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HZ. PEYGAMBER'~-YET

-

~ I & C ~ FEVRENSEL
Z ~ ~
BOWTU
Halit b r a h i m BULUT

Peygamberler, ortaya koyduklan delillerle Allah elcisi olduklann~ispat etmeye ve boylece muhataplamu i h a etmeye ~ahgirlar.Onlann ortaya koydugu bu delillere sahip olduklan ban BzeWer sebebiyle kelamcdar "mficize"
demiglerdir. Bunlar, her ne kadar insan kudretinin fevkinde iseler de, gonderildilrleri toplumun bilgi, fen ve kiilttkiiyle bir geldlde iligkili olrnalan da
gereklidir. Ciinkii ilgi ve alalralamu ~ e k e b h e ik~ i mficizenin
n
toplumun bilgi
sahibi oldugu konularda ger~eklegmesi,peygamberin kabui giirmesi balnrmndan i l h - hilrmete daha uygundur. Kur'an'da zikredilen hidayet mucizelerinin
bu nevi ozeWere sahip olduklan kabul edilmelrtedir.
Bu bildiride Hz. Peygamberin hidayet mucizesinin evrenselligi ele ahnacalihr. Konuya girmeden once Hz. Peygamberin risaletinin cihangiimul oldugu
izah edilecelr; bilahare risaleti butiin insanlan ic;ine alan bir peygamberin hidayet rnucizesinin de her devir ve mekanda ge~erliolan bir deli1 olmasl iizerinde durulacalrtu. Hz. Peygamberin hidayet mucizesi ile onceld peygamberlerin hidayet mucizeleri arasmd* f a r h d e w d i k t e n sonra, Hz. Muhammed'e
boylesi bir mucizenin verilmesi ile son peygamber olmas~arasmdalti iligldye
dikkat ~eldlerekonun peygamberlik delilinin evrenselligi izaha ~ahgllacaktr.

A. Hz. Muhammed'in Risaletinin Evrenselligi
Burada "evrensellik'" kavrarmyla gunu kastetmekteyiz: Herhangi bir fiktin,
dugiince veya dinin evrensel olabilmesi icin yalmca belli bir cemaat, gmp,
topluluk. xlt veya millete mahsus olmaylp herkesi davetinin kapsamma almah ve her seviyedelciinsana hitap etmelidir. Aksi talidirde boyle bir d u ~ u n c e
veya din, milEve ybresel bir 8zellige sahip demek olup evrensel olmayaca&r.
Bir geyin evrensel olmasl, diinyadald butun insanlar i ~ i n
geqerli, onlann hepsinin bu konudald ihtiyac;lamu cevaplayacali mahiyette olmasl demektir. Hz.
*
1

-

Doc. Dr.. Sakarya lhiversitesi bahiyat F M t e s t . Ogrettm ayesi. hbulut@sakarya.edu.tr
Gene1 anlarm itibanyla evrensellik terimi gu gekilde aqManabUir: XvrenselWcPhem bflgt hem
de uygulama alanlannda genel gecer ilkelerln var oldugunu one siiren ve bu ilkelerin her yerde
mutlak ge~erliliginisavunan anlayg bl$lmtdir. Bu anlayg, ger~ekligtnbir biitiin oldugunu ve
onun bUgisWn de bir bUtiin olarak var olmasi gerekUglni one sorer. Mesela. etlk alanda evrensell&, b i i t k insanlann kesin olarak bentmsedfB ya da bentmsemek zorunda oldugu ilkelert
gart kogar. Buna gore ahlak Ukelert, her yerde ve her zaman biitiin insanlar iqtn ge~erlibir
kural olm&&. Bu yaklaglm tarihe uygulan&gmda, btitiin toplumlar icin sabit evrensel btr
yasa: epistemolojiye uygulan&gmda evrensel bir btlgi, yani her yerde herkes iqin nesnel/dogru
a n l q d a bir bUgf: ve styasala uygulan&@nda a p gekilde evrensel bir siyasal modelin w h @ m
ongonir. (EvrensellfgLngenel bir t a m m i ~ i n
bk.Cevizci, FeLsefe S6z@& s.3481
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Muhammed'in hidayet mucizesinin evrensel olmasından maksat, peygamberdelili olarak ortaya koyduğu ilahi mesajın yani Kur'an'm, sadece Araplar için değil bütün insanlığa hitap etmesi, onların ihtiyaçlarına cevap verecek
mahiyette bulunması ve kıyamete kadar geçerli olmasıdır.
liğinin

İslam ıiliı:nleri

Hz. Muhammed'in peygamberliğinin ve mesajmm evrensel
olduğunu kabul etmişler ve bu konuda hem müstakil eserler kaleme almış
lar hem de kelam eserleri içinde bu mevzua yer vermişlerdir • Burada Hz.
Peygamberin risılletinin evrensel olduğunu gösteren bazı nakli, akli ve tarihi
delillerzilrredilebilir.
2

Kerim, Hz. Peygamberin risılletinin evrensel olduğunu açıkla
"De ki: "Ey insanlar! Gerçekten ben sizin hepinize, göklerin ve yerin
sahibi olan Allah'ın elçisiyim. O'ndan başka tann yolctur.. :·a İslam alimlerinin
ortak kanaatine göre bu ayet Hz. Muhammed'in nübüwetirıin evrenselliğini
ifade etmelctedir. 4 "Ey Resfılüm, biz seni bütün insanlığa rahmetimizin müjdecisi, azabıınızın uyancısı olarak gönderdik. Lakin insanlarm çoğu bunu bilmezler.''5
1.

