peygam
ber olmazdan önce böyle bir ilahı hidayet ve bilgilendirmeye mazhar olamadığı 
realitesi ile çeli§mektedir. 

İsra olayının, ihtilaflı yanlarından biri de meydana geli§ tarihidir. Olayın yıl 
olarak bi'setten bir sene veya on be§ ay önce; bi'setten be§ sene sonra; hicretten 
be§ sene, üç sene, yirmi ay, on sekiz ay, on yedi ay, on be§ ay, on bir ay, bir sene 
sekiz ay ve altı ay sonra gerçekle§tiği yolunda birbirinden çok farklı ve çe§itli 
görü§ler ileri sürülmü§tür. Ayrıca hadisenin yılı üzerindeki bu tartı§malar, ay ve 
gerçekle§tiği gün açısından da sürmü§tür.90 Bununla birlikte, isranın hicretten 
bir-bir buçuk yıl önce, Recep ayının· 2 7. gecesi vuku bulduğu görü§ü ağırlık 
kazanmı§tır. 

Bu arada isranın bir defadan çok ~e mükerreren vaki olduğunu söyleyenler 
de vardır. Ancak çoğunluk, bir defa meydana geldiği kanaatindedir. Meydana 
geldiği yer bakımından ise, Mekke veya Medine'de gerçekle§tiği yönündeki §ehir 
ihtilafı dı§ında, olayın Mescid-i Haram'da Makam-ı İbrahim ile Zemzem arasın
da; Hicr denilen mevkide; Resulullah'ın kendi evinde; Ümmü Hani'nin evinde 
ve Ebu Talib vadisinde gerçekle§tiği tarzında birbirinden farklı görü§ler bulun
maktadır.91 

Mtraca gelince, isra konusuyla ilgili olarak temas edilen ihtilafların tamamı 
burada da geçerlidir. Hatta, israda görülen ihtilaflann büyük çoğunluğu miraçla 
ilgili rivayetlerden kaynaklanmaktadır. Mi'rac, İmam E§'art, Matüridt, Kadı 
Abdülcebbar, Fahreddin er-Razi ve Teftazani'den Şeyh Müfid, Tabers1 ve 
Zencanl'ye; Elmalılı, Ömer Rıza Doğrul, İzzet Derveze ve Süleyman Ate§'e kadar 
pek çok ilim adamı tarafından genel kabul görmü§ bir hadisedir.92 Ancak isra ile 

90 SüyOti, el-İsrll' ve'l-mi'rllc (n§r. Muhammed Abdülhakim el-Kadi),Kahire 1989, s. 60-62; İbn 
Dihye, el-İbtihllc fi ehlldtsi'l-mi'rllc (n§r. Rifat Fevzi Abdülmuttalib),Kahire 19996, s. 6-13; Fazı! 
Hasan Abbas. e!-Midıllc nefehllı mine'I-isrili ve'l-mi'rllc, Arnman 1987, s. 18-19. 

91 bk. Süyti, el-İbtihac, s. 62-63. 
92 bk. E§'ari, el-İbllne an usuli'd-diyllne, Beyrut 1994, s. 441; Matüridi, Kiıllbü'ı-Tevhtd, s. 203; Kadi 

Abdülcebbar, el-Muğni., XVI, 419; Fahreddin er-Riizi, Meflltihu'l-gayb, XXVIII, 285-295; 
Teftazani, Şerhu'l-Akaid, s. 174-175; a.mlf, Şerhu'l-Makllsıd, Il, 192-193; Şeyh Müfid, el-Hikllyllt, 
Kum 1993, s. 69; Tabersi, Mecmau'l-beylln, V-VI, 609; Zencani, Akaidu'l-İmllmiyye el-
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birlikte mi, ayrı mı; bedenle mi, rüya halinde mi; ruhani mi, kaç kez vuku buldu
ğu ve ne ile sabit olduğu gibi hususlarda ihtilaf edilmi§tir. Bir grup alim miracın 
ayet ve hadislerle sabit olduğunu ileri sürmekte, bu konuda birinci derecede 
Necm suresinin ilk ayetleri ile istidlal etmekte, ayrıca konuya delil te§kil eden 
mütevatir, en azından me§hur seviyesinde· pek çok sahih hadisin bulunduğunu 
iddia etmektedirler. Bir ba§ka grup ise, mi'racın sadece hadislerle sabit olduğunu, 
Necm suresinde ye alan ve delil olduğu ileri sürülen ayetlerin bu konuyla ilgisi 
bulunmadığını söylemi§lerdir. 

