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ÖZET 

Hz.Muhammed (s.a.s.), insanları Allah'ın dinine davet ettiğinde Kureyş 
Kabilesi de O 'ndan peygamberliğinin ispatı için bazı mucizeler göstermesini 
istemiştir. 

Cemaluddin Ebu'l-Haccac el-Mizzi meşhur hadis kitaplarında yer alan bu 
mucizeleri, Tehzfbu 'l-Kemdl .fi Esrndi 'r-Ricdl adlı eserinde aktarınıştır. Beşşar 

Avvad Ma'ruf metnindeki hadislerin tahkik ve tahrici, itina ile gerçekleştirilmiştir. 
Biz de metin ve tahkik: açısından son derece mühim olan bu çalışmayı tercüme 
ettik. 

Anahtar Kelimeler: Hadis Koleksiyonları, Mucize, Rasulullahm (s.a.s.) 
Mucizeleri, Tehzibu' l-Kemal fi EsınAi'r-Rical, Ebu' l-Haccac CeınAluddin el-Mizzi, 
Dr. Beşşar AvvadMa'rUf. 

ABSTRACT 

MİRACLES OF THE PROPHET (P .B.U.H.) 
CemMuddinAbdurrahman b. YôsufEbô'l-Haccac el-Mizzi 

Muhammad is The Last Prophet of Allah. When Other prophet invited their 
people to Allah's road. Their people recejted this invitation and they ask:ed them 
miradesasa prooftheir prophethood. Like this Our Prophet Muhaınmad's People 
(Kurays People) ask:ed him some mirades so Prophet Muhammed showed them 
some nıiracles. 

There aresome mirades in hadith collections. Some ofthese hadiths have 
been collected by Cemaluddin Ebu al-Haccac al-Mizzi in introduction his book 
Tahzeeb al-Kamal fi Asma al- Reejal. Narrations compiled these hadith in Hadith 
collections. al-Mizzi collected these hadıths in have been verified Dr.Bessar Avvad 
Maruf this part. Some of nıiracles of Prophet Muhammad discussed in this part. 
Especially this part is more useful for researcher of Hadith so we translated this 
part from Arabic into Turkish. 

Key Words: Hadith Collections, Miracle, Mirades of Rasulullah, Tahzıb 
al-Kamal fi Asma al-Rejaal, Dr.Beşşar AvvadMaruf. 
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GİRİŞ 

Hz.Muhammed (s.a.s.), Allah'ın insanlara gönderdiği peygamberlerin 

sonuncusudur. Diğer peygamberler, kavimlerini bir olan Allah'ın dinine 

davet ettiklerinde kendilerinden mucize1 göstermeleri istendiği gibi2 Kureyş 

1P. Fiilinden toremiş bir ke~. Tanınnyla ilgili bazı Arapça sözlüklerde .ji'il rj> P. Bir işi 
yapabilmekten Aciz kalma anlamına gelir. Bkz. Ebu'l-Fazl CenıAluddin Muhammed b. Mukrim b. 
Manzıir, Iisanu'l-Arab, Ddru Sddır, Beyrut-Trz. .J+.P"Aceze" Maddesi. S~l Tekildir. i~ 
kelimesi kişinin o hadiseyi ik.tislib etmesi ve yaşamaktan liciz kalması anlamına gelir. ~I.J S~l 
i+/J:. ':~~ ~I.Jt&A "Enbiyli 'nın ( a. s. ) Mucizeleri" şeklinde kullanım da vardır. Bkz. Muhammed 
b. Ebu Bekir b. AbdilkMir er-Razi, Muhtiiru 's-Sıhiih, Mektebetu. LübnAn, Beyrut-1989~ 
"Acu.e" Maddesi. » .J ~ ,-;;;;, (Bir hlidisede) zayıf ve liciz kalmak anlamına gelir. Bkz. 
Ahmed b. Muhammed b. All el-Mı.ıkri el-Feyyümi, el-Mi.sbiihu'I-Munir fi Garfbi Şerhi'l-Kebir 
li 'Rôfif, Mısır-1347-1929. »"Aceze" Maddesi. Zayıf Kalmak, güç yetirememek anlamlarına 
gelir. Bkz.lbrahimMustafa vd, el-Mu'cemu'l-Vasft, Çağn Yayınlan, !stanbul-1980. »"Aceze" 
Maddesi. Güç yetirememek, aciz kalmak, gtıcüyetmemek anlamlarına gelir. Bkz. Karsh, ttyas, 
Arapça-Türkçe Yeni Sözlük, Ensar, İstanbul, 2013. ~" Aceze" Maddesi. 