Kur'an-ı

malctadır.

Bu ayetlerin dışmda birçok ayet vardır ki orada kullarıılan nas, 6 insan, 7 ılle
ınİn8 gibi keiiı:ı:teler umum bildirmelcte, dolayısıyla Hz. Muhammed'in peygamberliğinin evrenselliğirıi göstermelctedir. Bunlara ilaveten, Kur'an'ın urouma
hitabı hiçbir zaman "Ey Araplar!" şeklinde değil, "Ey inananlar", "Ey insanlar",
"Ey Ademoğlu" ve benzeri şekillerde olmuştur. Hz. Peygamberin nübüweti ve·
tebliğiyle alakalı olarak kullarıılan bu kelimeler, onun peygamberliğinin zaman, mekan ve belirli bir k~vimle sınırlı olmadığını, aksine bütün insanlığı
içine aldığını göstermeıdedir.
.
2. Hz. Peygamberin bizzat kendisi çeşitli vesilelerle bütün insanlığa gön"Önceki peygamberlerden hiçbirisine verilmeyen beş
şey bana verildi: .. . Benden önceki peygamberler sadece kendi kavimlerine
gönderildikleri halde, ben bütün insanlığa gönderildim .. .''9
derildiğini açıklamıştır:

2
3
4

5
6
7
8
9

Bk. Bağdadi. Usülu'd-din, s.164; Teftaziini, Şerhu'l-Malcasıd. V. 45.
el- A'r:if 7/158.
Bazı tefsirler için bk. Razi, Mejatiluı.'l-ğayb, V, 383; Elmalılı, Hale Dini Kur'an Dil~ IV, 2303;
Bilmen, ll, 1103; Sabüni, Saffetü't-tejasir, ı, 476. Muhammed Esed, bu ayetin açıklamasında
şunlan söylemektedir: Önceki peygamberlerin her biri sadece ve sadece kendi toplumlanna
gönderlhnişttr. Bu itibarla Eski Ahid, sadece İsrail oğullanna hitap etmektedir. Hatta mesajı
daha geniş bir çerçeve ortaya koyan Hz. İsa bile, eldeki inelllere bakılacak olursa, kendisinin
sadece "İsrail eVinin yitik koyunlanna gönderlldiğinden" söz etmektedir. (Matta 15/24) Buna
karşılık Kur'an'ın mesajı cihanşümuldur. (Esed, Kur'an Mesaj~ s.305, dipnot 125)
Sebe' 34/28. Aynca benzer bir ayet için bk. el-Enbiya 21/107.
bk. el-Bakara 2/21; en-Nisa 4/79; el-A'raf 7 /158; Yünus 10/l; Lokman 31/33; Fatır 35/5,
105, 170.
bk. el-Kıyame 75/3-10; Ahese 80/17; el-Fecr 89/15; el-Adiyat 100/6-8; el-Asr 103/1-3.
bk. el-Enbiya 21/107; el-Furkan 25/1; es-Secde 32/2; Sad 38/87; el-Cas!ye 45/36.
Buhiiıi, "Teyemmüm", 1; "Salat", 56; Müsltm, "Mesacid", 3; Nesei, "Gusül", 26. Hz. Peygamberin risaletinin evrenselligini ifade eden başka hadis rivayetleri de vardır. Örnek olarak bk.
Müslim, "Eman", 240; Dartı:ni, "Mukaddime", 39; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 3/471. 4/276;
Beyhalci, Şu'abu'l-imiin, I, 200.
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3. Hz. Peygamberin uygulamalanndan çıkarılan deliller de bu ]:ıususu desteklemektedir. Bunların en.önenılisi Hz. Peygamberin çevre bölgelerdeki yöneticilere, Bizans ve İran devlet başkanianna elçiler göndermesi, onları İslam'a
davet etmesidir. 10
4. Ehl-i Kitabın Kur'an'a uymakla zorunlu olduklarım ve ancak biı yolla·
erebileceklerini bildiren ayetler, Hz. Muhammed'in peygamberliginin Araplada sımrlı kalmadıgının delilidir.
kurtuluşa

