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Summaıy 

Every thought developed by the Muslim thinkers during the history of Islam 
accept the possibility of the extra -ordinary thin gs. According to the Orthodoxy 
(ahi al-Sunnah) understanding, man has the potent capacity to do extra-ordi
nary things. Thu:;, the scholars of ahi al-Sunnah accept the existence of the 
extra-ordinary things, maunet, istidraj, and ihanet tog•ether with the mirades. 
They also daim that these events have religious features. Like in the: example of 
the extra-ordinary things, the others are also considered as an criteria for the 
religiousity of thı~ people who perform them. In this artide, fırst of all, we 
defıne the meaning of the extra -ordinary thin gs, and then talk ab out their pos
sibility in detail. Hasing our view on the Qur'anic presc:ntation, wı: summarize 
the real extra-ordinary things and explain them. Finally, we also deal with vari
ous issues regarding the relationship between extra-ordinary things and the 
mirades on the basis of Islamic Theology literature. 

Bilinen tabiat kanunlarına aykırı vuku bulan veya alışılan aderlerin ötesinde 

gerçekleşen birçok olayın varlığı tar~lı boyunca insan toplunıları tarafindan nakledil

miştir. Bu tür olayları doğrudan ilahi kudretle izah edenlerin yanı sıra henüz bilin

meyen ancak tabiatta var olan başka. kanunlar çerçevesirLde meydana geldiğini veya 

insanlarda bulunan zan ve nefsi özelliklerden kaynaldandığım ileri sürerıler de 

olmuştur. Batı düşüncesinde aydınlanma dönemiyle başlayan ve özellilde materyalist 

ve pozitivist akımların tesiriyle zirveye ulaşan ateizm hareketi dışarıda bırakılırsa, 

genel olarak harikulide olayların varlığının kabul edildij~i görülür. Ancak, bu olay

ların mihiyet ve şekilleri, sahiplerinin dini konum ve özellilderi hususunda farldı 
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kanaatler ortaya konulmuştur. Nitekim İslam aleminde doğup gelişen fikir akıınlarına 
mensup düşünürlerin hemen hepsi harikulide olayların imkarunı kabul etmektedir. 

Ehl-i sünnet telakkisille göre insanlar, olağanüstü şeyler yapabilme melekesine bil

kuvve sahiptir. Bu kabiliyetini ±arklı metotlarla da olsa geliştiren kimselerden bazı 

harilmıade olayların zuhur etmesi mümkündür. Bu hadiseler genel olarak nitelik ve 

nicelik bakunındarı benzer olmakla birlikte, sahiplerinin konum ve özelliklerine göre 

farklı isimlendirilınişlerdir. Örneğin sıradan bir mürninden zıuhur eden harikulade 

olaya maı1net derıilirken, salih ve müttald bir mürninden zubur edene keramet, kafir 

veya :fusıkdan zuhur edene ise istidrac veya iMnet adı verilmiştir. Burada, hedef ve 

mahiyeti itibarıyla mucizeleri ayn değerlendirme ihtiyacı vardır. Zira mucizeler, 

sadece peygamberlerden ve onların her hangi bir katkısı olmaksızın doğrudan ilahi 

irade ve kudretin müdahalesiyle gerçekleştilderi kabul edilir. Bunun dışındaki 

harikulade olayların ise, izah edilebilir bazı fiz:lld ve psikolojik sebepleri vardır. Söz 

konusu harikulade: olaylar; keramet, irhas istidrac, ihanet gibi dini özelliği bulunan

lar ve sihir, kehanet, hokkabazlık, parapsikolojik hadiseler gibi harikulade görünüm

lü ve aynı zamanda diıü özelliği bulunmayan olaylar şddinde tasnif edilmesi 

mümkündür. Burada dini özelliği bulunduğu kabul edilen kerametler üzerinde duru

lacaktır. 

Tasavvufi eserler başta olmale üzere, İslami kaynaklarda velilerden zuhur ettiği 
• 

kabul edilen harikulide olaylarla sahibinin diııi konumu arasında doğru bir ilişkinin 

kurulduğu, bu tür olaylardan hareketle kişinin Allah katındaki mevkisinin belirlenme

ye çalışıldığı ve bu bağlamda keramet denilen harikulade olaylara ayrı bir ehemmiyet 

verildiği görülür. Nitekiın salih mürninlerden zuhur ettiği kabul edilen bazı 

olağanüstü olayların onların velayet mevkiiııde olduğuna delalet ettiği ve bu özellik

lere sahip olan kimselere hürmet gösterilmesi, sözleriniıı diııleı:ımesi gerektiği şekliıı

deki kanaatin Kur'an ekseninde değerlendirilmesi bir ihtiyaçm. 

Çalışma keıramet, ker:lmet-mucize ilişkisi ve sonuç olmak üzere üç ana başlık 

altında ele alınmıştır. Önce leerametin sözlük ve terim anlamları izah edilmiş, genel 

olarak harikulade olayların imkanı özel anlarnda da kerimetin imkarn incelenmiş, 

kabul ve reddedenlerin delilleri izah edilmiştir. Ardından ked.rnetin çeşitleri, mahiyet 

ve özellikleri açıklanmıştır. İkiııci kısımda, kerimet-mucize ilişkisi ele alınmış, benzer 

ve ±arklı tarafları ortaya konulmuştur. Sonuç kısmında ise genel bir değerlendirme 

yapılmıştır. Bu çalışmanın hedefi, İslJmi literatürde belli bir dönemden sonra 
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harikulade bir olay olarak değerlendirilen kerimetin Kur'an çerçevesinde dindeki 

konumunu belirlemek ve leelam liteıratürü esas alınarak kerimet-mucize ilişkisini, 

benzer ve furklı yönlerini ortaya koymak suretiyle değerlendirmelctir .. 

I.KERAME'r 

A)TANIMI 

a) Sözlük Anlamı 

"Kerem sahibi olmak, şerelli ve aziz olmak, cömert olmak" 1 anlamlarına gelen 

ve "krm" kökünden isim olan "keramet" kelimesi sözlükte "şeref, itibar veeörnert

lik" 2 anlamlarına gelmekle birlikte, "bolcave kolayca ihsan etmek, cömertçe lütufta 

bulunmak" manalarında da kullanılmaktadır3 . 

Kur'an-ı Kerim'de kerimet kelimesinin kök harfleri olan "krm" ve türevleri, 

altısı çeşitli kalıplardan olmak üzere, kırk sekiz ayette geçmelctedir4. Bu ayetlerde; 

yüce Allah'ın lütuf ve ilisanları hakkında "kerim" kelimesi sıkça geçiyorsa da 

"keramet" kelimesi yer almamaktadır~>. Yine bu ayetlerde "kerem" sıf-atı hemAllah'ın 

zatı hem de insana ait bir vasıf olarak kullanılır. Nitekim bazı ayetlerde "Şüphesiz ki 

Rabbin, çok zengin ve çok kerem sahibidir"6 şeklinde buyrularak Allah'ın zatı 

"kerim" olmalda vasıflanır. Kerem vasfinın insan için kullanıldığı ayetlerde ise bunun 

insandan zuhur eden güzel huy ve fiiliere işaret ettiği görülür7 . Bu bağlamda Arap 

dilinde "Recülün kerim" denildiğinde "alıilli üstün ve güzel kişi" lcastediJir8. Kerem 

kökünün ister sözlüklerde geçen kullanımı dikkate alınsın, isterse Kur'an'daki anlam

ları ineelensin bu kelimenin olağanüstü şeyler yapabilmek gibi bir anlam içermediği 

görülür. Şu halde Kur'an'da "krm" kelimesi ve türevlerinin genel olarak "değerli, 

üstün, güzel, üstün kılmak ve üstün fuzıletler" manalarma geldiğini söylemek 

mürnkündür9. 

l Cevheri, İsm~il b. Hammad, es-Sıh:ilı; H.cü'l-lüğa ve sıh.ilıü'l-'Arabiyye, I-V1I, Kahire 1956- 57, 
"krm" md.; İbn Manzılll', Cem~lüddiıı Muhammed b. Mükerrem, Iis:lnü'l- 'Ar.1b, I-XV, Beyrut, ts., 
"krm" md. 

2 MuHtil b. Süleyman, e.l-Eşb;ilı ve'n- nez:ill- fi'l- Kiır':ln, Kahire 1975, s.205-206; R.agıb el- İsfahillı, 

el-Müfred.it fi ğaribi'l-K.ur'.in, İstanbull986, s.646-648. 
3 Cürdni, Seyyid Şerif, lut.ibü't-Ta 'riflt, yy., ts., s.l84; İbn Manzür, a.g.e., "krnı" md. 
4 Abdülbiki, Muhammed. Fuiid, el-Mu'cemu'l-müfelıres li-elP.izi'l-Kıu':ln, İstanbull990, "krm" md. 
5 R.agıb el-İsfahillı, a.g.e., s. 646-648; Abdülbill, a.g.e., "krm" md. 
6 en-Nenıl27 /40. 
7 bk. el-İsı-ii 17 /70; ed-Duhiin 44/l7;el-Hucudt 49/13; el-Mearitc 70/35; Yiis.in 36/27. 
8 R.agıb el-İsfahillı, a.g.e., s. 646-648. 
9 R.agıb el-İsfahiini, a.g.e, s. 646-648. 
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b) Terim AnJa..mı 
Terim olarak keramet "nübüvvet iddiasında bulunmaksızın mürnin ve salih kim

selerde zuhur eden harikı.ılade fiil ve haller" 10 şeklinde tarif edilir. Bazı llinıler, 

harikuladelik vasfiru şart koşmaksızın Allah'ın kendi dostlarına lütfettiği her türlü 

ikrama keramet adını verirler.ll Nitekim bu anlamıyla keramet; duaların kabul 

edilmesi, arzu edilen hedefe ulaşılması ve buna benzeyen ama Mrikulade olmayan, 

tabiat kanuniarına aykırı bulunmayan hadiseler şeklinde kabul edilirl2. Fakat özellik

le tasavvufi kaynaklarda keramet ile harikulade olaylar arasında doğrudan bir ilişki 

kurulmaleta ve kerimetin bu özelliğille vurgu yapıldığı görülmektedir. Örneğirı 

Kuşeyri (ö. 465/1072), kerametirı tanunun yaparken onun genel-geçer tabiat 

kanunlarının dışında gerçekleşen bir durum olması, velayet ile vasıfl.annuş olan bir 

kimseden zuhur etmesi ve hllini tasdile edici mahiyette buluınması gerektiğini belir

tirl3. O, tehaddi vasfi dışında mılcizenirı şartlarının tamamının veya çoğunun 

keramette de bulunacağıru ve kimde zuhur ederse ona bir özellik ve üstünlük 

kazandıracağını da söyler1"~. 