2 Hz. Şuayb'dan (a. s.) kendilerine dişi deve getirmesini istemeleri gibi. Bkz. Şuarii, 26/153-158; Şem, 
91/11-15; Hz. Mı1sli'dan (a. s. ) do~uguııunu ispat eden mucize göstermesini istemeleri 
karşısında Asıı, Yed-i Beydıi' mucizelerini göstermesi gibi. Bkz. Şuarii, 26130-50, Hatta Hz. 
Mı1sa'ya (a. s.) inanmaları karşında kendilerine apaçık Allah'ı göstermesini istemeleri. Bkz. 
Bakara, 2/55. Yine Hz. Mı1sa'dan kavminin farklı farklı yiyecekler istemesi. Bkz. 2, Bakarıı, 61. 
Havarilerin, Hz. İsa'dan (a. s.) Allah'ın kendilerine sofra indirmelerini istemeleri, Maide, 5/110-
114. Bu gibi mucizeler, Allah'ın izniyle peygamberler aracılığında vıı.ku bulmuştur. Bkz. Maide, 
5/109. Zaman zaman da peygamberlerinin ilıtiyaçlar karşısında istekleri ile Yüce Allah mucizeler 
de yaratmıştır. Hz. Mı1sa'nın kavmiyle susuz kaldıklarında su istemesi gibi. Bkz. 2, Bakarn, 60. 
Kelam Alimıeri, onıcizleri idrak edilmeleri açısınıdan üç gruba toplar. A) ffissi Mucizeler: 
İnsanların duyularına hitap eden hlirikul&de olaylardır. Bunlara tabiada ilgileri sebebiyle "Kevni 
Mucizeler'' de denir ... Bunlar tabiat kanunlannı aşan ve Allah'ın müdahalesini gösteren ilahi :fii11er 
olup iradelerini kullananların iman etmesini saglar. Hissi nnıcizeler, peygamberin yaşadı~ zaman 
ve mekanla sınırlıdır. Sonraki nesillerin onları tasdik etmesi haberin bilgi kaynaAı olmasıyla 
gerçekleşir. İslam 8limleri Hz. Muhammed' e verilen en büyük mucizenin Kur'an-ı Kerim olduğu 
hususunda fikir birliği içindedir ancak ona hissi mucizelerin verildiğini de kabul ederler. Kur'an'da 
yoruma açık birkaç tanesi dışında Rası1lullah'a nispet edilen hissi nnıcizelerin hiçbiri tevattır 
yoluyla sAbit olmamıştır. Bu rivayetlerin hidayet nnıcizesindeıı ziyade İslam'ı benimsemiş kimseler 
için imtilıan verici nitelik taşıdı!\ını söylemek daha isabetli görtılınelltedir. B) Haberi Mucizeler: 
Peygamberlerin Allah'tan gelen vahye dayanarak verdikleri gayb haberlerdir. isyankar toplumların 
başlarına geleceğini önceden bildirdikleri felaketierin aynen vııku bulması ... C) Akli Mucizeler: 
"Manevi Mucize" veya "Bilgi Mucizesi" diye de anılan bu grup, insanların akıl yürütme gücüne 
hitap eden ve onları rasyonel kanıtlarla başbaşa bırakan gerçeklerden oluşur. Bunlar doşünmekle 
a.lgılanabilen hususlar olııp hissi mucizelerde görüldü!ü gibi belirli bir zaman ve :ınekıın.l.a sınırlı 
de~.ldir ... Mucizler amaçları bakımı.ııdan da üçe aynlınıştır. A) ffidayet Mucizeleri:Telıaddi şartı 
çerçevesinde inkarcıların gözU önünde onları acze d!lşürecek şekilde zuhur eden onıcizlerdir. Bu tur 

mucizeler, insanların kanaatleri tızerinde etkili olup ön yargıdan uzak kimselere fayda verir ... B) 
Yardım Mucizeleri:İnanların ilıtiyaçlarını gidermeye yönelik yardımlardır. Mü'minlerin yanında 
ve meydan okuma amacı dışmda vıı.ku bulan bu yardımlar Jıari.kulade bir özellige sahip olmakla 
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Kabilesi de Hz.Muhamıned'den (s.a.s.) peygamberliğinin ispatı için bazı 

mucizeler göstermesini istemiştir.3 

Meşhur hadis kitaplarında4 varit olan bu mucizeleri, Cemiluddin 

Ebu'l-Haccac el-Mizzi (ö.742/1341) 5Tehzfbu'l-Kemalfi Esmdi'r-Ricaf adlı 

birlikte klasik anlamda mucizenin temel niteliklerini taşımaz. Bu tUr fevkMedelikler hemen her 
peygamberin hayatında görülür ve ona bağlanan mü'minlerde manevi bir şevk ve itmi'nan 

meydana getirir ... C) Helik Mueizeleri:lnkarda ısrar eden kavimlerin cezalandınlmasma yönelik 

mucizlerdir ... Bu mucizlerle daha geniş bilgi ve örnekleri ve diger dinlerde mucize için bkz. DİA, 
Mucize maddesi, İstanbul-2005, c . XXX, s. 350-356. 

3 "'nlar:" Allah, bize and verdi ki bize ateşin yiyecegi bir kurban getimıedikçe hiçbir elçiye 

iuanmayalım. " Dediler. De ki: "Size benden önce açık deliller ve dediginizi de getiren elçiler 

gelmişti. Eger dogru iseniz niçin onları öldürdtıntız? Eger seni yalanladılarsa önce açık deliller, 

hikmetli sahifeler ve aydınlatıcı Kitab'ı getiren peygamberler de yalanlanmıştı. ''Bkz. Aı-i lmran, 
3/ı83-184. Bkz. Ateş, Süleyman. Kur'an-ı Kerim ve Ytıce Medli, Yeni Ufuldar Neşriyat, lstanbul

Trz.,s. 73. 
4 Bu bölümde geçen hadisler, Ma'mer b. Raşid el-Basıi'niu (ö. 1521769) e/-Ctlmif' iude; Malik b. 