5. Yahudi, Hıristiyan ve Arap olmayan diger kavimlerin, henüz Hz. Peygamber hayatta iken İslam'a girmeleri, onun peygamberliginin cihanşümul
oluşuna işarettir. Nitekim Mekke ve Medine dönenılerinde İslam'a giren birçok Yahudi ve Hıristiyarıın varlıgım bilmekteyiz. 11 Özellikle İslami kaynaklarda
Habeşistan kralı Necaşi'nin müslüman olması bu konuda verilen örneklerin
başında gelmektedir. 12
6. Ashabın peygamberlik iddiasında bulunan mütenebbilerle savaşması
Hz. Muhammed'in son peygamber oldugunu teyit eden tarihi bir delildir. Eger
yeni bir peygamberin zuhuru Kur'an ve Sünnet'e aykırı olmasaydı, ashap bu
iddiayla ortaya çıkaDlarla savaşmazdı. Şu halde Müslümanların inancına göre
Hz. Muhammed'in son peygamber, İslam'ın da son ilahi din olması, başka bir
peygamber ve dinin gönderilmeyecegi anlamına gelmektedir. Bu itibarla İslam
dini kıyamete kadar baki ve bütün insanlar için geçerlidir.
7. Evrensel olmarım en önemli şartlanndan biri, her zaman ve zeminde
geçerli ve yeterli olmaktır. "Bugün sizin içindininizi lcemcile erdirdim, size olan
nimetimi tamamladun ve sizin için din olarale İslfun'a razı oldum" 13 mealindeki
ayet bu yeterliligin delilidir. Zira bu ayet, Hz. Muhammed'den sonra yeni bir
peygamberin ve vahyin gelmesine hem ilahi irade açısından hem de beşeri
ihtiyaçlar bakınırndan lüzum kalmadığ;ım açıkça göstermektedir. Zira Allah'ın
insanlara peygamber göndermesi onlara kendi varlığ;ım ve birligini tamtma,
buyruklarım iletme, dini ve dünyevi konularda ihtiyaç duyacaklan bilgileri
anlatma, kendilerine dünya ve ahirette mutlu olmalarım sağ;Iayacak doğ;ru
yolu gösterme amacına yöneliktir. Bütün bunlar en mükemmel anlamda Hz.
Peygamberin getirdigi vahiylerde mevcuttur. Bu vahiy ilk gün gibi, hiçbir tahrife uğ;ramadan muhafaza edilmiştir. Dolayısıyla Hz. Muhammed'in nübüvveti
evrensel olup bütün insarılıga şamildir. 14
8. Hz. Muhammed'in vefatından günümüze kadar kayda deger hiçbir peygamberin zuhur etmemesi onun son peygamber oluşunu ve ayın zamanda
lO
ll
12
13
14

İbn Teymiyye, el-Cevabu's-sahfh. I, 291-299; 315; Ebü Şehbe, es-Siretü'n-nebeviyye. II, 358364; Hamidullah, İslam Peygamberi. I. 308~ 365.
.
İbn Teymiyye, I, 266-290.
İbn İshak, es-Siretü'n-nebevijjye, s. 201; İbn Teymiyye, I, 247-265; Ebü Şehbe, I, 3BO.
el-Maide 5/3.
Abduh, Risdletü't-Tevhidss.l67-l71.
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mesajının evrensel oldugunu tasdik eden sosyolojik delilerden biridir. Zaman zaman peygamberlik iddiasında bulunanların ortaya çıkması bu gerçegi
degiştirmez. Zira gerek İslam dünyasında gerekse gayrtmüsliınler arasında
peygamberlik iddia edenleriri hiçbiri iddialarını kanıtlayamamış ve ciddiye
alınmamıştır. Nitekim tarih boyunca bunlar sadece birer yalancı ve maceracı
olarak degerlendirilnıiş ve sahte ~eygamber diye nitelendirilnıiştir.
15

9. Hz. Muhammed'in hayatının her yönüyle tesbit edilmiş olması onun
bütün insanlarca örnek alınmasına imkan saglamaktadır. Şüphesiz bir dirlin
. evrensel olmasının en temel şartlarından biri. o dini temsil eden peygamberin
hayatının ayrıntılı ve saglam bir şekilde kayda ge'çnıiş ve herkes tarafından biliniyor olmasıdır. Ne zaman, nerede, hangi şartlar altında yaşadığ;ı bilinmeyen
insanların temsil ettigi düşüncenin evrensel olması mümkün degildir.
10. Hz. Muhammed'in son peygamber oluşu onun risaletinin ve getirdi. gt alıkamın evrensel olduguna delildir. İslılıniyetin doguşundan zamanımı
za kadar geçen süre içinde Kur'an ve Sünnet'e baglı olan bütün iiliınler, Hz.
Muhanımed'in gelişiyle nübüwetin sona erdigine inannıanın İslam akaidinin
temel bir ilkesi oldugunu kabuletınişler ve bunun zarünit-ı diniye arasında.
yer aldığ;ı hususunda görüş birligine varmışlardır. Buna göre peygamberliğ;irı.
Hz. Muhammed ile birlikte sona erdigine (hatm-i nübüwet) inannıamak veya
bu konuda sürekli biT şüphe içinde bulunmak dinden çıkmayı gerektirir.

Sonuç olarak Hz. Mu~anımed, hem Kur'an-ı Kerim'de hem de bizzat kendisinden nakledilen hadisi şeriflerde bütün insanlara gönderilmiş son elçi oldugunu açıkça ortaya koymuş, İslam alimleri de onun peygamberliginin cihanşümul oldugunu gösteren akli, nakli,. sosyolojik ve tarihi pek çok delil zikretınişlerdir. Buradan hareketle peygamberligi cihanşümul olan bir kimsenin,
peygamberligini ispat eden hidayet mucizesinin de evrensel olması gerektigi
sonucuna ulaşabiliriz. Çünkü, risaleti evrensel olan bir peygamberiri nübüvvet delilinin -önceki enbiyada oldugu gibi- zaman ve mekanla sınırlı görsel bir
delil olmaması gerekir. Şimdi, Hz. Peygamberin hidayet mucizesinin evrenselligi meselesine geçebiliriz.