B) KERAMETİN iMKANı 

Daha geniş anlamıyla harikulade olayların imkanı meselesi dirı ili bilim arasındaki 

önemli tartışma konularından biridir. Tabiat k~ınunlarının zorunlu olduğunu (deter

mirıizm) ileri süren felsefi doktrirıler, metafizik alanı kabul etmedilderirıden yaratıcı 

bir kuclretirı varlığını ve O'nun aleme müdahale edebilece:ğirıi irnkan dahilinde 

görmezler. Aslında meseleye pozitif bilim ve seküler kültür <~<çısından bakılırsa sadece 

harikulade olaylar değil Tanrı'nın varlığı bile tartışma aJlanına girmiş olur. Bu 

bakımdan materyalizm, pozitivizm ve determinizm gibi felsefi görüşleri kabul eden

ler genel anlamda harikulade olayları, özel anlamda mucize ve kerametleri kabul 

lO Cürdni, a.g .• ~., s.l84 ; Teh:inevi, Muhammed .Ali b . .Ali, Keşşaiü ıstılabati'l-Jiinun, İstanbul 

1404/1984, li, 1266; Sabılni, Ntireddllı, el-Bid:tye f1 usuli'd-din., (ıışr. Bekir Topaloğlu), Dımaşk 

1399/1979, s.55; Hucviô, .Ali b. Osman Cüll:lbi, Keşfu'l-mahcub: HaJcik.at Bilgisi, (nşr. Süleyman 

Uludağ), İstanbull982, d35-336; Ömer NasUlıi Bilmen, Muvazzalı İlm-i Kel:im, İstanbull339-

l342, s.l90; I.ek:lni, Abdüsselam b. İbrahim, Şerhu Cevheretii't-tevhı'd (İtM.iii'l-mün'd bi 

cevhereti't-tevhid), İstanbul, ts., s.206; Macdonald, D.B., "Ker:lmet", .tA, VI, 577-578. 

ll Seyyid Sabık, el-'Ak:iidü'l-ls.Iamiyye, Beyrut 1406/1985, s.214. 

12 Mu'tezile kelılimcılannıu biiyük bir çoğunluğu ile İbn Hazm ve Ebıl. İshak el-İsferayini gibi bazı 

sünni alimleri.ıı kanatİ bu yöndedir. 

13 Kıışeyri, Abdiük.erim, Kuşqri Ris:ilesi, (nşr. Süleyman Uludağ) İstaubul 1981, s.531; ayrıca bk.; 
Süleyman Akkuş, Kuşeyri'nin Hayatı, Eserleri ve KelJml Görüşleri, (Yayunlanmamış Doktora Tezi), 

Konya 1997, s. 183-186. 

14 Kuşeyri, a.g.e., s.533-534. 
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etmezler. Zaten bu tür felsefi kanaate sahip olan k.imselerle mucize veya keramet gibi 

harikulide olayların imkanını tartışmadan önce kudret salıibi bir yaratıcının varlığı 

hususunda anlaşmaya varmak gerekir. Diğer taraftan, h:lrikuladenin imkanı konusun

da modern bilimin hakem olup olamayacağı meselesi de tartışmaya açıktır. Çünkü 

modern bilim, madde planında gerçekleşen hadiseler arasındaki ilişkiyi tespit etmeye 

çalışmaktadır. Buna göre bilimin tabiat kanunları konuswıda genel geçer bir hakikat 

olarak iddia ettiği şey, mümkün olan tek bir hakikat değil mümkün olan yorumlar

dan biridir lS. Nitekinı Batı düşüncesinde metafizik ve teolojinin iflas ettiğirıi ilan 

eden, düşünceyi olayların pozitif etüdüne indiren dar felsefi akımlara karşı çıkan, tabi

at kanunlarının zorunslilzluğunu (indeterminizm) savunan ilimler de vardır16. Şu 

halde, Allah'ın varlığım irıkar eden veya O'nu kudreti olmayan bir varlık gibi 

düşünen, ilk yaratınadalll soııra kainatın işleyişine karışmadığını ve kainatta deter

nıirıizm halcim olduğunu iddia eden düşünce sistemlerinin dışındaki bütün inanç sis

tenıleri olağanüstü hadiselerin gerçekleşebilnıesirıi kabul etmektedir. Nitekim semav1 

dinler başta olmak üzere bütün dinlerde harikulade olaylara büyük ehemnıiyet veril

diği ve peygamberliğin bu tür olağanüstü hadisdere dayandırılarak. ispat edildiği 

görülür. Burada konu kerimetle sinırlandırılnıış ve İslami ekoUerin görüşleri 

çerçevesillde değerlendirilmiştir. Aşağıda, önce kerameti kabul edenler ve delilleri, 

soııra da reddedenlerin görüşleri ve karşı delilleri ele alırumştır. 

a) I<enimeti Kabul Edenler 

İslam düşünce ta.ribinde kerametin imkanı konusunda bazı :fu.rklı fikirlerin var 

olduğu biliıırnektedirl?. Bazı filozoflar hariç İslim ilenıinde do~~up gelişen fikir 

akınılarına mensup düşünürlerin hemen hepsi olağanüstü olayların imkanını kabul 

eder. Ancak bunlardan bazıları çerçeveyi çok geniş tutarken, bazıları da çok daraltır. 

Ehl-i Sünnet ve Şia bilgirıleri ile Mu'tezile'den Ebu Hüseyin el-Basri (ö. 436/1044) 

ve İslam filozoflarındalll İbn sına ( ö. 4281 ı o 3 7) mucizeden ayrı olarak kevlli/ maddi 

kerametin varlığıru kabul eder ıs. 

15 Adnan Arslan, "Hmkıı~ide", DİA, XVI, 183. 

16 Bu konuda daha detaylı bilgi için bk. Halil İbrahim Bulut, Niibüvveti İspat Açısmdan Hissi 

Mucizeler, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), İstan

bul200l, s.45-49. 

17 Eş'arl, Ali b. İsmail, Ebu'l-Hasan, MaHlitü'l-İsllmiyyin ve'btilafi'l-mus:Win, (nşr. Helmut Ruter) 

Weisbaden 1980, s.S0-51, 438-439; Gazzili, el-İktisad fi'l-i'tildd, Beymt 1983, s.l25; Nesefi, 

Ebü'l-Muin, Tebsıratü'l-edille fl'l-kel:im, (nşr. Ciande Salame), Dınllaşk 1990-93, I, 536-538. 
18 el-Eş'arl, a.g.e., 50-51, 438-439; İbn Ffirek, Ebu Bek.r b. Muhammed, Mücenredü maHiatü'ş-Şeyb 

Ebi'i-Hasan el-Eş'arJ~ (nşr. Daniel Glllllaret), Beymt 1987, s.l76; Beyhaki, Alımed b. Hüseyin, el-
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Sünni leelam ekolü, Eş'ari'den ( ö.324/936) itibaren kerameti veya sıddıklara has 

bazı işaretierin varlığını kabul etmektedir. Atom cu bir tabiat ve zaman görüşünü ben

imseyen kelamcılar için ked.ıneti kabul etmek pek güç olmadı. Nitekim ilk dönem

den itibaren telif edilen akaidle ilgili Sünni literatürele velikrin kerametleri daima 

kabul edildi ve bu fiiller, peygamberin nübüvvetine ait bir delil olarale ele alındı. Bu

na göre veli, Peygamber'in yolunda giden ümmetin bir ferdirl9. Bu sebeple ondan 

zuhur eden kerimetler tabisi olduğu peygamberin doğruluğunu ispat eden deliller 

olarak kabul edilmelidif20. Kerametin bu şekilde yorumlanması su:filerce ittifıkla kabul 

edilmiş ve bu anlayışın yerleştirile bilmesi için bir çok eser kaleme alınmıştır21. 

Tabiat kanwılarının yaratıcısı ve yöneticisi yüce Allah'tır ve O, kainatı bu kanun

lar çerçevesinde ıldare etmektedir. Söz konusu kanuruarın varlığı, kainatın düzen ve 

intizamı, oruarı yaratan ve yöneten yüce bir kudretin varlığına delildir. Kur'an-ı 

Kerim'de, insarutı yaradılışı, hayvanların mevcudiyeti, dağların, nehirlerin, gece ve 

gündüzün irısicamı, kainattaki bütün varlık ve düzenin kusursuz bir şekilde işlemesi 

Allah'ın varlık ve birliğine delil gösteriiir22. Kaiııatın ve tabiat kanuruarının yaratıcısı 

olan Allah, mevcut alem ve kanwılardan başka :llem ve kanunlar yaratmaya da mulc

tedirdir. Zira O, mutlak kudret ve irade sahibidir. O'nun zatı ve sıfatları için herhan

gi bir zorwıluluJk ve sınırlandırma söz konusu olamaz. Bu itibarla Allah, mevcut 

alemdeki kanunlar üzerinde tasarrufta bulınımaya da muktedirdir. Ancak Allah'ın söz 

konusu tabiat karımıları üzerinde tasarrufta bulınımaya Hdir olması, mutlaka onları 

değiştireceği anlamına da gelmez. Ehl-i sünnet alimleri, mevcut kanwıların dışında 

bazı olağanüstü olayların meydana gelebileceğini aklen mümkün görürler. Böylece 

İ'tikad ve'l-hidaye ila sebili'r-reşad 'ala mezhebi's-Selef, (nşr. Cumeylli), Beyrnt 1988, s.239-246; 
Cüveyni, el-'AJa'detü'n-niz:irniyye, Marmara ÜniversiLtesi ilahiyat Fakültesi Yayınlan, İstanbul, ts., 
s.70; Fahreddin er-fuM, el-Muhassal, (nşr. Hüseyin Atay), Kahire 1991, s.531; Teft:iz:iıll, Şerhu'l
Mak.asıd, (nşr. Abdurrahm:in Umeyra), Beyrnt 1989, V, 72; İci, Adudiddin Abdurrahman bin 
Ahmed, el-Meıv:ikıf 11 'ilrni'l·kelam, Beyrnt 1997, ill, 464-465; Tehanı:vi, a.g.e., I, 445; Ttlsi, Hoca 
Nasuriddin, Tecridü'l-i'tildd, (tışr. M.Cevad el-Hüseyni), I. baskı 1407, s.214; Hiill, Cem:ileddin 
Ebu Mansill, .Keşfii'l-murad 11 şerhi Tecn'di'l-i'tikad, Beyrnt 1988, s.328; LeHıll, a.g.e., s.206; 
AbdüllatifHarputi, Tenkihu'l-kelam 11 'akaidi ehl-i İslam, İstanbul1330, s.312-313; Bilmen, a.g.e., 
s.190. 

19 Fazlur Rahm:in, İslam, (çev. Mehmet Dağ-Mehmet Aydın), Ankara 1986, s.194-195. 
20 Hucviri, .Keşfıı'l-mahcılb, s.336-337. 
21 Konuyla ilgili olarak bk. Serclc, Ebu Nasr et-TUsi (ö.378/988), el-Luına': İslam Tasavvufıı, (tre. 

H.K:I.m.il Yılmaz), İstanbul 1996, s.309-323; Kel:ib:izi, Muhammed b. İbrahim (ö.385/995), 
Kitabü't-Ta'anui li-mezhebi ehli't·tasavvuf, Dımaşk 1986, s.71-79; Hucviri, .Keşfıı'l-mahcılb, 

s.326-347 ve benzeri eserler bunlardan bazılandır. 
22 bk. el-Bakara 2/164; el-En':im 6/95-99; Yu:nus 10/S, 67; er-Ra'd 13/2-4; en-Nahl16/66-69; el

Enbiya 21/31-32; er-Rıi.ın :30/20-25; el-Casiye 45/3-4. 
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onlar, kerimetin aklen mümkün olmasının yanında fiilen vuku bulduğunu, naslara 

dayanan delillerin de bunu desteklediğini kabul ederler. 