Enes'in (ö. 179/ 795) el-Muvattd'mda; Abdurrezzak b. Hernmam b. Nı'lfi' es-San'ı'lni'nin (ö. 

2111827) el-Musamıefinde; Ahmed b. Hanbel'in (ö. 2411855) el-Musned'inde; Abdullah b. 

Abdurrahmı'lıı ed-Dı'lrimi'ııin (ö. 255/869) Silnen'inde; Muhammed b. isınmı eı-Bulıı'lri'ııin (ö. 

256/9870) el-Cdmiu's-Sahfh'inde; Müslim b. el-Hacciic'm (ö. 261/875) el-Cdmiu's-Sahih'iude; İbn 
Mı'lce Ebu Abdullah Muhanımed b. Yeild ei-Kazvlııl'niu (ö. 273/886) Stlnen'inde; Ebu Diivftd 

Süleymiin b. Eş'as es-Sicistı'lııi'niu (ö. 275/888) Stınen'inde; Muhammed b. İs! et-Tirmizi'nin (ö. 
279/892) el-Cdmiu 's-Sahrh 'inde; Ahmed b. Ali b. Şuayb en-Nesiii'nin (ö. 303/91 5) Sflnen'inde; 

Ebu Hı'ltim Muhammed b. Hibbı'ln el-Busti'niu (ö. 354/965) Sahfh'inde; el-IWcim Ebu Abdullah 

Muhammed b . Abdullah en-NI'sı'lbfu'i'niu (ö. 405/ 1014) el-MtJstedrek 'ale's-Sahfhayn'ında; İbnu'l

Esir Ebu's-Sa'ı'ldı'lt el-Mubı'lrek b. Muhanımed el-Cezeri'nin (ö. 606/ı209) el-Kdmil fi't-Tdrih'i ve 

Usdu '1-0dbe ft Mo 'rifeti's-Sahdbe'sinde; Şeınsuddin Ebu Abdullah Muhammed b. Alımed et

T1lrkını'ln1 ez-Zehebi'nin (ö. 748/ı347) Tdrfh 'ul-lsldm'ında, İbn Kesir Ebu'l-Fidı'l 'İsmı'11.1 b. Ömer 

ed-Dımaşkj'nin (ö. 774/1372), el-Biddye ve'n-Nilıdye'siude; Nuruddin Ebu' I-Hasen Ali b. Ebu 

Bek:r el-Heysemi'niu (ö. 807/1404), Mecmau'z-Zevdid'iude; İbn Hacer ei-Askalı'lni'niu (ö. 

8521ı448) Fethu 'l-Bdrf ft Şerhi Sahfhi'l-Buhdri ve el-İsdbeft Temyizi's-Salıdbe'siude; Ebu Bek:r 

Alımed b. el-Huseyin el-Beyhald'niu (ö. 458/ 1066) Deldilu'n-Nfıhflvve'sinde ve Ebu Abdullah 
Muhammed b. Abdulhı'ldi ez-ZurkıM'niu (ö. ı 138/ı 726), Şerhu '1-Mevdhib'iude naklettiklerinden 

bir araya getirilmiş bir bölümdür. (M). 
5 Cemı'lluddin Abdurrahmı'ln b. Yftsuf Ebu'I-Haccı'le eı-Mizzi, 654 yılında Halep!Mizze'de dünyaya 

gelmiş, dönemin Mekke, Mediue, Haleb, Hama, Ba'lbek, İskenderiye ve Şam gibi ilim 

merkezlerinde ilim tahsil etmiş pek çok hocadan ders alımş, lbn Teymiyye (ö. 728/1327), ez

Zehehl (ö. 748/ı347), lbn Kayyım ei-Cevziyye (ö. 75ıll350), İbn Kesir (ö. 774/1372) gibi 

talebelere hocalık yapmış, devcin ı'llimleriyle muhtelif konularda münazaralar yapmış, zaman 

zaman devlet eı:k.ı'lııı. tarafından tarassuta maruz kalmış, çeşitli baskı ve zulüm görmüş ise de 

fikirlerinden taviz vermeıniştir. Devrinin en meşhur medresesi Diru'l-Hadisi'l-Eşrefiyye'de 50 yıl 

ders verıniş ve 742/134ı yılında aynı medresedevefat etmiştir. Telif ettigi 1 ı eserinden sadece 4'ü 

basılmış bazılan da yazma halindedir. Bkz. Köycü, Erdogan, el-Mizzf'nin Hadis l!mindeki Yeri, s. 