B. Hz. Muhammed'in Hidayet Mucizesinin Evrenselli~i
Hidayet mucizesinin mahiyet ve delaletini daha iyi anlayabilmek için genel
anlamda mucize ve kısımlarını bilmek lazım gelir: Mucize, nübüwet iddiasın
da bulunan zatın, sözlerinin doWu~uguna delil olmak üzere. peygamberligini
ilan ettigi srrada, beşer kudretinin üstünde ve tabiat kanuniarına aykırı olarak meydana koydugu, akli, hissi veya haberi deliliere denilınektedir. 16 Akaid
15
16

Yurdagür, "fiatrn-i nübüwet", DİA. XVI, 477-478.
Matürtdi. Kitiibü't-Tevhld, (nşr.Fethullah Huleyf), İstanbul 1979, s. 189; Bakılliini, el-Beyan
"ani'l-fark beyne"l-mu'clzat ve"l-keramat. Beyrut 1958. s.8-ll: Nesefi, Ebü"l-Muin, Tebsiratü'ledille, (nşr.Claude Salame), I, 469, 473.
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ve Kelfun kitaplannda müdzelerde bulunıİıası gerekli olan bazı özellikler sıra
lanmıştır. Buna göre bir hadisenin mücize olarak kabul edilebilmesi için; ilahi
bir fiil olması, olağanüstü bir tarzda zuhur etmesi, peygamberlik iddiası ve tehaddiyle biriilde meydana gelmesi, peygamberin iddiasına uygun ve iddiadan
hemen·sonra zuhur etmesi gibi şartlar zikredilmiştir. 17 İslam clliınleri, inkarcı
lan ikna etmek üzere peygamberler tarafından ortaya konulan mücizeleri konusu ve gayesi başta olmak üzere bazı açılardan tasniflere tabi tutmuşlardır.
Hiç şüphesiz mücizelerin gayesi açısından tasnif edUmiş olması, peygamberlere ait hfui.kulade olaylapn hangi maksat ile ortaya konulduğunu daha iyi •
anlamamıza fayda sağlamaktadır. Gayesi açısından mücizeleri·-J ardım, helille
ve hidayet mücizeleri şeklinde ele almak müınlcündür.

a) Yardım Mucizeleri: Bunlar, inananlarm maddi veya manevi bir takım
ihtiyaçlanm gidermeye yönelik olarak zuhur eden ilahi yardımlardır. Müslümanların huzurunda her hangi bir iddia olmaksızın vuku bulan bu yardım
lar, olağanüstü bir özelliğe sahip olmakla_ birlllete klasik anlamda mücizenin
temel niteliklerini taşımazlar. Bu tür hfui.kalan her peygamberin hayatında
görmek mümkündür. Hz. Müsa'mn kayadan su çılcarması , gölrten .kudret
h elvası ve bıldırcın getirmesi, sıcaktan bunaldılclarında gölgelenmelen için bulut getirmesi 19 , havametin isteği üzerine Hz. İsa'nın gölrten yiyecek dolu bir
sofra indirmesi20 , Bedir savaşında meleklerin müslümanlara yardım etmesi21 ,
bekleninedile bir şekilde yağmurun yağması22 , suların çoğalması ve yemeğin
bereketlenmesi2 '1 şeklindeki ilahi yardımlar bu türdendir. Kur'an'da bu tür
mücizelere ilahi destek anlamında "nusret" adı verilir24 • Nu.sret mücizeleri,
peygamberlerin diğer mücizelerinden farklı olarak fevkalade arneli sonuçlar
meydana getirirler. Örneğin asanın ejderhaya dönüşmesinde İsrailoğullan için
arneli bir fayda yoktu. Fakat Hz. Müsa, asayla kayadan pınarlar fişkırttığı zaman İsrailoğullan bundan su içmiş ve hayatlarını devam ettirmişlerdi.:ı."
18

b)

Helaıt

Mucizeleri

Peygamberle:-, öncelikle alcli deliliere dayanarak kendi topluıniarım imana davet etmiş ve bu süreç içerisinde hidayet/irşad mücizelerini de göstermişlerdir. Buna rağmen peygamberlere ısrarla inarımayan, onları inkar edip
Abdülcebbar. el-Muğni. Kahire 1962-65. XV. 199 vd.; a.mlf..
Abdilikerim Osman) Kah!re 1988, s.569; Cüveyni, el-İrşad. Kahire
1950, s.308 vd.; Şehıistaru. Nihayeti.ı'l-ikdam, Oxford 1934; ss.417-418; Cürcaru, Seyyid Şeıif,
:;erhu'l-Mevakıf, (nşr Abdürrahm..ıı 'Umeyre), I-III, Beyrut 1997, III. 342 vd.: Bulut. H.İbrahim,
Kur'an Işıgında Muc.Le ve Peygamber, İstanbul 2002, s.43-55.
18 el-Bakara 2/60.
19 el-A'riif7 /160.
20 ei-Maıcte 5/112-115.
21 AI-ı İnıniri 3/123-128.
22 el-Enfaı 8/9-1 ı.
23 Buhiiri. "Meniikıb" 25.
24 el-Bakara 2/214: AI-ı İnıni.ri. 3/123; el-EnfaJ 8/10: et-Tevbe 9/25; er-Rüm 30/47.
25· Şıbli, Asr-ı Saadet. istanbul 1977, II, 360.
17

Bakıllaru,

el-Beyan. s.45:

Kıi.di

Şerhu'l-usülrl-hamse. (nşr.
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aşağılayan ve eziyet edip öldürmeye teşebbüs edenler kendilerini yok edecek
helale mücizeleri talep etmişlerdir. 26 İman etmeye meyilli .olan bütün insanlar inandıktan sonra. geriye küfürde ısrar edip bu tutumlarını hiçbir şekilde
değiştirmeyeceğini açıldayan inkarcılar kalmış ve peygamberler_son seçenek
. olarak onların helale edilmesini temenni etmişlerdir. 27 Örneğin Hz. Nüh, bütün gayretierine rağmen kafirlerin ıslah olmayacağına kanaat getirdiğinde "Ey
Rabbim! Yeryüziinde bacası tüten telc bir Jca.fir bıralana. .. " 28 diye dua etmiştir.
Hz. Mü sa da Firavun ve taraftarlarından ümidini kestiğinde " ... Ey Rabbim!
Onların servetlerirıi yolc et ve kalplerini lcörelt lci acı azabı görmeden iman etmesinler"24 diye Allalı'a yakarmış ve _inkarcılann yok edilmesini dilemiştir.

Helak mücizeleri, çoğu defa fırtına, yıldırım. korkunç bir çığlıle, tüfan,
zelzele ve benzeri tabü afetler cinsinden gerçeldeştiği gibi'10 , düşmanlar tarafından katiedilmek şeklinde de tezahür etmiştir. Nüh kavminin tüfanıi:ı.=ıı,
Semud:ı2 , Ad:"' ve Medyen=14 halkının korkunç bir gürültüyle, Lüt kavminin
zelzeleyıe= , Firavun ve ordusunun denizde boğulmak suretiyle yok edilmesi'16 gibi hadiseler Kur'an'da zikredilen bazı helale mücizeleridir. Son peygamber Hz. Muhammed'in helale mücizesi -önceki peygamberlerde görüldüğü gibi
toplumsal bir cezalandırma değil- Kureyş'in ileri gelen azılı kafiderinin Bedir
savaşında katledilmesi şeldinde olduğu kabul edilir.
15

c) Hidiiyet/İrşiid Mucizeleri
Bunlar, kelam literatüründe tarihi süreç içerisinde teriroleşen mücize kavbütün özellilderini taşırlar. Bunlara irşdd mücizeleri de denir. Genellilde peygamberlerin tebliğe başladıldan ve daha ziyade akli deliller kullanctıldan ilk dönemin hemen ardından irılearcılan ilına etmeye yönelik ortaya
konulan barikulade olaylardır. Tehaddi şartı başta olmak üzere. inkarcıla
rın huzurunda ve onları acze düşürecek şekilde zuhur eden bu mucizeler,
peygamberlerin nübüvvetini ispat eden en önemli delillerdir. Peygamberler,
hidayet mücizelerini göstermeden m uhataplarını dinen sorumlu· tutamazlar.
Hidayet mücizelerinin hedefi, peygamberlik iddiasında bulunan nebinin doğ
ruluğunu ispat etmek ve insanlan ikna etmek suretiyle inanmaya teşvik et-.
mektir. Bu tür mücizeler, insaniann yakin ve kanaatleri üzerinde etleili olur;
doğrulan kabule meyilli, önyargıdan uzak, alallı, mantıklı ve sağduyu sahibi
ramının

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Kafirlerin azap istemeleriyle ilgili bazı ayetler: el-En'fun 6/57-58: el-A'nif 7/70, 77: Hüd 11/8.
32: el-'Ankebfıl29/29: Yasin 36/48.
Tabbara. Afif Abdü!fettah. Ma·a'l-enbiya lTI-Kur'an-ı Kerim. Dersaadel. istanbul. ts .. s.252.
Nüh 71/26.
Ytimıs 10/88.
el-'Aııkebüt 29/40.
bk. el-A'rıiJ7 /59-64: Yünus 10/71-73: Htid 11/42-43: el-İsra 17/17.
ci-A'raf 7/78: Hüd 11/65-67: el-Hicr 15/83.
el-A'rM 7/72: Hüd 11/59-60.
bk el-A'rii.f 7/85-93: Hüd ll/94-95: el-H!cr 15/78-79.
bk. el-A'nif7/80-84: Hüd 11/81-83: el-Hicr 15/61-66.72-73.
bk: el-Bakara 2/50: el-A'rii.f 7/136-137: el-Enflli 8/54: Yünus 10/90; el-isra ı 71103-104.
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ldrnselere tesir ederler. Bunlara hanmayanlann hemen h e l a edilrneleri soz
lconusu olmaylp inlrarcllara ,dugiinme ve ibret almalan iqin miihlet verilir.
Kur'an'da bildirildigi kadanyla hidiiyet mficizeleri; Hz. S2IihY.n d e ~ e s iHz.
~~,
Mfisa~unSsii ve p a n l u eIi38,Hz. Isii'mn qifa milcizeleri3%e Hz. Muhammed'in
Kur'an mQcizesidiPO.
C. Hidayet Mucizelerinin ~zellikleri