Bu arada gerek israda ve gerekse miraçta, Hz. Peygamber'in Allah'ı mı, yok
sa ayetlerini mi gördüğü hususunda da ihtilaf edilmi§tir. Ashaptan Kabülahbar, 
bir rivayete göre İbn Abbas (kalp gözüyle); ulemadan İbn Atiyye, Tıybi ve 
Fahreddin er-Razi, ResuluUah'ın Allah'ı gördüğünü ileri sürerlerken; Ebu 
Hüreyre, Ai§e, (bir ba§ka ri vayete göre İbn Abbas), İbn Mes'ud, Katade, 
Matüridi, Elmalılı ve Süleyman Ate§'in de içinde bulunduğu diğer bir grup alim 
ise, Resulullah'ın Allah'ı değil, Cebrail'i ve ilahi ayetleri gördüğünü kabul etmek
tedirler .93 

Bize göre Cenab-ı Hak, Peygamber'inin yakin ve itminanını artırmak, kendi
si için hissi ve ruhani mü§ahedeye dayalı bir bilgi hasıl etmek üzere onu, gecenin 
bir anında ötelere doğru yolculuğa çıkarmı§tır. İlgili ayette geçen "isra" (yolculu
ğa çıkarma) kelimesi ile "uruc" (yükseltme) kelimelerini maddi yolculuğa çıkar
ma ve yükseltme olarak anlamak, bizi Allah'a mekan nisbet etmeye götürür. Bu 
anlayı§ da Hz. İsa'nın "Allah'a yükseltilmesi" (ref) olayındaki anlayı§ hatasına 
dü§ürür. Burada ruhani ve manevi bir yolculuk ve yükseli§in kastedildiği açıktır. 
Nitekim bedeni yolculuk anlayı§ını savunanlar da Resulullah'ı yüceltmek iste
mektedirler. Kaldı ki, cismani yükseli§ görü§ünü ileri sürerrlerin de, Hz. Peygam
ber'in Allah'ı kalp gözü ile gördüğü tarzında bir görü§leri vardır. Bu da miracın 
cismani olduğu §eklindeki dü§üncenin de, aslında bir nevi ruhani anlam ta§ıdığı
nı gösterir.94 Nitekim Allah da söz konusu ayette "kendimizi göstermek için" 
yerine, "ayetlerimizi göstermek için" buyurmU§tur. Necm suresine dayanarak 
miracı islJat etmek kolay değildir. Zira miracı kabul edenlerin umumi anlayı§ına 
göre, olay İsra ile birlikte cereyan etmi§tir. Oysa bu iki sGre açısından, isra ve 

/ mfrac olayını birle§tirmek mümkün değildir. Zira Necm su res inin, Res uluilah'ın 

İm~eriyye, I, 60-62; Elmalılı, Hak Dini'Kur'an Dili, VI, 4571-4589; Ömer Rıza Doğru!, Tann 
Buyruğu, s, 332-340; İzzet Derveze, eı-Tefstrü'l-hadts, I, 214,218, 220, III, 215,217; Süleyman 
AteŞ, Yüce Kur'an'ın Çağdi:ı§ Tefsiri, V, 193; X, 105-114. 