13-45, Araştırma Yayınları, Ankara-2013. (M). 
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eserinin başında derlemiştir. Bu rivayetlerin tahriclerini, eseri tahkik eden 

Dr.Beşşfu" Avvad Ma'rôf yapmıştır. Metnindeki hadislerin tahkik ve tahrici, 

itina ile gerçekleştirilmiştir. Biz de metin ve tahkik açısından son derece 

mühinı olan bu çalışmayı tercüme ettik. 7 

HZ.PEYGAMBER'İN (S.A.S.) MUCizELERİ 

Cemaluddin Abdurrahman b. Yusuf Ebô'I-Haccac el-Mizzi 

(ö.742/1341) 

Raswullah'ın (s.a.s.) mucizelerinin8 en büyüğü ve delillerinin en açığı 

ne önünden ne de ardından Mtıl ulaşamayan, fasih konuşanları §ciz bırakan, 

beli~ ve veciz konuşanların,onun gibi bir süre getirmekten §ciz 

kaldıkları,müşriklerin ic§zına şahit oldukları,kMir ve mülhitlerin 

6 Tehzfbu '/-Kemal ft Esmai'r-Rical, I-XXXV, 4. Baskı, Muessesetu'r-Risfi.le, Beyrftt-1983-1992. I, s. 
234-244. (M). 

7 Bölümün tercfimesinde orijinal metnin dipnotlannda zikredilen kaynaklan aynen verdik. 
Kaynaklann daha iyi tanınması için tam isimlerini de kaydettik. Ancak dipnotlarda uzun uzun 
anlatılan nıetinleri, kaynaAına işaret edildi#i için üç noktıı koyarak kısalttık. Metinlecin daha iyi 
anlaşılması için parantezler kullanarak açıklamalar yaptık. Metindeki rivayetleri nıımaraladık. 
Şiirili Dr. Beşşfu- Avvftd Ma'ı.ilfun açıklamalan ile kanşmaması için açıklamalarmnzın sonuna 
Mntercim (M) sembolü koyduk. 

8 ez-Zelıebi, Mu'cizatu'n-Nebi'de (s.a.s.) nakletmişt:ir. Varit olan hadisleri burada tahric etmiştir. 
Oraya müracaat et ki, faydalı bilgiler bulasm. Tdrfhu 'l-lsiam, II, s. 237-285, el-Kiltiiba's-Süte'de 
onun mucizeleriyle ilgili bölümler varit olnnıştur. Hz. Peygamberin Mucizelerini, Si yer kitaplan ele 
almış, Hıifız İbn Hacer el-Askalii.ni'nin (ö. 852/1448) Fetlıu'~Biirf'sinde oular üzerine çok güzel 

açıklamalar vardır. Tabakdtu 's-Se/efiyye,c.VI,s.582. (Şarih). Peygamberimizin (s.a.s.) mucizelerini 
sayılııda ifade etmek kolay de~ldir. ''Yanlış de~, nnıcizeler nnıcizesi. Bir insan hayatında ancak 
bir ya da iki konuda adını duyuracak kadar başarılı olabilir. Mesela Sokrnt Felsefe'de, Edison 
Fizik'te başarılı olmuştur. Ama Hz. Muhammed'in (s.a.s.) hayatını incelersek O'nun ilmi, 
ekonomik, politik, egitim, ahliik vb alaularda ki göz kamaştırıcı başarılaımı ayrı ayrı ele alır ve 
bunların hepsi birer nrucizedir. Yoksa bir inan bunlardan hiç birini başaramaz deriz.Halbuki her biri 
bir çok mucizeyi içeren bunca yönü kendi şahsında toplamakla Hz. Mulıammed (SA.s.) mucizelerin 
mucizesi denilebilecek üstlin bir mucize göstermiştir. Kısa bir zaman içinde bir and air çok şeyi bir 
arada ytlrütmuş ve ilgilendi~ her konuda insanlıga, o konuda hiç kimseye mhtaç olmayacakları 
kadar malzeme bınıkımştır. İşte O'nun bütün digger nnıcizelrini de ihtiva eden bu nnıcizesi en 
büyük nnıcizedir. " Bkz. Yazıcı, Namık, Peygamberimizin Mucizeleri, Ebru Yayınları, 1stanbu1-
1987, s. 142-143. (M). 
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doğruluğunavilif oldukları9,Hakim ve Hamidolan Allah'ın indirdiği, Aziz 

Kur' an' dır. 10 

1-Müşrilder, Rasillullah 'm bir . ll 
mucıze göstermesini istediler. 

O,onlara ayın parçalanmasını gösterdi. Ay ilci parçaya ayrılıncaya kadar 

9 Kur'fin-ı Kerim'in Hz. Muhammed'in eseri olarak gören ve O'nun mucizevi yönünü iııkı\r edenlere 
Maurice Bucaillle'nin şu tespitiyle cevap vermek istiyoruz:" Son tespitimiz, Muhammed'i 
Kur'fin'm yazarı olarak görenlerin varsayımını, geçersiz kılmaktadır. Nasıl olur da bir insan, 
başlangıçta ümmi olup, sonradan tllm Arap Edebiyatının edebi de~er bakımından ilk mıı.ellifi 
durumuna gelerek, kendi :mmaııında kimsesnin düşünerek ortaya koyamayacagt bilimsel gerçekleri, 
hem de bu açıdan hiçbir yanlış beyanatta bulUIIIIIllkııızı dile getirebilirdi. Kitabımızda sadece bilim 
açısından geliştirilecek olan d~erlendirmeler, Millidi vn. asırda yaşayan bir insanın çok çeşitli 
konularda, kendi asrımn mab olmayan ve asırlarca sonra ispat edilecek gerçeklerle uyuşan birçok 
düşünceleri Kur'Sn'da dile getirmiş olabileceginiıı akıl almaz bir huşu oldugu kanısına 