Kelamcllann gene1 b a a t i n e gore, peygamberlerin hidiiyet macizeleri ile
gonderildilderi toplumun ilgi alam arasmda y a h n bir iligki v a r d ~ r . ~
Burada
'
toplumun ilgi alanrndan maksat; onlann
ve entelektuel seviyeleri, sosyal ve lsulturel yapllan, fen ve sanattaki geliqmiglik diizeyleri, yaygm iidetleri
gibi hususlardq. Siiphesiz hidiiyet macizelerinin toplumun ilgi alamyla &tibat11 olmasl, pej~gamberlerinsoz lronusu iddialannda dogm soyledilderinin
daha cabuk ve kolay anlagllrnaslnl saglar. Mficizelerin bu ozelliginden dolay
insanlar, lrendilerine meydan olcuyan peygamberleri dilckate almg, onlarla
ilgilenmig ve iddialan hallanda El& yiiriitm~glerdir.~~
55yet peygamberler,
gonderildilderi toplumda bilinrneyen bir t a h m h3rikalarla desteldenmiq olsalardi, bu talrdirde macizeler yeterince ilgi gormeyecek ve toplumun gundemini
belirleyemeyecelrti. Aynca birtalum haWl itirazlara da sebebiyet verebilirdi.
0rnegin inkarcllar peygambere itiraz edip "Senin h m k a diye ortaya lso)~dugun
qey, bizce bilinmemelrtedir. Bellci de bizim bilmedigimiz bir yo1 biliyorsun da,
a s h d a mficize olmayan bir qeyle bizi Icandmyorsun ..." diyebilirlerdi. Bundan
dolayl peygamberlerin dogmlulrlann~ispata yonelik olarak ortaya koj~duldan
hidgyet macizeleri, toplumlannda bilinen sanat, fen ve bilim turiinden olmas~
ilgi gormelerini saglayp onlan kuwetlendirdigi gibi ileri suriilecek gupheleri de buyiik oranda onlemigtir. Diger taraftan, hidiiyet macizelerinin temel
ozelligi olan tehaddi vasfi, insanlann macizeler lrarglslnda aciz kald~ldarm
bilmeleriyle ger~elrlegir.~:'
Wdiiyet mficizelerinin bu ozellige sahip olmas~ilahi
hilanetin bir sonucudur. 1nsanlann mficizelerden azami derecede faydalanabilmeleri icin peygamberlik delili olan mficizelerin bu ozellige miiteveccihen
zuhur etmeleri valuaya uygun bir d u r ~ m d u r . ~ ~

Hiid 11/64.
Tii-hii 20/19-22.
a-iimran 3/49.
el-Bakara 2/23-24.
C ~ I Z .Hucecii'n-niibiiuue.
.
111. 270-280: MBturidi. Kitcibii't-Teuliid s. 205: NeseE. I. 482-483:
Maverdi, A'Wn-ruiibiiuue, Beyn~t1986. s.53: ici. Adudiddin, el-MeuirlclfJi 'ilmi'l-lcelh, Ill.
382: Curca-. Serhu'l-Mevjlaf. 111. 400; HUidi. Salah Abdulfettah. el-Beyan li i'cjzi'l-Kuifzin,
Amman 1992. ss. 49-50.
Hatib. Abdulkerim. el-PC&$ du&a&i's-stibrlcin. Kahtre 1974, s. 103.
RaBb el-isfehjni. el-i'tilcd&t ss.131-132. isfahm. bu hususu muclzenin prtlanndan sayank. onun g6nderildigi toplumun ozelliklerine uygun tezahrir etrnesini bir gereklilik olarak g6-

*.

bk. Mgrb el-lsfahm. s.131-132: CurcBni. lII.400:Tabbii~l.s.22-23; Mustafa Mitslim. Mebd-iis
Ji i'c&i'l-K~dar~.
s.25-26.
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MüciZelerin gönderildiideri toplurolann ilgi alanlarıyla irtibatlı olması hususunda, hidayet inücizeleri ile yardım ve helak mücizelerini ayn değerlen
dirmek gerekir. Çünkü helılk ve yardım türü mücizelerin toplumun sosyal ve
kültürel seviyesi, ilmi gelişmişlik oranı ve entelektüel biriitimine uygun olarak
gerçekleşmesi zorunlu değildir. Çünkü bunların öncel.ikli hedefi, insanların
düşünüp ibret alması ve hakikati idrak etmesi olmayıp, maddi veya manevi
bir takım ihtiyaçlan karşılamak ya da inkarda ısrar eden inkarcılan cezalandırmaktır. Örneğin helılk mücizeleri, irşad mücizelerüıe rağmen inarımayan
ve inkarda da aşırı giden kafideri cezalandırmalc üzere gönderilirler, yoksa
ibret almalan ve inarımalarına fırsat tanımak gibi bir gaye yoktur. Yardım
mücizeleri ise. inananlara yönelik ortaya konulan,· onların maddi ihtiyaçlarını
gidermek veya imanlarını kuvvetlendirmek gibi hedefieri gerçekleştirmek üzere peygamberlere verilen ve tehaddi özelliği bulunmayan harilcalardır. Mesela
Hz. Peygamberden zuhur eden suyun çoğalması ve yemeğin bereketlenmesi
şeklindeki olağanüstü hadiseler. kafideri ikna etmek üzere onların huzurunda değil. Medine döneminde ve inanan kimselerin huzurunda gerçeldeşmiştir.
Bu sebeple helılk ve yardım mücizelerinin tpplumun ilgi alanıyla doğrudan
irtibatlı olması zorunlu değildir.
Kur'an'da açıklanan.hidayet mucizelerine örnek olaralc; Hz. Salih'in devesi,
Hz. Musa'nın asa ve yed-i beyzası, Hz.· İsa'nın çamurdan yaptığı kuşu canlandırması. doğuştan körlerle alacalı hastalan iyileştirmesi, ölüleri diriltmesi ve
Hz. Peygamberin Kur'an mucizesi gösterilebilir. Mesela Hz. Musa'nın asa ve
yed-i beyza mucizeleri I,iısır topıumunda çok yaygın bir şekilde bilinen sihir
ve büyü geleneğiyle yakından alakalıydı. Mısır toplumunda sihirbazlılc ileri
derecede ilgi topladığından Hz. Musa'nın söz konusu mucizeleri hallan ilgisini çekmiş ve gündenılerini oluşturmuştur. Şayet Hz. Musa, toplumun hiç
bilmediği, hakkında fikir yürüteıneyecekleri bir konuda yine olağanüstü olan
bir delil getirmiş olsa idi, ilgi ve alalca toplayamayacak ve insanların kendisini
dildcate almalarını sağlayamayacalctı. Bu itibaila hidayet mucizelerinin en belirgin vasıflarından birinin gönderildiideri toplumun psiko-sosyal ve kültürel
birilciıniyle alakah olmalarıdır.
D. Hz. Muhammed'in Hidayet Mucizesinin Evrensel