93 bk. Matüridi, Te'vilaı, vr. 738a-739b; Fahreddin er-Razi, Mefaıthu'l-gayb, XXVIII. 246-247, 249-
254; .Süleyman Nedvi, Asr-ı Saadet, III, 1479-1482; Elmalılı, Hak Dini Kur'an Dili, IV, 3150, 
3186; VI, 1577. 4579; Süleyman Ate§, Yüce Kur'an'ın Çağda§ Tefsiri, IX, 109-112. 

94 bk. Miitüridi, Te'vtlaı, vr. 738b; Şehbenderziide Filibeli Ahmed Hilmi, Tarth-i İslam, İstanbul 
1908, I, 192-195; Elmalılı, Hak Dini Kur'an Dili, VI, 4571-4589. 



Adil Bebek 

peygamber olu§undan kısa bir zaman sonra, İsra'nın ise tartı§malı da olsa hicrete 
yakın bir tarihtenazil olduğu bilinmektedir. 

Mtrac ile ilgili olarak nakledilen rivayetler ise, daha önce de temas edildiği 
üzere, sened bakımından munkatı' ve mürsel olduklan gibi, muhteva açısından 
da birbirileriyle çeli§kilidir. Ayrıca, içlerinde -Şureyh hadisinde olduğu gibi
ayetlerle ve tarihi realiteyle çatı§anlar bile vardır. Peygamberler ile namaz kılma, 
sema kapılarını açtırıp katlarını birer birer geçerek pek çok peygamberle görü§me 
gibi figürler; yolculuğun sonunda Allah'a ula§ıp O'nu görme, O'nunla konu§ma, 
Musa Peygamber ile namaz üzerine yapılan tavsiye görü§meleri gibi hususlar, bu 
rivayetleri bir taraftan ruhaniyetin sembollerine boğmakta; öte yandan da bunları 
bir tür olayın etrafını doldurma eğilimi yanında Necm suresinin ilk ayetlerini 
yanlı§ anlama ve İsrailiyyat'ın etkisiyle ortaya çıkmı§ ve kabul edilmesi güç 
söylentiler durumuna dü§ürmektedir. Ayrıca söz konusu rivayetlerin detaylarında 
Hz. Musa'nın Hz. Muhammed kar§ısındaki üstünlüğünün dile getirilmi§ olması 
da, bu tür nakillerin tereddütle kar§ılanmasını gerektirmektedir. 

İsranın Kur'an'ın i§aret ettiği, hisst bir mucize olup olmaması meselesine 
gelince, söz konusu ayette yer alan "ayetlerimizi ona gösterelim diye ... "95 ifadesi, 
bu olayın, Resuluilah için, Allah'ın varlığı ve yüceliği ve kendisinin de hak 
peygamber olduğuna dair kesin bilgi ve itminan · sağlayıcı bir delil olduğunu 
gösterir.9

ô Böyle bir olay, üzerinde dü§ünenler için de aklt bir delil olabilir. 
Ancak, bunun insanlar açısından hissi bir mucize olarak görülmesi doğru olmaz. 
Bir defa olay, Peygamber tarafından gece yarısından sonra ya§anan ve kimsenin 
tanık olmadığı, sadece daha sonra kendisinin böyle ya§adığını bildirdiği bir 
hadisedir. Peygamber'in böyle bir §ey ya§adığını söylemesi, kendisine nübüvvet 
görevi verildiği tarzındaki iddiasının Allah tarafından doğrulandığını gösterir 
mahiyette bir belge niteliğinde olamaz. Kaldı ki, söz konusu olay bir iddia, talep 
ve meydan okuma sonrası ya§anmı§ bir §ey de değildir. Dolayısıyla, Kur'an'ın 

temas ettiği isra hadisesi, olsa olsa Peygamber'e inananlann, ona olan hürmet ve 
bağlılıklarını artıran bir ilahı hidayet vesilesi olabilir. 