götüreceklerdir. Bana göre Kur'fin'daki bütün bu bilimsel olgularla ilgili sözleri, bir insanın 

emeginin ürüııU olarak izah etmek m.umkun degildir. "Bkz. Maurice Bucaille, Maspet !lim 
Yönünden Tevrat !nci/ler ve K:ur 'tin, (Çev. Doç. Dr. Mehmet Ali Sönmez), DIB Yayınları, Ankara-
199l,s.206 

10 Peygamberimizin (s.a.s.) en yüksek ve en dfunj mucizesi, Kur'lin-ı Müb'i'n'dir. Asr-ı Saadetten 
zamanıımza kadar bir kelimesi bile taanııza , tahrife u~amayarak devam edegelmiş ve her asırda o 

asrın muhSlit; muvafık bütün mütefekkirleri tarafından-onun bu suretle ma'sfuıiyeti, fesShat ve 
beliigati, ilam hitaplarının gönüller üzerindeki te'siri ve hidiiyeti, icaz ve tebaddisi, ihtivii ettiği 
medeni, ictimSi ve ahiliki kSideleri vichelerinden-incelenrniş ve hSlS da te1kik edilmektedir. Bu 
cihetle Kur'fin gibi devarnlı bir mucize hiçbir peygambere verilmemiF. Yine bu cihetle mucize 
isteyenlere cevaben:~ ~ ui l:Jj:, /;ıı ~ 6l;ı'~l lA1J Qi ~~ ~ ~~ ~ d)'l ~~ ı)J:, "Dediler !ci: "Ona 

Rabbinden mucizeler indirilseydi ya!" De ki: "Mucizyler ancak Allah katındadır ve ben ancak 
apaçık bir uyarıcıyım. "Ankebut, 29/50. :SA:, tJ..) ~ı) C:,J '~ ;_;f.:ı .;.~ı~ u1ji L.i ~ ri:,i 
~);ı eji! ~Kendilerine okunan kitabı sana indirmiş olmamız onlara yetmedi mi? Şüphesiz bunda 

inanan bir kavim için bir rahmet ve bir öğüt vardır. "Ankebut, 29/51 buyurulmuştur. Kur'lin-ı 

Kerim, Peygamberimizin daimi mucizesi olduğu için onun i'cliz ve tehaddisi de daimidir. Her 
asırda bu dünyaya meydan okuyarak bir bemzerinin vucı1da getirilmesini istemiştir. Fakat hiç bir 
kimsenin buna muktedir olamayacağını da haber vermiştir. " ~ tAı 61/.)i:- btJı:;, u.ijt !-,;~1 ~vi 
Uıflö ~ i'~ •;,;ı ~l! ~.J ~ 6Jl:.ı 'i ~jiı ~ De ki: "Andolsun, insanlar ve cinler bu Kur'an'ın bir 

benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine de destek olsalar, yine onun benzerini 
getiremezler. "Bu husutaki diğer meydan okıımalar için Bkz. Hud, 1 1113; Bakara, 2123; Tur, 

52134 .. . ve tarihin seyri de bu iddiasını tasdik etmiştir. İslamın ilk devirlerinde muanzlar tarafından 
ebedi salıada bunun tecrübeleri yapılmış ve Kur' Sn Syetleri tanzir edilmek istenilmiş f.ıkat hepsi de 
hüsrfin ile neticelenmiştir. Bkz. ez-Zebidi Zeynuddin Alımed b. Ahmed b. Abdullatit; Sahfh-i 

Buhiiri Muktasarı Tecrid-i San1ı Tercemesi, Terc. Naim A1ımed, Miras, Kamil, 6. Baskı, Emel 
Matbaacılık, Ankara-1980, c. IX, s. 287-289. (M). 

11 
" .• • Bunların hepsinin, iideti yırtınış oldukları .. . Bunların da ayrı ayrı imkSn-ı aklileri tedkik edilmiş 
ve itletleri, sebepleri araştırılmıştır. Fakat bizce mucize methumunda hSrikalık bir kayd-ı esiisi 

oldugundan imkSn-ı akl1sinden bahsetmek mucizenin hSrikalıgt Uzerinde müessir olacagtndan, 
doğru değildir. Bunlar illetleri ve sebepleri henüz bilinmeyen harikalardır. Esasen tabiat sırlanndan 
bugüne kadar binde biri bile keşfolunmadı~nı en yüksek tabiat illiınierinden ögreniyoruz. Ancak 
mucize olarak görece~miz muvilcehesinde cereySıı etmiş ve sıbhatle nakledilıniş bulunduklanndan 
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parçalandı.12 Yüce Allah'ın sözü şöyledir: "Kıyamet yaklaştı, ay 

parçalandı. "13 

bunlan i.nkAr, vukuu mu.lıııkkak bir h!diseyi red ve inkAr demek olur ki mantıken mı.ı.kfibere olur. En 

doğrusu illetleri, sebepleri henüz bilinıııeyeıı viikııı1ar demektir. " ez-Zeb1di, Sahih-i Buhiirf 
Muhtasarı Tecrfd~i Sarih Tercemesi, c. IX, s. 287-289. (M) 