Ehl-i sünnete göre, aklın mümkün görmesi bakımından mucize ile keramet 

arasında her hangi bir farkWık yokmr23. Söz konusu harikulade fiil, silih bir müminin 

elinde zuhur etmişse buna keramet denilmiştir. Kerimetin kafir ve günahkar kimse

lerden değil, Allah'ın emir ve yasaklarına büyük bir titizlikle uyan salih kulların elin

de zuhur edeceği hususunda görüş birliğine varılmıştır24. Allah'ın bir lütfu olarak veli 

kulların elinde keranıet gibi h:lrikulJde :fiillerin meydana. gelebileceğini kabul etmek, 

Ehl-i sünnetin temel prensipleri arasında gösterilmektedir25. Süruıi telakkiye göre 

keramet, Kur'an, sünnet ve icma ile naklen sabittir. "Ashab-ı Kehf'' olayı26 , Hz. 

Meryem'in yanında yiyeceklerin bulunması27, Belkıs'ın tahtırun göz açıp kapayıncaya 

kadar bir zaman iç:inde nakledilmesi28 gibi olaylar konunun Kur'am delillerini 

oluşturmaktadır29. Bunun dışında sahilı hadislerde bazı şalusların kerametleri 

anlatılmış3o, ashab31, tablin ve diğer silih kişilerden de bir çok keramet haberleri 

-lliad yolla da olsa- rivayet edilmiştir32. 

23 BağdadJ:, Usulü'd-di.ni, Beyrut 1981, s.174; Semic, a.g.e., s.3ll; Kelabazl:, a.g.e., s.7l-72; Hucviri, 
a.g.e., s.336; Cüv.eyni, el-İrş:id ili .kav:i:ti'i'l-edille f1 usıili'J.·i'ti.k:id, (nşr. M. Yusuf Mll.sa-ALi 
Abdulmun'iın Abdü.Llıarnid) Kahire-Bağdat 1950, s.319; Fahn:ddin er-IUzJ:, el-Erba'in f1 usuli'd

din, (nşr. Ahmed HidzJ: es-Seka), Kalıire 1986, s.205; Rağıb el.-İsfahanl:, el-i'ti.k:idit, (nşr. Şamran 
Adi), Beyrut 1988,, s.129; CürcW, Şahu'l-Mev:i.kıf, (nşr. Abd.ürrahınan 'Umeyre), Beyrut 1997, 
m, 464-5; Nebhanl:, Hüccetullahi 'alc:'l- 'ilemin f1 mu'cizati seyyidi'l-mürselin, (nşr. Hasan Casna
Muhammed Emin Dı:mec), Diyarbakıı:, ts., s.849-850; Muhammed Reşid Rıza, Te!Sirü'l-Kur'ani'J.· 

ha.kim: Te!Sirü'l-mc:noir, Kahire 1953-61, XI, 448; Macdonald, "Kerlmet", lA, VI, 577-578. 
24 Kelabazi, a.g.e., s.72·73; Ebu Ya'la, Muhammed b. Hüseyin e.l-Fercl, el-Mıı'teıned li usıili'd-din, 

(nşr. Vedi' Zeydan Haddad), Beyrut 1974, s.161; Sübki, Tacuddin Ebu Nasr, TabaHtü'ş-Şafi
iyye,.(nşr. Muhammed Tanahi), Kahirı~ 1964, II, 320- Jl; Nevevl, Yahya b. Şeref, el-Minbac f1 Şerh.i 
Sahihi Müslim b. Haccac, Beyrut 1972, XIV, 176. 

25 Bağdadi, el-Fark beyne'l-fıra.k, (nşr. Muhammed Muhyiddin Abdülharnid),, Beyrut 1990, s.344; 
Bakıllani, et-Teınhı'd li'r-redd ale'l-mü1.bideti'l-mu'attıla ve'r-r:Wza ve'l-Havaı:ic ve'l-Mu'tezile, (nşr. 

Muhammed Hudayri-Muhammed Abdülhadl Ebu Ride), Kab.ire 1947, s.253-254; Cüveyni, eJ .. 
İrşad, s.316-321; a.mlf., el-'Alddetü'n-niz:inıiyye, s.70-7l; Önıc:r en-Neset'i, .Metnü'l-'Aldid, İstan
bul ts., s.ll, Ebu Ya'la el-Ferra, a.g.e., s.161; Şehristini, Nih:iyetü'l-ik:d:icn. li 'ilnıi'l-.kelam, (nşr. 
Alfred Guillaunıe), Oxford 1934, s.497-498; Nesefl, Tebsıratü'l-cdille 11'1-.kdaın., I, 536-537; İbn 
Teyrniyye, d-Mıı'ciz,e ve .keramatü'l-evliya, (nşr. M. Abdiilk:ihir Ata), Beyrut 1985, s.10 vd.; 
Cürdni, a.g.e., m, •l64-5; Lekani, a.g.e., s.206; Tılsl, a.g.e., s.2l4; Harputi, a.g.e., s.312-313; 
Fazlur Rahınan, a.g.e., s.194-195. 

26 el-Kehf 18/10-26. 
27 .Aı-i İmdn 3/37. 
28 en-Neml27 /40. 
29 Serrac, el-L:uma', s.313-314; Kelabazi,, et-Ta 'arruf, s.72; Nesefl, a.g.e., I, 536. 
30 bk. Buhari, "İdre',, 12; "Enbiya", 48; "Menakib", 25; "Fedlliu's-sahabe', 5; "Edep", 5; Müsliın, 

"Sel~tii'l-nıüs~fırin', 36; "Birr", 2, 7-8; 'Zikir", 100; Tirmizi, "Menakıb", ll6; Ahmed b. Hanbel, 
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Süııni ilimlerlin büyük e:kseriyeti, Allah'a inanan ve itaat eden, peygamberine 

bağlı silih kulların elinde harikulade türünden bazı kerameder zuhur edebileceğini 

kabul ederler. Onlara göre silih ve müttaki kulların elinde meydana gelen bu tür 

hadiseler, sahiplerinin vel.iyet rütbesine ulaştıklarına delilet ettiği gibi, insanlar 

arasında hürmete mazhar olmalarını, vaaz ve nasihaderinin hüsnü kabul ile dinlen

mesini de temin eder33. Ayrıca bazı alimler velilerden zuhur eden keramederi, tabi 

olduldarı peygamberin doğruluğunu teyit eden mucizeler olarale değerlendirir34. 

Çürıkü veli, peygamberin mesajını tekrar etmekte, onun davet ettiğine çağırmakta ve 

aynı zamanda titizlikle kulluğa devam etmektedir. Böyle bir kimsenin nübüvvet 

iddiasında bulunması da söz konusu değildir35. Şüphesiz ki Allah, peygamberleri 

tekzip edecek veya nübüvvet iddiasında bulunacak yalancı bir kimsenin elinde 

Mrikulade türünde olayların zuhuruna müsaade etmez36. 

Nitekim sünni kelamcılar, peygamberlik iddiasında bulwıan sahtekarın elinde 

harilmiade olayların-iddiayı tasdik eder şekilde- zuhur etmesini imkansız kabul eder

ler. Eş'ari kelamcıları, meseleyi Allah'ın kudreti ve yaratması açısından değerlendirmiş 

ve bunun hak ile batıl arasınd.aki farkı karutlama hususunda Allah'ın acziyerini gerek

tireceğinden dolayı imkansız olduğunu söylerken37 Matüridiyye ekolü teorik olarak 

Müsned, II, 116, 245, 296, 307, 372. Geniş bilgi için bk. Fahreddin er-R~zi, Mefitihu'l-gayb (et
Tefslrii'l-kebir), (nşr. Muhyiddin Abdülhanıid}, I-XXXJIT, Kahire 1934-62, V, 683-687. 

31 Kuşeyri, a.g.e., s.539 vd.; Sıtbumi, el-Bidaye, s.54-55; Sübki, Tabalcit, s.320-327; Teft:\.zM, Şerhu'l-
'Alci'id, İstanbul1973, s.177. 

32 Serrac, a.g.e., s.313-316; KeMbazi, a.g.e., s.7l-79; Kuşeyri, a.g.e., s.53(]ı vd. 
33 Bilmen, a.g.e., s.190. 
34 Ömer en-Nesefi, a.g.e., s. ll; Teftazmi, a.g.e., s.177. 
35 bk. Hucviri, a.g .• e., s.335-337. 
36 Ehl-i sünnet alimleri, mümin-l~afır ayırt etmeksizin gend olarakh:iriku.Mde olaylarm bütün insanlar

dan zuhur edebileceğini kabul etmektedir. Hatta tannlık iddiasında bulunan Firavun ve Decdl gibi 
kimselerden de iddialan doğrultusunda bazı harikalarm zuhurunu müınkün görmektedir.(bkz. 
Cüveyni, el-Akidetü'n-niz:i.miyye, s.71; Bey:iziz:ide, Ahmed Efendi, İş:ira,tü'l-merıfm min ibarati'l
İmıfm, (nşr. Yusuıf Abdürrezz:ik}, İstanbul1949, s.338-339; Zeki Santoprak, İslıfm ve Diğer Dinlere 
Göre Deccal, İstanbul1992, !i.81-85} Ancak peygamberlik iddiasında bulunan yalancı bir kimsenin 
elinde doğruluğımu gösteren her hangi bir harikanın zuhur etmeyeceği hususunda bütün İsl:im 
:ilinıleri hemfikirdir. Kur'an-ı Kerim'de Allalı'ın saptımıası veya sapıklıkta bıraknıasıyla ilgili birçok 
:iyet bulunmakla birlikte (bk. Abdülb:ilci:, el-Mu'cemü'l-müfehres, "idl:il" ı:ud.) bunlann nübüvvetin 
ispatıyla ilgili konularda olmadıklan görülür. Zira b k ferdin sapıklıkta bırakılmasının irnkanıyla 

bütün insanlığın. saptınlması ve haklun batıldan ayııt edilmesine yarayan kriterin (mucizenin) 
ortadan kaldırılması aynı değildir. Bu itibarla yalancı peygamberin elinde: iddiası doğrultusunda her 
hangi bir h:irikanın meydana gelmesi müınkün değildir. (b k. Bulut, NüMweti İspat Açısından Hissi 
Mucizeler, s.104-ll2) 

37 bk. Cüveyni, el-irş:id, s.326-327; Gazz:ili, el-İktisad, s.l22-125; Şehrisdin1, a.g.e., s.434; Teft~:iııi, 
Şerhu'l-Makasıd,, V, 18; İbn T'eyıniyye, en-Nübüw:it, (nşr. Muhammed Avad), Mısır 1985, s.208-
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hikmet-sefeh, husün-kubuh ve adet çerçevesinde konuyu ele almış ve yalancı bir kim

senin elinde iddiayla birlikte harikulade olayların meydana gelmesinin -insanları 

hakka götüren yolun şüphe altına gireceğini belirterek- ınııhal olduğunu 

açıklamıştır38 • 

Diğer taraftan, dilli: esasları akılla uzlaştırma gayreti içinde olan İslam filozofları, 

atomcu olmayan felsefi sistemlerinde mucizeler de dahil olmak üzere harikulade olay

ların imkanına ve fiilen vuku bulduklarına yer vermişler, ancak söz konusu harikaları 

kişiden kaynaklanan zati ve nefsi vası.:f:larla izah yoluna gitmişlerdir. Örneğin Farabi 

(ö.339/950), nübüvvet özelliğine sahip erdemli t6plumun reisinin; ister düşünce 

yoluyla olsun isterse muhayyile vasıtasıyla olsun faal akılla bağlantı kurduğunu, bu 

güç sayesinde cisimlere tesir edip Mrikul:lde şeyler gösterebileceğini söyler39. İbn 

Sina da (ö.428/l037), keramet olarııle kabul edilen olayların zihin gücünün madde 

üzerindeki tabii etkileri olduğunu belirtir40. Böylece İsl:lın filozo:f:lan, insan nefsinin 

salıip olduğu bazı özellikler sebebiyle keramet gibi olağanüstü şeyler yapabileceğini, 

kuvve halindeki bu özelliği harekete geçirmek suretiyle maddi llernde bazı tasarru

flarda bulunabileceğini kabul ederler~U. 