Oluşu

İslam aliml~ri Hz. Peygamberin hidayet mucizesinin Kur'an-ı Kerim olduğu hususunda heı;ııfikirdir. Hiç şüphesiz Kur'an, insanların akıl ve idraklerine hitap eden, onları düşünmeye ve gerçekleri kavramaya sevk eden.
ve bu şekilde Hz. Peygamberin nübüvvetini ispat eden en güçlü delildir.
Peygamberin doğruluğunu ve davasının yüceliğini gösteren kanıtların hepsi aldi mücize kapsamına dahildir. Bunlar, alal ve basiretle idrak edilebilen
kamtlar olup hissi mücizelerde olduğu gibi muayyen bir zamana ve mekana hitap etmelde kalmazlar, _her asırdaki insanların akıllarına hitap eder-
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ler5 • Mesela Hz. Peygamberin güvenilir, dogru, samimi, cesur, güzel ahlak
sahibi, merhametli ve kararlı olması, temiz bir aileden, asil bir nesilden gelmesi, fizyolojik açıdan insanların nefretine sebep ~lacak noksanlıklardan
uzak olması, mesajının akla ve mantıga uygunlugu, peygamberlik öncesi
dönemde nübüvvetle ilgili bir alıştırnıa yapmamış olması ve benzeri özellikler onun davasında doğru olduğunu gösteren akli delillerden bazılandır 6 •
Bütün bu mükemmel vasıfların peygamberlik iddiasında bulunan bir kimsede mevcut olması onun doğrulugunu kanıtlayan akli bir mücizedir.
Ayrıca İslam alimleri Kur'an'ın ortaya koyduğu sistem ve bildirdiği haberler
sebebiyle bilgi mucizesi oldugunu kabul ederler7 • Bilgi mücizesi, peygamberlerin gerek kainat hakkında gerekse fert ve toplumu ilgilendiren hemen hemen
bütün konularda getirdüleri bilgilerle insanlıga dünya ve ahiret mutluluguna ernıenin yollarını -onlardan hiçbir karşılık beklemeksizin- gösternıeleridir.
Hikmet ve hidayet kavramlarıyla özetlenebilecek bilgi mücizelerini kılinat ve
insan açısından hareketle ele almak mümkündür. Peygamberler kainatta devam etmekte olan intizam ve insicama diklcat çekmişler ve böylece .insanları
düşünmeye, akıl yürütmeye çağırnıışlar, yapacaklan tefekkur sonunda, başta
insanlarla diger canlılar olmak üzere bütün varlıkların ihtiyaç duydugu "her
şeyi bilen", bunları karş1lamaya gücü yeten ve varlıklan diledigi gibi şekillen
diren yüce bir yaratıcı tarafından yaratıldıklarına ilişkin bilgiye ulaşmalan
gerektiğini ısrarla belirtmişlerdir. Diğer taraftan peygamberlerin fert ve toplum hayatıyla alakah konularda getirdikleri bilgiler insanlık için vazgeçilmez
bir mahiyet arz eder. Bütün bu ruılki ve enfüsi delilleri düşünüp akıl yürüten
kimseler için peygamberlerin doğruluklarını anlamada başka deliliere ihtiyaç
yoktur.
Kur'an-ı Kerim'in sahip oldugu bu özellikler, öneelci enbiyanın hidayet mucizelerinde söz konusu degildir. Bu durum, Hz. Peygamberin son elçi olması
ve mesajının bütün insanlara şamil olmasıyla dogrudan alakalıdır. Kur'an'ın
akli, manevi ve bilgi mucizesi olmasıi:ıdan başka onun evrensel bir hidayet
mucizesi olduği.ınu yine önceki hidayet mucizeleriyle mukayeselerden rahatlıkla ögrenebiliriz.
ı. Hz. Peygamberin hidayet mucizesi ile diğer peygamberlerin hidayet mucizeleri arasında öneınli bir farklı olduğunda şüphe yoktur. Önceki peygamberlerin nübüvvet delilleri daha ziyade hissi mucizeler şeklinde iken, aynı durumun Hz. Peygamber'de akli-manevi veya bilgi mücizesi şeklinde tezılhür ettigi
görülür. Denilebilir ki, Hz. Peygamberin yegane mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir.
Kur'an; açıklıgıyla, ahlaki kapsam ve mahiyetiyle kusursuz; insanlık tarihinin
her çagına, her gelişim safhasına uygun; insanların hem duygularına hem