12 İnşikfilru'l-Kıımer (Ayın parçalanması) hadisi sahabeden (r. a. ) birden fazlasından rivayet 

edilmiştir. el- Buhfui, (ei-Ctimiu's-Sahlh) Enbiya, c. VI, s. 464. Abdullah b. Mesıid hadisinden 

tahri.c etmiştir ve Fetiiii/u Ashiibi'ıı-Nebi (s.a.s.) ve Tefsiro Sıire"lkterabeti.'s-Sıiıı, Müslim (ei

Ciimiu 's-Sahfh), h . n. 2800, Sı.flitu'l-Munifikiıı, Babu İıı.şiklli'l-Kamer, et-Tirmizi (Süııeıı), 3285, 

3287 (Tefsir), MIJslim, Abdullah b. ömer hadisinden tahtic ~tir. et-Tirmizi. 3288, Abdullah b. 

Abbas hadisinden tahtic etmiştir. el-Buhar!, Tefsir böltıınn, c. VIll, s. 474; Maslim, s. 2813, Onu 

Enes b. Mlilik tarikiyle tahtic etmiştir. el-Buhan", Tefsir bölümü, c . vm, s. 425; MiJslim, s. 2802, 

et-Tirmizi, h. n. 3282, Oıru, Cıı.beyr b. Mut'im tarikiyle talıric etmiştir. et-Tiııııirl, h. 3289) (Şilıilı). 
13 Kıımer, 54/ 1. Bu h!diseyi Mntev4tir olarak kabul eden veya etmeyen Alimler vardır. Bunlardan 

bazılan: A) "Bu kı.yameti.ıı kopmasının ve dtlnyanın sona ermesinin yaklaştıgını bildiren ilahi bir 

uyandır. Ceı:ıab-ı Allah, bumınla kullarını uyanyor ve kıyameti.ıı korkulu hallerine hazırlaıımalanııı 

emrediyor ki farkında olmadıklan bir anda baskıııa uğrıımasııılar. " " ... Mekkı: kafuk:riniıı 

Rasıilullah'taıı bir mucize istemeleri ü:a:rine ay ikiye ayrıldı ve bunu onlara gösterdi Bu da O'nun 

peygamberliginin ve ~lugunu.ıı bir is patı idi. "Oıılar bir ôyet giJrseler, yfJz çevirir/er. " (Kamer, 

54/2), Müşrikler, Muhammed'in (s.as.) peygambedigiııiıı gerçekligini ispatlayını bir al~t 

gördaklerinde ondaıı yUz çevirir, bıınun gerçekligini ink!lr edip yalaolayarak arkalarını döntıp 

giderler. Ve:"Sürege/en bir büyüdür. "(Kıımer, 5412), derler ve derler ki:"Bu Muha"mıed'in (s.a.s.) 
bize gösterdiği bir büyüdür ve bu büyü ile ayın ikiye bölündüğünü bize gösterir oldu. Ashnda bu 

gelip geçici bir büyüdür. "Bkz. Muhanmıed Ali es-S&bıini, Muhtasatu Tefsiri't-Taberi, (I'erc. 

Mehmet Keskin) Ümit Yayıncıllk, İstaııbul-1995. c. V , s. 2367 (M). B) ''Kaınerin yarılması haddi 

z&tında mtıınkiııattandır, Haber-i Sfuhk ile vukuu. haber verilince in~ sebep yoktur. 

Mtıtevfitir olan Kur'an onu ispat için en kuvvetli deli lilren başka revatür aramaya da bacet yoktur. 

Hariçteki mllverrihleriıı ve mtıneccimleriıı farkına varamamasından veya bir husu.f gibi telakki 

etmemesinden dolayı zabt u kayd etmemiş olmamalan vak'ayı inkAra hak vermeyecegi gibi 

"sem!vi ecıiimın hark-u iltiy4mı nı1tmkOn. degildir. "diyenierin lakırdılannın da ehemmiyeti yoktur, 

butlfuıı. sabittir." Bkz. Yaz.ır, Muhammed Hamdi, Hak Dini Kur 'tiıı Dili, Matbaai Ebuzzziya, 

lstaııbul-1936, c. VI, s. 4625. (M). C) ''Başta Bulıılri ve Müslim olımk üzere çeşitli hadis 

kitaplarında yer alan ve birçok sahabeden rivayetle M ütevatir derecesine ulaşan hadislerden 

aıılaşıldığuıa göre Mekkeli müşrik.lerin Hz. Peygamberden bir mucize göstermesini is~leri 