Sünni kelamcılar, mucizeyle karışabiteceği endişesinden hareketle kerameti irıkar 

eden Mu'tezill anlayışı tenkit etmiş ve görüşlerinin tutarlı ohnadığını kendi 

zaYiyelerinden ortaya koymaya çalışmıştır. Orılar, kerame:tin Kitap ve sünnetle sabit 

olduğunu, bu sebeple irıkarının mümkün olamayacağını, böyle bir anlayışın hiçbir 

surette mucizeyi zedelemeyeceğini belirtmiş, velüerin elinde zuhur eden kerametlerin 

tabi oldukları peygamberin doğruluğunu ispat eden deliller kabul edilmesi 

gerektiğini söylemek suretiyle kerimetin mucizeyi desteklediğini savlınınuştur42. 

210; Am.idi, G.iyetü'l-ıırıerwfi 'ilmi'l-kd:inı, (nşr. Hasan MahınudAbdüllaili), Kahire 1971, s.330. 
38 Pezdevi, Ebü'l-Yusr Muhammed, Usı11ü'd-d1n, (nşr. Hans Pet,er Unss), Kahire 1963, s.97-98; 

Nesefl:, Tebsıra, I, 47'1. 
39 Fidbi, el-Med1netü'U~zıla, (tre. Nafiz Danışman), İstanbul 1990, 84-89; aynea bk. Necip Taylan, 

İsUm Düşüncesinde Din Felsefesi, İstanbul1994, s.143-147. 

40 İbn Sini, Fi isb:iti'.n-niibümt ve te'vili rumuzihim ve ems:ilihim, (nşr. Midıad Marmura), Beyrut 

1968, s.46-47; a.mlf., "Fi bey~ni'l-mu'ciz~t ve'l-kedm~t", (n~ır. Core Ati), Mecelletü'l-Ebhfis, 

e.XJII, sayı 4, Beyrut 1960, s.543-558; Fazlur Rahman, İslw, s.194. 

41 Fahreddin er-Mzi, en-Nübüvv:i:t ve m:i: ;vete'alleku biha, (nşr. Ahmed Hid.zi es-Seti), Beyrut 1986, 

s.204; İbn Haldun, Mııkaddime, (nşr. }ili AbdüMhid Vati), Kahire 1401, I, ·:WS-411. 

42 Bağd~di, el-Fark, s.344:; Nesefl:, a.g.e., 1, 536-537; Ömen en-Nesefl:, Met.nü'l-'Ak:i:id, s. ll; Hueviri, 

Keşfu'l-mahcılb, s.335·337; Teftaz~ni, Şerhu'l-'Ak:i:id, s.177. 
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b) Kcıim.eti Kabul Etmeyenller 

Mu'tezile kelamcılarının büyük çoğunluğu ile İbn Hazm (ö. 456/1064), 
Halimi ve Ebu İshak el-isferayinl gibi bazı sünniilimler hirikulide olarak sadece 

mucizeyi kabul etmiş43 ) bırnun dışında hiçbir harikulide olayın vuku bulmayacağını 

söyleyerek aksi iddiaları hayal ve göz yarulması (illüzyon) olarak değerlendirmiştir44. 

Ehl-i sünnet llimleri, kerametin aklen mümkün olmasının yanında fiilen vuku 

bulduğunu, naslara dayanan delillerin de burm destekledi~:ini söylerken Mu'tezile 

kelamcıları, mucize ile karışabiieceği ve dolayısıyla nübüvvet müessesesini 

zedeleyeceği endişesiyle kerameti reddederler45. Örneğin Kadi Abdülcebbar ( ö. 

415/1025), salih kullard~ın mucize gibi ideti bozan bir takım olağanüstü fiillerin 

meydana gelebileceğini mümkün görmenin, nübüvvetin en önemli delili kabul edilen 

mucizeyi iptal edeceğini ileri sürer. Ona göre kerametle mıkize türünden harikulide 

olaylar kast ediUyarsa bunun vuku bulması irrıkan dahilinde değildir. Zira içerikleri 

aynı olmakla birlikte isim değişikliği yapmak suretiyle hakikader değiştirilmiş olamaz. 

Eğer kerametle olağanüstü haller değil de alışılmış bir takım fiiller kastediliyorsa bu 

nevi olayların bütün insarılardan zuhuru mümkündür. Fakat kerametle söz konusu 

harikulade durumlar değil, mucize seviyesine ulaşamayan daha küçük fevkaladelikler 

amaçlaruyarsa bu konuda küçük olan bir şey de büyük hükmündedir. Örneğin, 

küçük brr canlıyı diriltmek keramet, ölüyü diriltmek mucizedir, denilemez. Çünkü 

her iki olay da :ideri aşmak bakımından birbirine eşittir46. Kadi Abdülcebbar, veliler

den hirikulade durumlarm zuhur ettiği şeklindeki haberlerin kesin bilgi ifade etme

diğini47 belirttikten sonra eğer silih kullardan olağanüstü JJillerin meydana gelmesi 

iınl<.an dahilinde olsaydı buna en layık olan kirnselerin sahabe ve selef-i silihin olması 

gerektiğini söyler. Ona göre sahabeden hiç kimse devlet reisi olmak için kendisinin 

43 Cüveyııl, el-.trş:id, s.316; Fahreddin er-Mzi, el-Erba'fn, s.199-206; İd:, el-Mev.llifli 'ilmi'l-kel3m, 

III, 464; Bacuri, Şerhıı Cevhereti't-tevhld, Dımaşk 1972, s.206; Muhammed Abduh, Ris:iletü't

tevhld, (nşr. Hüseyn Yusuf el-Gazzal), Beyrut 1406/1986, s.159. 

44 İbn Hazm, Ebu Muhııımned, el-Fasl Ji'l-milel ve'l-ahva ve'n-nihaJ; :Beyrut 1986, V, 3; Cürcani, 

Şerhıı'l-Mev.üaf, III, 464-S; İlyas Çelebi, İslam İnananda Ga.ıp Prob.lenıi, İstanbul1996, s.163-164. 

45 Kadi Abdülcebbar el-Hemedam, el-Mıığni li ebvabi't-tevhld ve'l-'adl;(XV. cilt: en-nübüwat ve'l

mıı'cizat), (ıışr. Taha Hüseyin-İbrahim Medkur v.dğr.), Kahire 19'62-65, XV, 242-3; krş. Sübki, 

a.g.e., II, 316-317; Neseft, Tebsıra, I, 536-8; Mğıb el-İsfaham, el-İ'tiicadat, s.130; Tefdzaru, a.g.e., 

V, 76; .Amıdi, Gayetü'l-ıneram, s.334; Abdülmakslld Abdülğani, Mevkifü'l-Eelasife ve'l-ınütekel
limin min münkiri'n-nüb;~we, Kahire 1993, s.80 vd. 

46 Kadi Abdülcebbar, a.g.e., XV, 242-3; krş. Mvi, Abdüssettar; el-'Ak.l ve'l-hıırriye:Dirase li fık.ri'l

K1d1 Abdııkebbar, Beyrut, 1980, s.348-9. 

47 KadiAbdiil,:ebb~r, a.g.e.,, XV, 225. 
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daha ehil olduğunu :ispata yöneille olarak keramet göstermiş değildir. Halbuki Ehl-i 

sünnetin zannettiği gibi Hz. Peygamberin önde gelen arkadaşlarının olağanüstü bir 

takun işler yapabilme türünden kerimetleri olsaydı Hz. Ali'nin Hz. Muaviye ile 

mücadelesinde veya H:\ricilerin iddialarıru reddetmekte böyle bir yola girmesi daha 

kolay olurdu. Sahabeden hiç kimsenin böyle bir iddia ile ortaya çıkmadığı hususu 

tevatürle sabittir48 . Böylece Kadi Abdülcebbar, hiçbir .sahabenin ve velinin kevni 

anlamda kerimet göstermediğini savunur. 

Sünni kaynaklarda kerimeti temdlendirmek üzere Kur'an'da zikredilen "Aslıab

ı Kehf'49, Belkıs'ın tahtırun nakledilmesi5o, Hz. Meryem'in babasız bir çocuk 

dünyaya getirmesi, yanında yiyeceklerin bulunmasısı gibi olaylar bir del:il olarak ileri 

sürülürken Mu'tezile ekolü Kur'an'da anlatılan ve silih kullardan zuhur ettiği belir

tilen bu hadiseleri kerimet olarak değerlendirmez52. Onlar bu tür olaylan aynı 

dönemde yaşayan başka bir n ebinin mucizeleri olarak kabul ederler53. Aslında Aslıab

ı kehfhadisesi dikkate alınmazsa, Kur'an'da zikredilen olağanüstü hadiselerin hemen 

hemen hepsinin peygamberlerle bir şekilde bağlantısı bulunan salih kullardan zuhur 

ettiği görülür. Buna göre Belkıs'ın tahtırun nakledilmesi Hz. Süleyman'ın peygam

berliğiyle, Hz. Meryem'in harikaları hem Hz. Zekeriyya hem de Hz. İsa ile izah 

edilmesi mümkündür .. illicak böyle bir yorum nıucizelerin anlam, mabiyet ve hedef

leri konusunda yeni tartışmalara sebebiyet vereceği aşikardır. Çünkü mucizeler, inan

nıayanlara karşı nübüvvet iddiasım kanıtlamak için gösterilen olağanüstü olaylardır ve 

bunların hedefi inkarcıların ikna edilmesidir. Halbuki Cebrail'in gelmesi, cinsel bir 

ilişki olmadan Hz. Meryem'in hamile kalması ve benzeri olaylar üçüncü şahısların 

vakıf olamadığı şeylerdir. Bu itibarla söz konusu harikulade olayları Hz. 

48 Kı\.di Abdülcebb:l.r, a.g.e, XV, 241. 

49 el-Kehf 18/10-26. 

50 en-Neml27 /40. 