45 Abdülkerlm Hatib, s. 89-90.
46 · Ragıb el-İsfahfuü. s.128-129.
47 Topaloglu, Beklrvdğr.. İslam'da İnanç Esaslan. s. 176-180.
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akıllanna

hitap eden; kıyamet gününe kadar değişmeden kalacak olan bir
mucizedir. Önceki peygamberler kendi toplumlanna ve kendi çağlauna tebliğ
etmekle görevlendirildikleri için onların tebligatı ister istemez kendi toplumlaİ1Illll şartlaoyla sımrlıydı. Hitap ettikleri insanlar, henüz bağımsız düşünme
evresine varmamış olduğundan, bu peygamberler. üstlendikleri görevin hakikatini ve amacım kavrayabilmeleri yönünde insaniann dikkatlerini uyandır
mak için hissi bir takım alametlere ve mücizelere ihtiyaç duymuşlardır. Hz.
Salih, Hz. Musa ve Hz. İsa'nın hidayet mucizeleri burada örnek olarak verilebilir. Ama Kur' an, insanlığın akli olgunluğa ulaştığı, dolayısıyla bir takım hissi
niücizelere ve işaretiere ihtiyaç duymadan nübüvvetin hakikatini ve amacım
anlayabileceği bir çağda vahyedilmiştir. Bu itibarla İslam'ın dainıi mücizesi;
belli bir dönem ve mekanla sımrlandınlamayan. her dönem ve zamanda etkili
olan, muhataplann her zaman müracaat edip değerlendirebilecekleri ve bir
kanaate varabilecekleri Kur'an mücizesidir.
2. Burada üzerinde durulması gerekçn önemli bir husus vardır: Önceki
enbiyanın hidayet mucizesi ile Hz. Muhanınıed'in hidayet mucizesi arasında
bir mahiyet farla buh.İnmaktadır. Önceki enbiya kendi doğruluklarım ispat
edebilmek için kendileri ve mesajlanmn dışında harikulade bir görsel olayı
delil getiririerken Hz. Muhanınıed bizzat mesajım ve hayatım delil olarak ortaya koymuştur. Bu husus nübüvvet tarihinde ve dolayısıyla mucize anlayı
şında bir dönüm noktası kabul edilmelidir. Zira önceki enbiyanıi:ı nübüvvet
delilleriyle risaletin mahiyeti arasında doğrudan bir ilişki bulunmamaktadır.
Örneğin asanın ejderhaya dönüşmesi ile Allah elçisi olmak arasında dalaylı
bir ilişki vardır. Peygamberlik iddiasıyla birlikte bu hartkulade olay meydana
geldiğinden söz konusu kişinin iddiasında doğru olduğunu kamtlar. Bundan
öeteye bir değer ifade etmez. Halbuki Hz. Peygamberin hidayet mucizesi, hem
onun doğruluğunu ispat eden hem de_mesajım teşkil eden bir delildir. Böyle
olması sebebiyledir ki, Hz. Peygamberin hidayet mucizesi Kur'an-ı Kerim var
olduğu müddetçe geçerliliğini koruyacaktır.
3. Öneelci enbiya:hın hidayet mucizeleri hissi, son Peygamberin hidayet
mucizesi ise akli ve manevi bir mucizedir. Onlar, insanların hislerine hitap
ederek kendi doğrululdarım ispata çalışırlarken Hz. Peygamber, risaletinin
umumi oluşu, kıyamete kadar kendisinden sonra bir peygamber gelmeyeceği
esasına uygun olarak aldi ve manevi bir İrıucizeyi delil olarak kullanmıştır. Bu
mucize hem kendi dönemi insanianna hitap ediyor hem de sonraki asırlarda
yaşayacak olan insanlara bir delil teşkil ediyordu.
4. Önceld. enbiyanın peygamberlik delillerini deneye bilme ve doğrulukla
rını test edebilme inıkfunmız yoktur. Bunlan kutsal kitaplarda haber verildikleri için Irabul etmek durumundayız. Halbuki Hz. Peygamberin mucizesi olan
Kur'an ilk günqe olduğu gibi bugün de elimizde bulunmaktadır. Onu araştınp
in;elemek suretiyle Hz. Peygamberin ve İslam'ın doğru olduğunu anlaşılabilir.
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Bu husus, bir hidayet mucizesi olan Kur'an'ın her devirde insanlara hidayet
bir hikme;ti olarak karşrmızda durmaktadır.

kaynağı olmasının

Sonuç olarale denilebilir ki, İslam aiinılerinin ortak kanaatine göre, önceki peygamberlerin nübüvvetleri husüsi, Hz. Muhammed'in peygamberliği ise
umümidif48 • Bu durum, önceki peygamberlerin hidayet mucizelerinin hususi,
Hz. Muhammed'in hidayet mucizesinin de umumi olması anlaı:hına gelir. Niteltim Kur'an-ı Kerim, hadisler ve yaşanan tarih bu realiteyi teyit etmektedir.
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