Sonuç 

Dint bir terim olarak "mucize", kelam literatüründe "peygamberlik iddia e
den bir zatın elinde inkarcılara meydan okuduğu sıradp., kendisini doğrular 
mahiyette ba§kalarının, benzerini yapamadıklan olağanüstü bir §eyin ortaya 
çıkması" olarak tarif edilmi§tir. Kelamcıların, Kur'an'daki mucize takdimini esas 
alarak yaptıklan bu tanımlamada yer alan meydan okuma v~ talep unsuru bir 
peygamberde görülebilen bazı olağanüstü §eylerin hangi anlamda algılanacağı 

95 el-İsra 17/1. 
96 Matüridi, Te'11ililı, vr. sıob. 
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hususunda büyük önem arz etmektedir.Mucize konusunda bu derece önemli olan 
diğer bir husus ise, genel olarak aklı ve hissi olmak üzere iki gruba ayrılan muci
zenin, bu iki türünün birbirine karı§tırılma ihtimalidir. Dolayısıyla, herhangi bir 
peygambere nisbet edilen olağanüstü bir §eyin mucize olarak kabul edilmesi için 
her §eyden önce onun meydan okumanın hemen ardından meydana gelmesi; 
ikinci olarak, §ayet duyulara hitap eden bir olay ise olu§ itibarıyla insanların onu 
duyu organlarıyla bizzat algılamaları gerekir. Söz gelimi; Kur'an Hz. Peygamber'in 
aklı bir mGcizesidir. Zira ResOluilah bu yüce kitap ile meydan okumu§tur. Ancak 
olu§ biçimi itibarıyla duyu organlarıyla algılanmamı§, muhatapların özellikle akıl 
ve muhakemelerine hitap etmi§tir. Hz. Muhammed'in göğsünün açılması, ayın 

· yarılması, gayptan haber vermesi, israya ve meleklerin yardımına mazhar olması 
gbi olayları ise, muhtevalarında meydan okuma unsuru bulunmadığı için mucize 
değillerdir. Ayrıca isra ve meleklerin yardımı meselesinde, olayı duyulada algıla
ma da söz. konusu değildir. 

Allah'ın kelamı olması ve sübut bakımından herhangi bir problemi bulun
maması sebebiyle, çalı§mamızda Kur'an'da mucize konusuna ağırlıklı olarak 
temas edilmi§tir. Ayetlerin ifadelerine göre Yüce Allah geçmi§ peygamberlere 
hitap ettikleri toplumların kültür seviyelerine uygun biçimde çe§itli mucizeler 
vermi§tir. Son peygamber olan Hz. Muhammed'e gelince, muhataplarının ısrarlı 
isteklerine rağmen, ona daha önceki peygamberlere verildiği gibi hissi mucizeler 
verilmemi§, tman etmek isteyenler için Kur'an'ın yeterli olduğu bildirilmi§tir. Bazı 
Kur'an ayetlerinden anla§ıldığına göre Cenab-ı Hak Hz. Peygamber ile yeni bir 
dönem ba§latmı§tır. Buna göre ResOluilah ile birlikte birtakım olağanüstülükterin 
ya§andığı dönemler sona ermi§, tebliğin sürekliliğini ve evrenselliğini sağlamak 
üzere akıl ve bilgi süreci ba§latılmı§tır. Bize göre, peygamberliği kıyamete kadar 
sürecek olan ve tüm insanlara gönderilmi§ bulunan bir peygamberin mucizesinin 
de kıyamete kadar kalıcı, her dönemde algılanıp anla§ılacak, sahibinin peygam
ber olduğunu isbat için ba§vurulabilecek sürekli ve kalıcı bir mahiyette olması 
gerekirdi. Nitekim öyle de olmu§, Yüce Allah son Peygamber'ine mucize olarak 
Kur'an'ı vermi§tir. Hz. Peygamber de kendisinden önceki peygamberlere birtakım 
mucizeler verildiğini, kendi mucizesinin ise Kur'an'dan ibaret olduğunu, bu 
yüzden de ümmetinin, diğer peygamberlerinkinden daha fazla olacağını bildirmi§-
tir.97 . 