51 Aı-i İınr:1n 3/37. 

52 Bu konuda Ahmet Akbulut, h:1rik.ul:1de olaylarm Kur'an'da zikredilenlerle sınırlı olduğunu ileri sü

rerek farklı bir yaklaşım sergiler. Ona göre bazı Mrik.ul:l.de olaylann Kur'an'da zikredilmesinin se

bebi, bunlann benzeırkrinin başkaları tarafından yapılabileceğine işaret etmek değil, aksine tabiat 

kanunlaona aykın olaırak zuhur eden olaylarm Kur'an gibi doğruluğundan şüphe edilmeyen bir kay

nak tarafından belirtilmesi gerektiğini vurgulamak içindir. Akbulut, bu iddiasını teyit etmek üzere 

"Hz. Meryem'in cinsel bir ilişki olmadan çocuk doğurması" örneğini verir ve bunu gerekçe göste

rerek her hangi bir kadının Meryem gibi babasız çocuk doğurmasını ker:l.met olarak isimlendirme

nin kabul edilemeyece:ğini belirtir .(Ahmet Akbulut, Nübüvvet Meselesi Üzerine, Ankara 1992, s. 3 5-

36) Akbulut, bu yaklaşımıyla Kur'an'da bildirilmeyen bir takım Mrik.alann vukuu hususunda şüphe 

duyulması gerektiğine i:ıaret etmektedir. 

53 Kı\.di Abdülcebb:l.r, a.g.e., XV, 216. 
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Zekeriyya'nın mücizesi olarak takdim etmek isabetli değildir. Çünkü mucize nebinin 

isteği üzerine zuhur ettiği gibi, peygamber tarafindan bilinmesi de gerekir. Fakat Hz. 

Zekeriyya'nın yiyeceklerin nereden geldiğini Hz. Meryem'e sorması, kendi mucizesi

ni bilemernesi anlamına gelir ki, bunun isabetli olmadığı açıktı.r54. 

Diğer taraftan sünni bir telakkiye sahip olan İbn Hazm (ö.456/l063) da, 

peygamberlerin dışındaki kimselerden olağanüstü olayların zuhurunu imkansız kabul 

eder. O, Kur'an'dan örnekler vererek tabiatta değişmeyen bir düzenin olduğunu 

belirttikten sonra, söz konusu tabiat kanunlarımn, ancak bir hakik.atin ortaya konul

ması için ihlal edilebileceğini, bunun da ancak birnebinin doğruluğunu ispata yöne

lik olarak zuhur edebileceğini açıklar55. Bununla birlikte o, nebinin yaşadığı 

dönemde mürnin veya kafir olsun bazı insanlardan harik.ulade fiilierin zuhur etmesi

ni normal kabul eder. Fakat peygamberin ölümünden sonra --hak ile bitılın birbirine 

karışması endişesinden dolayı- söz konusu olağanüstü olayların devam etmesini veya 

başkaları tarafinelan tekrar edilebilmelerini imkansız görür56. Çünkü İbn Hazm, Hz. 

Muhammed'in son peygarnber olduğu gerçeğinden hareketle: eviiyinın artık keramet 

gösteremeyeceğirıi düşünmektedir57. Ayrıca o, harikulade olaylar göstermek 

anlamında kerimeti kabul edip mucize ile kerimet arasmda tehaddi farkının 

olduğunu ileri süreiliere cevap olarak; tehaddlinin mucize için zorunlu olmadığına 

dikkat çeker ve: Hz. Peygamber'e ait mucizelerin büyük bir kısmının tehaddi 

olmaksızın gerçekleştiğini delil olarak ileri sürer58 . Ebu İshatk. el-İsferiiıni de Eş'ari 

kelam ekolüne mensup olmasına rağmen keriınet konusunda Mu'tezili anlayışı be

nimser59. Ona göre, velinin mucize cinsinden değil dualarının kabul edilmesi ne

vinden kerametinin olması mümkündür60. Zaten söz konusu durum bütün inanan

lar için geçerlidir. Nitekim Allah mürnin kullarının duasını kabul edeceğini bildir

ıniştir61. Böylece tsferayinJ kevni kerimetin mümkün olmadtğ,ı kanaatindedir. 

Diğer tarafbn İslam modernistleri, pozitivizmin etkisinde: kalarak tabiatın ve ta

biat kanunlarının bağımsızlığını ortaya koymak gayesiyle sadece keramet ve benzer-

54 bk. Fahreddin er-Razi, el-Erba'in, 202; aynca bk. Ebu Ferha, Miz:inü'n-nübüvve: el-Mu'cize, 

Kahire 1998, s.l63-164. 
55 İbn Hazm, eJI-Fasl, V, 2-3. 
56 İbn Hazm, a.g.e., V, 9-10. 
57 Ahmet Dem.iırci, İbn Hazm ve Zahirilik, Kayseri 1996, s.63. 
58 İbn Hazm, a.g.e, V, 7-8. 
59 Cüveyni, el-İJrşad, s.316; TefHzani, Şerbu'l-Makasıd, V, 73; İd, el-Mevakıf, m, 464; Abduh, a.g.e., 

s.159. 
60 Kuşeyrl, er-Risılle, s.533-534. 
61 el-Mü'min 40/60. 

340 



lerini inkar etmekle kalmamış, bütün müslümanların üzerinde ittifak ettiği Kur'an'da 

zikredilen hissi mucizeleri de tevil etme yoluna gitmişlerdir. Seyyid Ahmed Han 

(ö.l817-l898) gibi modernistlerde: bu tutum, hissi mucize ve kevni kerametleri 

inkar şekline bürüniirken62, Muhammed Abduh (ö.l845-l905) ve Muhammed 

Reşid Rıza (ö.l865-J.935) gibi llimler ise, peygamberlerin dışındaki veli ve sıddıklar

dan nazari anlamda ke:ramet ve diğer harikuladelerin meydana gelmesirlin imkanını 

kabul etmiş, öte taraftan peygamber olmayan bir kimsenin. ileri sürdüğü belirli ve özel 

keramet iddiasının dini bir tabir olarak kabul edilmemesini savunmuş ve halk 

seviyesindeki bu tür inanışların tehlikesine dikkat çekmiştir63. Muhammed Esed de, 

Kur'an'da zikredilen bu tür Mrikulade olayları ya temsili anlatımlar ya da gerçekte 

olağanüstülük özelliği bulurımayan normal hadiseler olarak değerlendirmektedir. 

Örneğin Aslıab-ı kehf kıssasını, Allah'ın insanda ölümü ve ölümden sonra tekrar 

dirilişini dile getiren biir temsil olarak kabul eder64. Hz. Meryem'e lütfedilen rızıklar 

konusunda ise şunları söyler: Müfessirlerin çoğu tarafindan bu çerçevede nakledilmiş 

olan bütün menkıbdere rağmen, ne Kur'an'da ne de sahih Hadis'de bu nzkırı 

mucizevi bir kaynaktan geldiğine dair bir işaret vardır. Hz. Meryem'in Hz. 

Zekeriyya'ya "Bunlar Allah'tandır, Allah dilediğine hesa:psız rızık bağışlar" şeklinde

ki cevabı, onun asıl rızık verici olarak Allah'a karşı duyduğu derin sorumlululc bilin
cini yansıtır65. " 

C) KERAMın1N ÇEŞ1TLER1: 

Kaynaklarda manevi /kalbi ve kevni /suri olmak üzere genel anlamda ilci tür 

kerimetten bahsedilmektedir. 

a) ~evi Kcriını:t 
"Kalbin Allah'ı tanıması, ilahi marifetle dolması, ihlas ve istikamet üzere olması" 

anlamlarına gelen bu lceramet türüne:66 hakiki kerim et de denir. Söz konusu kerim et, 

62 Ondokuzuncu yüzyıl Avrupasının akılcılığından ve tabiat fels·efesinden büyük ölçüde etkilenen 
Seyyid Ahmed Han, inanç sisteminin m:J.hiyetini değerlendirmek için "Tabiata Uyma • diye 
adlandırdığı bir ölçü ortaya attı ve İslam'ın bu ilkeye göre en yüksek dereceele doğrulandığı sonu
cuna vardı. O, tabiat kanunlarının bağımsızlığını ortaya koymak gayesiyle bu ill'eye göre izah edeme
diği mucize, kedmc~t ve diğer h:J.rik:ul:J.de olaylan inkar etme yoluna gitti. Bunu yaparken modem 
dünya görüşleriyle İsl:ını'ı kayııaştırmayı amaçlamıştı. Bu yaklaş~mıyla o, ümmeti halk seviyesindeki 
sılfıliğin keclmet tella.llığına yol açan düşünce ve uygulamalann ortaya çıkardığı felaketlerden kur
tannayı düşünüyordu. (Fazlur Rahm:J.ıı, İsl:im., s.304-5; krş. M. Said Özervarlı, Kel:im.da Yenilik 
Arayışlan, İstanbull998, s.99-106) 

63 Abduh, a.g.e., s.l58-l60; Reşid Rız:J., d-Vahyu'l-Muhammedi, Beyrut 1971, s.228-229. 
64 Muhammed Esed, Kur'an Mesajı, (tre. Cahit Koytak-Ahmet Ertürk), İstanbull999, II, 587. 
65 Esed, a.g.e., I, 95. 
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Kur'an'da da yer alır. Allah'ın salih kullarına, müjde, kalp huzuru ve imanda sebat 

şeklinde lütufta bulurunası anlamına gelen manevi kerametin varlığı Mu 'te zile ekolü 

de dahil olmak üzere bütün İslim ilimleri tarafindan kabul edilmektedir. Nitekim 

sıltilere göre hakild keramet ilim, marifet ve alUakla ilgili üstün meziyetlere sahip 

olmak şeklindedir. Bu özell:iklere sahip olan bir ilimin kerameti, kendisine tabi olan 

öğrencilerinin hallerini iyi yolda geliştirmesi, hikmet ve bilgiyle, iffet ve muhabbetle 

etlcili olup bunlardaki kötü alışkanlıkları giderip iyi huylar kazandırmasıdır67. 

Konumuzia birinci dereceden ilişkisi bulunan ve kerimetin elinde zuhur ettiği 

kabul edilen "veü" kimse ise; ha.YJG.yla Allah'ı tanıyan, dinine inanıp onurıla amel 

eden ve gerçek :ırılamda Rabbinin rızasını kazanmak için gayret gösteren mürnin 

demektir 68 . Bu özelliklere .sahip olan kullar, Alllah'ın lütuf ve ilaamma layık olurlar. 

Nitekim Kur'an'da bunurı çerçevesi şöyle çizilmiştir: Allah kendi dostlarını ( evliyau'l

lah) büşra (müjde), itmi'nanü'l-kalp (kalp huzuru) ve arzulad:ıkları güzel ve faydalı 

arnelleri yapmaya muvaffuk. kılar69. İlgili ayetlerde ve iliere diğer insanlardan farklı ola

ralc olağanüstü bir talcım yetenekler verileceği, a.detin dışında tasarruflarda bulunabi

lecelderi ve peygamberlerin mucizelerine benzer fiiller yapabilecekleri şeklinde 

anlaşılınasını gerektirecek hiçbir karine ve işaret yoktur. 