üzerine Allah peygamberliginin bir delili olmak üzere Rasultıııe Şakku'l-Kameı· (Ayın Y anlması) 

mucizesini vermiştir. Bkz. Koçyigit, Talat, Kur'dıı-ı Kenm ve Tiırkçe Meali, Kılıç Kitabevi Yayın 

ve Dagıtım, Ankara-Trz. s. 527.(M) İnşildikıı'l-Kamer badisesiııiıı, 3 meşhıir sahilbeden gelen 

isıı&dlan mevcuttur. Bunlar: a) Abdullah b. Mestl.d 1-Ebıi Bekr b. Ebu Şeybe>Ebu Kureyb>lshfik 

b. lbriiiıim> (Hepsi) >Ebu Mu!viye>Abdullah b. Mes'Ud 2-0mer b. Hafs b. Gıyis> Babam> el

A'meş> Abdullah b. Mes'ud. 3-Miııc&b b. el-Hfuis et-Teınlml) (La.fız ona liit) >İbn 

Müshir>A'meş>İbıi.him>Ebıi Ma'mer>Abdullah b. Mes'11d) "Rasıi.lullaJı (s.a.s.) üe Minii'daydık. 
Ay iki parçaya ayrıldL Bir parçası dağın arlaısmda bir parçası da önüııde idi Rasfılullah (s.a.s.) 
bize: Şôhit obmf' dedi. Bkz. Müsl im b. el-Hacc6c, ei-Ciimiu's-Sahih, Ça~ Yayınları, lstaııbul-

1413/1992.,III, s. 2158 (h. 44). 4- (.Aııır->en-NAkıd>Züheyr b. Harb> (Şöyle dediler Bize) Süfyan b. 

Uyene>ibn Necih>Müc4hid>Ebu Ma'mer>Abdullah (b. Mes'Ud) tarikiyle tahriç etmiştir) 

"Rasıilullah (s.a.s.) zamanında ay iki parçaya ayrıldı. Bir parçası dağm üzerinde bir parçası da 
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onun tJnilnde idi. RastUullah (s.a.s) buyurdu ki: "Şdhit olunf' Bkz. MiJslim, c . m, s. 2158 (h. 43). 

5-Hadisin başka bir isııadı da şudur: Ubeydullah b. Mu& el-Anberi>Babası>Şu'be (b. el-Ha=ic) 

>el-A'meş>lbrılliim> Ebil Ma'mer>Abdullah (b. Mes'üd) tarikiyle tahriç etmiştir . Bkz. MtlSlim, c. 

lll, s. 2159 (h. 45). 6-Bişr b. Hı\lid>Muhammed b. Ca' fer>Muhammed b. BeşşAr>lbn Ebu 

Adiyy>lbıı Muiz (Üçü de) Şu'be> (Şu'be'niıı, kimden naldettigi mechül kalmıştır. Zira Abdullah 

b. Mes'ud'uıı vefatı h . 32 Şu'be'nin vefatı h . 160 senesi göz önünde buluııdurulduguııda bunların 

birbirleriyle muJAki olmalan m11mkıın göt11lmeınelctedir. Bu durumda senetten bir mvinin 
düşt1rülınüş oldugu anlaşılır. (Abdullah) lbıı Mes'ud'tan:"Biz Nebf (s.a.s) ile birlikte 

bulunuyorduk. Ay yanldı ve iki parça oldu. BullUn i/zerine bize şlJyle buyurdu: "Şahit olun/ ŞaJıit 
olunf' Bkz. M1Jslim, c. m, s. 2159. (h. 45). 7-MUBA b. Kureyş et-Temimi>lsMk b. Bekr b. 

Mudar>Babarn>Ca'fer b. Rabla>'Irik b. MAiik>Ubeydullalı b. Abdullah b. Utbe>Abdullah b. 

Mes'üd> (Abdullah) b . Abbas. Bkz. MUslim, c. m, s. 2159 (h. 48). (M). b) Enes b. Millik 1-
Züheyr b. Harb>Abd b . Humeyd> (İkisi şöyle dedi Bize) Yunus b. Muhammed>Şeyb!n> 

Kat!de>Enes (b. Malik) 'ten rivayet etmiştir. Mekke halkı kendilerine bir nnıcize gösterilmesini 
istediler. Rasülullah (s.a.s.) ayınyarılrnasmı gösterdi. ''Bkz. MfJslim, III, s. 2159. (h. 46). 2-
Muhammed b. RM.i'>Abdurrezzıik (Bize) Ma' mer (b. R8şid) >Katııde>Enes (b. Malik). Bkz. 

Müslim, m, s. 2159 (h. 46. ) 3-a) Muhammed b. e1-Müsenıı.8>Muhammed b. Ca'fer>Ebu Davfui. 

Bkz. Müslirıı, c. III, 2159 (h. 47) b) Muhammed) b. Beşş&>Yahyll b. Said > Muhammed b. 