Kur'an ve ona paralel olan sünnette durum bu merkezde iken, hadis külliya
tında ve münhasıran Hz. Peygamber'in mucizelerini sayarak onun diğer peygam
berlerden daha üstün olduğunu isbat etmeye yönelik olarak, ümmetin ona olan 
sevgi, saygı ve bağlılığını arttırma amacıyla yazılan kitaplarda ve bu arada mü§te
rek kültürün bir yansıması bakımından bir ölçüde de kelam kitaplarında 

97 Buhari, "İ'tisam" I; Müslim, "İman", 239; Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 296. 



~Adil Bebek 

Resulullah'a Kur'an dı§ında birtakım hissi mucizeler nisbet edilmi§tir. Toplam 
sayısının binleri bulduğu iddia edilen98 ve neredeyse Resulullah'ın yirmi üç yıllık 
peygamberlik hayatının her gününü bu mucize anlayı§ının, Kur'an ile çatı§tığını 
ifade etmeliyiz. Bazı İslam alimlerinin, bazı sahiibtlerin gözlem ve anlayı§lannı 
yansıttığı anla§ılan ve tamamı itibarıyla kesin bilgi ifade etmeyen birtakım riva
yedere dayalı bulunan bu tür olayların nakledilmesinin ravilerince savunulacak 
makul ve geçerli sebepleri bulunmalıdır. Bize göre bunun sebeplerinin en önemli
si, insanların peygamberi yüceltme duygusu ve olağanüstüye yönelik arzu ve 
merakı gibi saiklerle bazı ayetlere amacı a§an anlamlar yüklemeleri ve onlara 
sebeb-i nüzul arayı§landır. Sıradan olaylar bazı kimseler tarafından abartılarak 
anla§ılmı§ ve aktanlmı§ olmalıdır. Eski dinlere mensup olan bazı kimselerin 
Müslümanlığı kabullerinden sonra, eski dinlerinin peygamber ve azizleriyle ilgili 
olarak anlattıkları efsaneler kar§ısında, İslam Peygamberi'ne ait Kur'an mucizesi, 
avam için yetersiz görülmü§ olmalıdır. Böyle bir anlayı§ı yansıtan ve sık sık Hz. 
Muhammed'e, her alanda diğer peygamberlere verilen mucizelerin en büyüğünün 
verildiği temasını i§leyen eserlerin telif yoğunluğunun böyle bir döneme rastlama-
sı, bu görü§ümüzü doğrulamaktadır. ..--

Kur'an'da zikredilen ayın ikiye bölünmesi, gayptan haber verme, göğsün a
çılması, ilahi teyide mazhar olma ve isra olaylanna dair yetlerin ta§ıdıkları mana
ların anla§ılmasında, zamanla anlam sapmaları ya§anmı§tır. Buna yol açan riva
yetlerin birçoğunun sened bakımından istidlale elveri§siz ve bütünüyle haber-i 
vahid durumunda olması yanında öz ve metod itibarıyla Kur'an ile çeli§ir bir 
mahiyet arz etmeleri de, bu rivayetler hakkında §üphelerimizi artırmı§tır. 

Kur'an'da yer alan söz konusu olaylar, Kur'an ve kelam literatüründen yansıyan 
mucize §ablonuna uyınamaktadır. Sonuç olarak Hz. Peygamber'in yegane muci
zesi, aklı bir mucize olan Kur'an'dan ibarettir. Mucize gibi algılanan diğer olaylar 
ise, ilahi birer lütuf ve İ§aret olarak kabul edilmelidir. 

98 Beyhakt, Delililü'n-nübüvve (nşr. Abdülmu'ti el-Kal'ad), Beyrut 1985, I, 10, 18; İbr§him ez
Zenc§nt, Akaidü'l-İmilmiyye el-İsnilaşeriyye, s. 48. 