Kur'an-ı Kerim'de geçen "krm" kökü ve türevleri ile sonradan özel bir anlam 

yilidenerek teriroleşen keramet kavramı arasında çok büyük fark vardır. Aynı durum 

veli ve velayet kavrarnlarında da görülür. Halbuki Kur'an'da, mürninler arasında bir 

ayrım yapılmalesızın hepsinin Allah'ın dostu (evliyaullah) olduj~u belirtilir70 ve bun

ların "iman edip de talsvaya ermiş" kimseler olduğuna dikkat çekilir7l. İslam'ın ilk 
dönemlerinde de veliyet ve keramet kavramları bu çerçeveele mütalaa edilmiştir. 

Fakat Kur'an'daki bu yaklaşıma rağmen, sorıra ki dönemlerele keramet ve velayet 

kavrarnlarına özel anlarnlar yilldenmiş ve Kur'ani telakkinin dışına çıkılmıştır. 

66 TefUzani, Şerhu'l-'Ak:i'id, s.177; amlf., Şerhu'l-Ma}dsıd, V, 72. 

67 Hasan Kamil Yılmaz, İsHn:.t Tasavrufiı, İstanbul 1996, s.526. Bu konuda şöyle bir örnek de ver

ilebilir: Bir adam, ilmi bir araştırma yapmaktadır. Niyeti müslümanlara hizmet etmek ve Allah'ın 

nzasıııı kazanmaktır. Gayret ve çalışmalarının bir sonucu olarak JWah, o kimseye mesel el erin 

çözümüne götüren bir çıkış yolu gösterebilir. İşte bu durum bir keı.-;l.ınettir. Unutulmamalıdır ki 

Allah, kişinin ıgayret ve araştırmalarllllll akabiııde bu başanyı ona ikraın etmiştir.(bk. Fahreddiıı er

lUzi, en-Nübiivvit, mukaddime, (nşr. Ahmed Hidzi es-Seka), Beynıt 1986, s.69-70) 

68 el-Enfal8/1-'~. 

69 Fussilet 41/30-31. Ayrıca bk. Fahreddin er-lUzi, a.g.e., s.66. 

70 Tahavi, Usıllü'l-'akideti'l-lslamiyye, (Şarih; Ali b. Ebi'l-İzz ), Beyrnt 1987, s.140-l. 

7l bk. YUııus 10/62-63; el-Maide 5/55-56; Muhammed 47 /ll. 
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b) Kcvni Kcıim.et 

Sılfiler, cansız varlıklarla konuşmak, su üzerinde veya havada yürümek, az bir 

zamanda uzun mesafeler kat etmek ve benzeri olağanüstü durumların72 veli kulların 

elinde ortaya çıkmasına kevrıi kednıet adını vermişlerdir73. Onlar, bu tür keramet

Ierin veli kullardan zuhur edebileceği hususunda ittifak etmişlerdir. Bu görüşlerirıi 

desteldemek üzere na.slardan deliller getirmişlerdir. Buna göre, ilim sahibi olduğu 

belirtilen Asifın Hz. Süleyman'a "Göz açıp kapayıncaya kadar ben tahtı sana 

getireceğim74" demesi,' Hz. Zekeriyya'nın "Bu yemişler sana nereden geliyor(" 

sorusuna Hz. Meryem'in "Allah nezdiııden"75 diye cevap vermesi kevni kerimetin 

Kur'ani temellerirıi oluşturmaktadır76. 

İslam llimleri kevni kerametleri;; Hz. Musa'nın arkadaşının işleri77 , Hz. Ömer'in 

uzak mesafeden Hz. Sariye'yi uyarması78 gibi keşf ve bilgi içerenler ve Belkıs'ın 

tahtının getirilmesi79, mağara ehlinin (Ashab-ı kehf)&O durumlarında olduğu gibi 

kudret içerenler olmak üzere iki şekilde taksim etmişlerdir.8l.Bundan :furklı olarale 

genel ve özel olmale üzere ikiye ayıranlar da olmuştur. :Buna göre,, bütün inananlar 

Allah'ın dostu olması bakımından velayet-i 'amme'ye, içlerinden Allah'a kulluk 

etmek suretiyle O'nun katında derece sahibi olanlar da veliyet-i Msse'ye dahildir82. 

Bu ikinci sınıfin ilharn aldıldarına ve keramet sahibi olduldarına dildcat çekilerek on

ların bazı kevrıl kedmetler gösterebileceklerine işaret edilmiştir. Nebharn de 

(ö,l350/l93l) kerimetin yirmiküsur türünden bahsetmiş; ölüleri diriltmek, onlar

la konuşmak, varlık üzerinde tasarrufta bulunmak, suyun üzerinde yürümek, şifa ver

mek, kalpleri cezp etmek, gaybı bilmek ve benzeri bazı örnekler nakletmiştir83 . 

72 Kelab.tzi, et-Ta'a=f, s.7l-72; Kıışeyrl, a.g.e., 531 vd.; Dilaver Selvi, İslfim'd,ı Velfiyet ve Ker:lmet, 

İstanbul 1990, s.234 vd. 
73 KeUbazi, a.g.e., s.74,; SabUnl:, el-Bidjye, s.55-56; Teft.tzilni, Şerlıu'l-Makasıd, V, 75; a.mlf., Şerhu'l

'Akrud, s.175-176; Cürclni, et-Ta'rifit, s.184; Bilmen, Muvazzah İlm-i KeUm, s.190; Yılmaz, 

a.g.e., s.526. 

74 en-Neml27 /40. 

75 Aı-i İmran 3/28. 
76 Kelabhl, a.g.e., 71. 

77 el-Kehf18/74-80. 

78 İbnü'I-Esir, Ali b. Muhammed b. Esir, el-.K1ınil ii't-tarih, (nşr. C. J. Tornberg), I-XIll, Beyrut 

1399/1979, Ili, 21-22. 

79 en-Neml27 /40. 

80 el-Kehf 18/10-26. 
81 İbn Teymiyye, el-Mu'cize ve ker:imjtü'l-evJiyj, s.37-38. 

82 KeUb.tzi, a.g.e., s.74,-75. 

83 Nebhani, HüccetulUhi 'ale'l-'ilecnJn ii mu'ciziti seyyidi'l-mürselin, s.855 vd. 
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D) l<ERAMET!N DEt3ERİ 

Allah'ın dostu olabilmek için iman etmek ve takva sahibi olmak yeterlidir. 

Olağanüstü olaylar yapmakla Allah dostu (veli) olmak arasında doğru bir orantınlll 

kurulması isabetli değildir84. Zaten İslam llimle:rirıirı genel kanaari bu yöndedir. Zira 

kevni keramet denilen harikulade olaylar müslüman olmayanlardan da zuhur eele

bilmektedir. Nitekim Hint f.ıkirleri, bazı Budist rahipler alışılmadık birçok harika 

göstermektedirler. Bunların yaptıkları öyle harikulade şeyler var ki, görenleri hayrete 

düşürmektcdir. Şimdi sırf harikulade fiillerden hareketle bu kimselerin Allah katında 

muteber kullar oldukları söylenebilir mi? Muhtemeldir ki bu insanlar, belli bir eğitim 

ve ne:fis terbiyesi programlarından geçtiklerinden diğer insanlar için normal olmayan 

bazı şeyler yapabilınektedirler. Ayru şekilde, kendilerinden bazı kerametierin zuhur 

ettiği kabul edilen velilerin hayatları incelendiğinde bunların az yemek, az uyumak, 

insanlarla ilgi ve alakayıkesip inzivaya çekilmek gibi bir eğitimden geçtikleri görülür. 

Bunun neticesi olarak onlardan bazı harikaların zuhur etmesi gayet tabüdir. Bu 

durum, onların aldıldan eğ:ltim, dolayısıyla zati özellikleri ve psikolojik halleriyle izah 

edilebilir. Nitekim Ehl-i ~:ünnet llimleri genel prensip olarak bütün insanlardan 

harikulade olayların zuhur edebileceğini kabul etmiş, bu melekeye bilkuvve sahip 

olduklarına dikkat çekmişlerdir. Herkim bu melekesini geliştirirse Allah'ın onu 

muvaffak kılması kabul edilebilecek bir husustur. Bu itibarla, hirikulade olaylardan 

hareketle kişinirL dini konumunu değil, insanların dini konumuna göre harikulide 

olayları İsimlendirme yoluna gidilmiştir. Örneğin irıkarcı JWirlerden zuhur eden 

harikulade olaylara sahiplerirıirı dini konumları sebebiyle istidrac veya ihanet 

denilirken, sıradan milinin kullardan zuhur edenlere mafuıet:, salih müttaki kullardan 

zuhur edenlere ise kerirnet adı verilmiştir. Aynıhadise peygamberlik iddiası ve tehad

diyle birlikte meydana geJlınişse buna da mucize denilıniştir:ss. Bu bağlaında bazı 

llimler, ulı1hiyet iddiasında bulunan bir kimseden de hirikul:kle olayların zuhur ede

bileceğini kabul etmiş, Firavun86 ve Decca187 ile ilgili rivayetlere yer vermiştir. Bu 

84 Tasavufi: kaynaklarda insaulardan zuhur eden harikul:lde olaylar ile sahiplerinin dini konunıu 
arasında ilişki kurulduğu V•e bu tür olaylardan hareketle onların Allalı katındaki mevkilerinin belir
lenebUeceği kabul edilir. Kdarn kayuaklarında bile bıınun örneklerini görmek mümkündür. Örneğin 
Ömer Nasuhi Bilmen, dinin emirlerine tam olarak uyan ve bunlarla :unel eden bazı kimselerden 
olağanüstü şeylerin zulıur edebileceğini belirttikten sonra bu harikaların sahibinin veliyet 
makamında olduğuna del:Het edeceğini söyler. Ayrıca o, bu tür Jıarik.Harın zulıuruyla veli kimselerin 
halk arasında ilitirama mazhar olmalarını, vaaz ve nasilıatlerinin hüsnü kabul göreceğini de belirtir. 
(bk. Bilmen, Muvazzab İlın-i Kelam, s.l90) 

85 Gazzill, el-İktisad, s.l25. 
86 Cüveyni, el-'Akidetü'n-niz:lmiyye, s.71; Beyhiz<ide, İşa'ratü'l-medn:ı s.338-339. 
87 Zeki Sarıtoprak, İslam ve Diğer Diniere Göre Deccal, s.81-85. 
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kanaatle birlikte bütün islam alimleri peygamberlik iddiasında bulunan sahtekarın 

elinde davasında doğru sözlü oldu~~unu gösterebilecek her hangi bir harikanın zuhur 

etmeyeceği hususınıcia ittifuk. etmişlerdir88. Çünkü dij~er harikaların zuhuru duru

munda peygamberlik müessesesinin şüphe altında kalınası söz konusu değildir. 

Örneğin insanlar, ola:ğanüstü şeyler yapsa bile ilahlık iddiasında bulunan bir kimsenin 

yalancı olduğunu normal olarale bilirler. Şu halde peygamberlerin özel durumu ayrı 

tutulursa, harikulade fiillerden hareketle bir kimsenin dini konumunu belirlemek isa

betli görülmemekte:dir. Burada yapılması gereken, kişinin dini konumunun belirlen

mesinde bütün hal:, hareket ve davranışlarının yanı sıra inanç ve söyleminin birlikte 

değerlendirilmesidir. Bu itibarla veli olmanın ölçüsü harikulide fiilierin zuhuruna 

bağlanmamalıdır89. Veli kul denildiğinde harikulade fıiller gösteren kinıse anlaşılına

malıdır. Çünkü elinele olağanüstü olaylar zuhur eden kinısenin mürnin olması şart 

değildir90. Bir mümin veli olduğu halde ondan olağanüstü fiiller zuhur etmeyebilir. 

Bunun aksine kafu veya günahkar bir kinısenin elinden de harikulade bazı olaylar 

zuhur edebilir. Dolayısıyla bir kimse, harikulade fiiller gösterdiğinden dolayı veli 

kabul edilemeyeceğ;i gibi, olağanüstü fıiller gösteremeyen bir müminin veli 

olmadığıru söylemek de mümkün değildir. Şu halde evliyirıın elinde tabiat kanun

larına aykırı bir talmn olaylar zuhur etse bile bunlar sahiplerinin doğruluğuna delil 

gösterilemez9l. Aslında tasavvufi kaynaklarda da bu görüş dile geıtirilir. Örneğin Ebu 

Yezid el-Bisclml (ö.234/848) harikulide olaylar ızhar etmeııirL bir kimsenin dini 

konumunu belirleyemeyeceğine dikkat çekmek üzere: "Bir adam suyun üzerine see

caele serse, gökyüzüne bağdaş kurup otursa, şeriatın emir ve nehiy çizgisindeki tavrırtı 

görmedikçe ona aldanmayın" şeklinde uyarıda bulunıur. Yine vd! olduğu söylenen 

birinin ziyaretine gittiğini ve onun mescide giderken yere tükürdüğünü görünce; 

"Kendisine selam vermeden geri döndüm. Onun veli olması için önce elinin temel 

kurallarım gözetmesi gerekirdi" dediği rivayet edilir92. Serrac (ö.378/988) ise 

kerimetin değeri konusunda, kendilerinden keramet zuhur eden kinıselerin dilli 

emirler karşısındaki tutumlarına göre itimada layık olduklarııu belirtir93. Diğer 

taraftan İbnü'l-Cev:d (ö.597 /1201) de, olağanüstü haller göstermenin velayette 

88 bk. Bulut, a.g.e, s. 104-112. 

89 İbn Teymiyye, el-Mucize ve kedımtü'l-evliy:i, s.l2-3; a.mJf., en-Nübüvv:it, s.24. 

90 !Gdi Abdülcebb!ir, Tesbitü del:i'ili'Jı-nübüvve, (nşr. Abdulkerlın Osman):, Beyrut, 1386/1986, I, 

181 vd.;amlf., el-Muğn.i, XV, 226-227; İbn Teyıniyye, el-Mucize ve kedmatü'l-evliy:i, s.ll-14, 43-44. 

91 Ebu Ya'l:l. el-Femi, el-Mu'temed, s.l6l; Yılmaz, İslam TasavvııiU, s.526-530. 
92 Serrac, el-Luma', s.316-317; Hucviıri, Keşfiı'l-mahdıb, s.33·~-335; aynca bk. Ahmet Suphi Furat, 

"Veli", İA., XIII, 290-291. 
93 Serrac, a.g.e., s.3l2-313. 
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ölçü olamayacağmı açıkladıktan sonra, nıce topluluklarm kerimete benzeyen bir 

tak:un şeylerden dolayı aldandıklarmı söyleyerek kevni kerimetin sakmcalarma işaret 

eder. Ona göre, insarım bilgisi ne kadar az olursa şeytarım etki~inde kalması o denli 

çok olur. Bazıları vardır ki, gök yüzünde bir ışık görür, eğer Ramazan aymda ise 

Kadir gecesini gördüğünü, başka bir zamanda ise gökten kendisine bir kapı açıldığını 

sarur, sonra da yüce makamlara ulaştığı vehmine kapılır. Halbuki söz konusu durum 

normal bir vaka olabileceği gibi şeytarım aldatmacası da olabilir94. Sühreverdi 

(ö.632/l234) de istikimet ve yakine dikkat çekerek, yakine ulaşmış bir kimseden 

harikulade olaylarm zuhur e:tınesinin onun yakinini artırmadıj~ını ve yine hiçbir 

kerametinin vaki ollmamasınırl da onun derecesini eksiltıneyecej~irıi belirtir95. 

Sonuç olarale denilebilir ki, Ehl-i sürmet çoğunluğunun genel telakkisille göre 

silih kullardan kevni kerimet sadır olabilir. Nitekim kerimetle ilgili sayısız menkıbe 

rivayet edilmiştir. Bular, haber-i vahid olmarım ötesinde bir anlam ifude etınezler ve 

bilgi kaynağı kabul edilmeleri söz konusu değildir .. Bu itibar la her hangi bir kimsenin 

kerimet sahibi olduğuna inanınale zorunluluğu yoktur96. İslam dini, manevi 

kerimete önem vermiş, kevni kerameti ise ne dini ne de ilmi kabul etmiştir. 

n.l<ERAMET- MÔ"CİZE İLİŞKİSİ 

Kelimcılar mucizeyi, nübüvvet iddiasında bulunan zatın, sözlerinirı 

doğruluğuna delil olmak üzere peygamberliğini ilan ettiği bir sırada, beşer kudretinin 

üstünde tabiat karıuruarına aykırı olarale meydana getirdiği olaylar şeklinde 

tanımlarruşlardır97 . Kelam literatüründe mucizede bulunması gereken temel vasıflar 

açıklanırken onun; ilihi bir fiil olması, harileulade bir şekilde zuhur etınesi, nübüvvet 

iddiası ve tehaddiyle birlikte olması, iddiaya uygmı meydana gelmesi, peygamberin 

elinde ve onu yalanlamayacak bir tarzda vuku bulması gibi temd özelliklerille vurgu 

yapılnııştır98 . Peygamber, do~;ruluğunu ispat edebilmek için mü.cizevi bir delile ihti

yacı vardır. Her ne kadar sosyolojile, psikolojik, alill ve mantıki delillere sahip ise de 

tehaddi özelliği taşıyan mucizevi bir delil getirmeden inkarcıları dinen sorunılu tu ta-

94 İbnü'l-Cevzi, Telbisu İbHs, (nşr. Münir ed-Dımaşki), Kahire 1368, s.378. 

95 Sülıreverdi, 'Av:inifii'-ma'arif, (trc.Yahya Pakiş- Dilaver Selvi), s.43. 

96 Abduh, Ridletü't-Tevhid, s.158-16l. Aynca bk. Selvj, islam'da Velıiyet ıv-e Ker:lmet, s.259. 

97 bk. M~türidi, Kit.i.bü't-Tevhid, (nşr. Fethullah Huleyf), İstanbul 1979, s.l89; B~kıllini, el-Beyan 

'ani'l-fark beyne'l-mu'cizat ve'}-keramat ve'l-hiyel ve'l-kehane ve's-sihr H:'ıı-nanncat, (nşr. Richard 

]. Mccarthy) Beyrut 1958, s.8-ll; KadiAbdülcebbar, el-Muğni, XV, 199; Nesefı:, T'ebsı.ratü'l-edille, 

I, 469, 473; Fahr,~ddin er-Razi, el-Muhassal, s.489. 
98 Ayrıntılı bilgi için bk. Bulut, a.g.e., s.17-29. 
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maz99. Bu bakımdan peygamberliğin ispatı ile mucizenin gerekliliği arasında 

doğrudan bir ilişki kurmak mümkündür. 

Kerimetin malüyet itibarıyla mucizeye yakın oluşu aralarındaki farkın tespitini 

gerekli kılmış, daha hicri III.-N. asırdan itibaren bazı İslam ilimlerinin bu konuya 

eğilmelerine sebep olmuştur100 . Kerimete karşı çıkan llimler, ked.metin mümkün 

olması durumda mucize ile karışacağı endişesinden hareketle bu sonuca varmış, kevni 

kerameti reddetmek suretiyle problemi çözebileceklerini sanmışlardır. Diğer taraftan 

kerameti kabul eden ~llimler, silih kullardan zuhur eden olağanüstü haller le mucize 

arasında bir takım farkların bulunduğunu, dolayısıyla bunların birbirine karışmasının 

mümkün olmadığını ileri sürmüşlerdir. Bunlara göre keramet mah.iyeti itibarıyla 

mucizeye b enzernekte ise de bazı özellilder sebebiyle ondan ayrılmaktadır. Kelam ve 

tasavvuf kaynaklarından hareketle aralarındaki benzerlik ve farklılıkları şu şekilde 

belirlemek mümkündür: 

a) Kerimet ilc Mftcize .Arasındaki Benzerlikler 
Şekil/dış görünüm bakımından keramet ile mucize arasında benzerlik bulun·· 

duğu kabul edilir. Ehl-i sünnet alimlerine göre, tabiat kanuniarına aykırı olması bakı·· 

ınından mucize ile keramet eşittir.lOl Zira her ikisi de il.detin dışındaki hadiselerdir. 

Tasavvufı kaynaldarcla peygamberlerin hissi mucizelerinin bir benzeri veli kullara ve

rileceği ve bunların da peygamberlerin doğruluğunu ispat eden deliller sayılacağı 

belirtilir ı 02. 

b) Kerim.et ilc Mftcize Arasındaki Farklılıklar 
ı- Mucize, peygamberin nübüvvetle görevlendirilmesinden sonra vuku bulur. 

Keramette ise böyle bir görevlendirme söz konusu olmayıp velayet makamına ulaştığı 

var sayılan herkesten zuhur edebileceği kabul edilir. Ayrıca vahyin gelmesiyle birlikte 

peygamber isınet sıfutt kazanır, faka.t veli için böyle bir şeyden söz edilmezl03. 

99 Pezdevi, Usıllu'd-din, s.98; Nesefi, a.g.e., I, 468-469; Ebu Ya'H el-Feml, d-.Mu'temed, s.l55-156; 
Şa'dni, el-Yev:i.ki.t ve'l-cev:ihir fi bey:ILıi 'aH.idi'l-eH.bir, Kahice 1959, s.l69. 

100 bk. Furat, "Veli", İA, XII, 291. 
101 Bağd:idi, Usıllü'd-din, s.174; Serrac, a.g.e., s.3ll; KeUb:izi, et-Ta'amıf, s.7l-72; Cüveyni, el-İrşad, 

s.319; Ragıb el-İsf.ı.Mıll, el-İ'tiHdat, s.129; Teft:iz:ini, Şerhu'l-.Makasıd, V, 72; Teh:inevi, Keşşaf, I, 446. 
102 Kel:ib:izi, et-Ta'arruf.; s.7l-79; Hucvid, Keşliı'l-mahcılb, s.335-337; Nesefi,, a.g.e., I, 537; Sübk.l, 

TabaH.t, II, 317-321; Ömer en-Nesefi, .Metnü'l-'Akaid, s.ll; Teft:iz:ini, a.g.e., V, 76; a.nılf., 
Şerhu'l-'Ak:J.id, s.177; İbn Teymiyye, el-Furk:iıı beyne evliy:l.i'r-lWıman ve evliy:l.i'ş-şeyt:iıı, s.124; 
Nebh:ini, a.g.e., s.85·1; AbdüllatifHarpılti, Ten../dhu'l-kel:im, s.:313; Bilmen, a.g.e., s.190. 

103 Bağd:idi, a.g.e., s.1U; İbn Teymiyye, en-Nübüvvat, s.20; Teft:izilııi, a.g.e., V, 77-78. Reşid Rız:i, 
TefSirü'l-menar, XI, 227; Gölcük, Şerafi:ddin-Toprak, Süleyman, Kd:im, Konya, 1988, s.327; Sait 
Şimşek, "Kedmet", Selçuk Ünivel'Sitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı 3, yıl 1990, s.ll5. 
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u- İsimlenclirme açısından :farklılık vardır. Peygamberin do~~ruluğuna delil et eden 

harikulade olaylara mucize, evliyada zuhur edenlere ise keramet adı verilıniştirl04. 

ııı- Mucize, tehaddiyle birlikte inkareliara karşı ortaya konulur ve peygamberin 

doğruluğunu ispat edecek tarzda zulıur eder. Keramet ise birçok lliıne göre velinin 

isteği dışında cereyan ederi05. Ayrıca velinin söz konusu durumu gizlemesi uygundurl06. 

ıv- Mucize, tüm olağatıüstü olaylar şeklinde viki olabilirken, keramet arıcak 

sınırlı bir takım olağanüstü olaylar şeklinde meydana gelebileceği kabul edilirl07. 

Ayrıca mucizeye karşı konıılamazken, kerimetin benzeri yapılabilirıos. Mucizeyi 

mümin ki:fir herkes görebilirken, kerameti sadece müminlerin görebileceği belirtilir109. 

v-Mucizeler doğrudanAllah'ın müdahalesiyle meydana gelirler ve onların vuku

unda peygamberlerin doğmdarı bir katkısı yoktur. Halbuki keramet bazı lliınlere 

göre velinin zati sıfatlarından kaynaklarımaktadır. Dolayısıyla kişi gayret göstererek 

velayet makarıııııa ulaşabilirll0 . Nitekim mucize, her hangi bir ön hazırlık olmadarı 

peygamberlerden zuhur eder, kerimet ise kultın ibadet ve taatlarının sonucunda 

vuku bulabilirlll. 

vı- Peygamberin doğruluğunu kanıtlaması baktınından mucizenin delileti 

kesinelir ve ona inanılınası zorunludur. Ayrıca peygamberliğin bilinmesi için mucize 

gösterilmesi de gereklicfull2. Halbuki veli, elinde bir takun harikalar zuhur ettiği 

kabul edilse bile bu durum onun istikamet üzere olduğuna delil sayılamaz. Hatta veli:, 

kendisinden zuhur eden hirikulade olayların keramet olduğunu iddia ederneyeceği 

gibi başkalarının bunlara inanmasını da isteyemezll3. 

104 Bağdadi, a.g.e., s.l74; Hucvirl, Keşfu'l-mahcılb, s.336; Akbulut, a.g.e.,. s.35. 
105 Kdab:izi, a.g.e., 74; Serrac, a.g.e., 312; Bağdadi, a.g.e., 174; Bakil.l:ini, et-Temlıid, s.256; Cüveyni, 

el-Akidetü'n.-niz:Uniyye, s.70··71; Kıışeyrl, a.g.e., s.533-4; lligıb el-İsfah:ini, a.g.e., s.129; Teftazani, 
a.g.e., V, 73; Sü.bki, a.g.e., II, 317; Şa'r:ini, el-Yevllit, s.163-4; Cürcan:t, Şerbu'l-Mevalaf, m, 465; 
Lelcln:i, Şerbu cevbereti't-tevbid, s.206; Senusi, Ebu Abdullah; Şerbır Sen.ılsiyyeti'l- kübd, (nşr. 
Abdulfettah Bereke ), Kııveyt 1986, s.351 -2; Bacı1rl, Şc:rbu Cevbereti't-tevbid, 206-207; Reşid Rıza, 
el-Vahyu'l-Muh,ammedi, s.212-214; Nebh:ini, a.g.e., s.849-50; &ıd:iZade, Feraidü'l-fev:Jid ii 
beyam'l- 'ak:Jid, s.l62; Ebu Ferha, Miz:inü 'n.-n.übüvve, s. 163-164. 

106 Nesefı, Tebsıra, I, 537-538. 
107 Kel:ibazi, a.g.e., s.74; B:ikillani, el-Beyan., s.5; Reşid Rıza, a.g.e., s. 213; Bilmen, Muvazzah İlm-i 

Kel:lm, s.190; Ebu Ferha, a.g.e., s.163-164. 
108 İbn Fı1rek, Mücerredü makalatü'ş-Şeyb Ebi'l-Hasan. e.l-Eş'ari, s.176-177; Mzi, el-Erba'in, 205. 
109 Ebü.'l-Bek:i, Eyyüb b. Musa d-Hü.seyni, el-Külliyat: Mu'cem fi'l-mustala.b.at ve'l-furdla'l-luğaviyye, 

(nşr. Adnan Derviş-Muhammed el-Mısrl), Beyrut 1993, s.433. 
llO Senusi, a.g.e., s.351-2. 
lll lligıb el-İsfeMni, a.g.e., 129. 
112 bk. Bulut, a.g.e., s.90-96. 
113 Teft:izani, a.g.e., V, 73; İbn Teyıniyye, en.-Nübüvvat, s.20; Reşid Rıza., a.g.e., s.212-214; Şimşek, 

Keramet, s.ll5; Akbulut, Niibüvvet Üzerine, s.35. 
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vıı- Keramet, ancak dine bağlı samimi kullardan s:ldır olurl14 ve bunlar peygam

bere bağlılığın bir b ereketi kabul edilir. Dolayısıyla kerimetler velinin bağlı bulurı

duğu peygamberin bir mucizesi sayılırllS. 

vııı- Kerimetin kendisinde şeriatın emirlerine muhalif unsurlar bulunmaz ve o, 

ilim yollarından sayıJmaz. Başkaları için delil olması da söz konusu değildir. Hele 

onu, kişinin masumiyetine veya söylediği her şeyin doğruluğuna delil kabul etmek 

İslam'ın prensipleriyle bağdaşmazll6. 

m. SONUÇ 

Kur'an-ı Keriın"de 11 keramet 11 kelimesi geçmemekle birlikte, 11 krm 11 kökü ve 

müştakları kırk sekiz ayette yer almaktadır. Bu ayetlerde 11 krm 11 ve tür evlerinin; kerem 

salıibi olmak, aziz ve şerefli olmak, cömertçe lütufta bulunmak, değerli, üstün, güzel, 

üstün kılmak şeklinde sözlük anlamıyla irtibatlı olduğu görülür. Bu ayetlerin 

hiçbirinde, tarihi süreç içerisinde kavramsallaşan ve veli kullardan hirikulade şeyler 

zuhur etmesi anlamına gelen keramet anlamı bulurımadığı gibi böyle bir yorumu 

haklı gösterecek bir karine ve işaret de yoktur. Tasavvufi gelenekte ise keramet; veli 

kulların elinde zuhur eden olağanüstü hadiseler olarak tanımlanır. Sılfilerin bu 

tarumına kelamcı nıüellifler de dalbil olmak üzere diğer disiplinlerin de belli oranda 

iştirak ettiği görülür. 

Ehl-i sünnet llinıleri, kerimetin aklen mümkün olmasının yanında fiilen vuku 

bulduğunu, naslara dayanan delillerin de burıu desteklediğini söylerken Mu' tezile 

kelamcıları ile Ebu İshak el-İsferayıni ve İbn Hazm gibi ;alinıler mucize ile 

karışabiieceği ve dolayısıyla nübüvvet müessesesini zedeleyece~~i endişesiyle kevni 

kerameti kabul etmezler. Siinnl alimierin kerimetin fiilen vuku bulduğu hususurıda 

Kur'an ve hadisiere dayanaral( ortaya koydukları deliliere karşın Mu'tezile ekolü, 

Kur'an'da peygamberlerin dışındald salilı ve sıddıklardan zuhur ettiği belirtilen 

olağanüstü olayları aynı dönemde yaşayan başka bir peygamberin mucizeleri olarak 

tevil etme yolurıa gitmişlerdir. Müdzelerin nübüvveti ispat etmek üzere inkarcıların 

gözleri önünde tehaddi özelliğiyle birlikte ortaya konulması gerektiği hususu bir ilke 

olarak kabul edildiğine göre bu yorumurı isabetli olmadığı anlaşılmaktadır. 

114 Gölcük, Kelıim, s.327. 
115 Nesefi, a.g.e., I,, 537; Sübki, Tahakat, II, 317-321; Ömer en-Nesefi, Metnü'l-'Ak:ii.d, s.ll; 

Teftaz:iııl, a.g.e., V, 76; a.mlf., Şerhu'l-'Akıl.id, s.177; İbn Teymiyye, el-Furkıl.n beyne evliyıl.i'r

Ralım.:in ve evliyai'ş-şeytan, s.124; Nebh:Uıi, a.g.e., s.854; Abdüllatif Haırputi, Tenkihu'l-kelıl.nı, 

s.313; Bilmen, a.g.e., s.190. 

116 AbdüllatifHarputi, a.g.e., s.312-313; Gölcük, Kelam, s.327; Şimşek, a.g.L11., s.ll5. 
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Genel olarale ked.metiıı millevi ve kevni olmak üzere iki kısımda ele alındığı ve 

manevi kerametin Mu'tezile ekolü de dahil olmak üzere bütün ilimlerce kabul edil

diği görülmektedir. Kalb:in Al11.l:ı'ı tanıması:, ilihl marifhle dolması, ihlas ve 

samirniyet üzere olması anlamlarına gelen bu keramet, içeriği itibarıyla Kur'an'da da 

yer almakta ve temel özelliklerine işaret edilmektedir. Ancak kevni kerametierin 

imkanı konusunda ihtilaf edilmiş; milliyet, şekil ve sınırları konusunda furklı görüşler 

ileri sürülmüştür. Diğer taraftan> tasavvufi literatür başta olmak üzere geleneksel 

İsl3.mi kaynaklarda insarıların dini konumlarının belirlenmesinde onlardan zulıur 

eden hfu-ikulide olaylar ile Allah katındaki mevkileri arasında ilişki kurulmakta ve 

böylece kerinıetlerinin çokluğu ve büyüklüğü He veliterin dini rütbeleri belirlenmeye 

çalışılmaktadır. Böyle bir yaklaş11lllll isabetli olmadığı aşikardır. Zira Kur'an'da Allah 

dostu olabilmenin ölçüsü iman etmek ve tak:va salıibi olmakla sınırlandırılmıştır. 

Olağanüstü şeyler yapmakla veli olmak arasında bağlantı kurulması ise halk arasında 

İslam'a uygun olmayan hurafelerin ortaya çıkmasına sebebiyet vermektedir. Bu 

itibar la olağanüstü olaylarla kişilerin dini konumları arasında bir ilişki kurulmamalı ve 

bu tür hadiseler dindarlığırı bir ölçüsü sayılmamalıdır. 
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