Ca' fer>Ebil Dllvüd (Hepsi) >Şu'be (b. ei-Ha=ic) >Kat!de>Enes (b. Mlllik) 'teıı:"Ay, iki parçaya 

ayrıldı. ''Bkz. MtJslim, c. lll, s. 2159 (h. 47) . (M) 4-Ayın Mekke' li Mtışrilder Peygamberimizden 

Mucize Isteyince Mekke'de Ayın llci Defa Parçalandı~ ne ngili RivAyet de Şudur: 
Abdullah>Babam.>Abdurrezllk>Ma'mer (b. R8şid) > (İbn Şihllb) ez-Zühri>Kat!de>Enes (şöyle 
dedi) : "Mekke halkı, Nebi'den (s.a.s.) bir mucize istedi. Ay Mekke' de iki defa paçalandı. (Yüce 

Allah) şöyle buyurdu : ~~ ~.J ~ı:..ıı ~! ~ ~ ı))ü ı.,:;. ,N ~lt.ü lı!.J "Kıyamet, yaklaştı 
ve ay yan/dı. Onlar bir mucize glJrseler yfJz çevirirler ve HSfJregelerı bir sihirdir. H derler . "Kamer, 

54/ 1-3. Alımed b. Hanbel, lnşikaku'l-Kamer nnıcizesiniıı ispab olarak hadisin devamında Kamer 

Sfixesi, 1-3. ayetleri delil olamk getirdigini çok dikkate deAer buhıyoruz. Bkz. Alımed b. Hanbel, c. 

III, s. 165. e) Abdullah b. Abbas Mu sa b. Kureyş et-Temiml>lshllk b. Bekr b. 

Mudar>Babarn>Ca' fer b. Rabia>'Irllk b. MAiik;>Ubeydullah b. Abdullah b. Utbe>Abdullah b. 

Mes'üd> (Abdullah) b. Abbas' tan:"Nebi (s.a .s.) zamanında ay yarıldı. "Bkz. Müslim., m, s. 2159 

Qı. 47). {M). Bu hadiseyle ilgili diAer Hadis KUIIiyatındaki rivayetler için bkz. el-Buhllri, 
Menmab, 37; Menfikıbu'I-Ensllr, 36; Ahmed b. Hanbel, c. I, s. 277, 413, 447, III, 275, 278, IV, s. 

82. (M). D) Burada söz konusu edilen"mucize"oldugun& göre bumın aklİ bir izaha ihtiyacı yoktur; 

zaten İsiilm lil.i.ıııleri de mümkün olup olmadığını tartışmamışlardır. Vukuu mevzusuna gelince, 

mucizenin bilgi kayna~ Kur' lin ise ona bizzat şllhit olmayaniann meydana gelmiş oldugunu kabul 

etmeleri için başka delillerle ispat edilmesi gerekmez. Nitekim bir müınin Slllih (a. s. ) peygambere 

mucizevi özellikler taşıyan bir deve verilip kavminin bununla sınandığı (A'ra( 7173) veya Miısa (a. 

s.) (TAM, 20122-23) peygamberin eline, koynundan çıkarıp gösterdiAinde bakanları şaşırtıın 

mucizevi bir parlaklık özelligi verildigi konularında, lıuıılann gerçekten olup olmadıArnı araştırma 

ihtiyacı duymaz. Ancak İnşlkak·• Kamer konusundaki ayetin ifadesi diger omelderdekine nazaran 
ihtirnalli gibi durdugu ve konuya ilişkin haberlerin miltevictr~t tartışmalı oldugu için bunun 

yalnızca bir ihtimlllini kesin bir iman konusu olarak ele almamak gerekir. Esasen konuya ili şkin 
haberler Uzerindeki tartışma açılmasının sebebi de -Mşll- Kur'lin-ı Kerim' e, onun mütevatirligiııe 

itimatııızlık degil, anlatmım farklı yorumlamaya açık durrnasıdır. ''Bkz. Karaman, Hayrettin vd. 
Kur'an Yolu Tilkçe Meal ve Tefsfr, DIB Yayınları, Ankara-2004, c. V, s. 128. (M). E) "Benzeri bir 

çok ayette oldugu gibi bu ayette de kıyamet zamanmda vuku bulacak olaylara dikkat çekilmektedir. 

Gttneşiıı bUzülıı:ıesi, Ayın yarılması, yıldızlarm da~ması da Kıyamet olaylarmdandır. Kıyametin 

kesin ve yakın oldugunu belirlrnek için o zamana ait olan ayın yanlması olayı geçmiş zaman 
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kipiyle anlatılmıştlr. Kur'An'da bu us.lftbım özellikleri çoktur. Esasenikinci ayetteki lı (yarav) ~ 
(yuridu) fiilierinin gelecek kipinde olması da anlatılan olayın gelecekte wku bulacagım gösterir. 

"Bkz. Ateş, Stıleyman, Kur'an-ı Kerim ve Yflce Med/i, s. 527. (M); F) Bu mucizeye karşı itiraz 

edenler, iki şekilde itiraz etmişlerdir. a) Koskoca ay küresinin ikiye ayrılması ve yüz bin millik bir 

mesafeden sonra tekrar birleşmesi mümkün degildir. b) Şayet bu Mdise vukft' bulmuş olsaydı 

Dilnya Tarihi ve Yıldız Bilimleri kitaplarında olması gerekirdi. Fakat bu her iki itiraz da çok 

yüzeyseldir. İlk itiraz, insan bugünkü bilgi seviyesinde olmasaydı belki tereddütle kabul edilebilirdi 

ancak elimizdeki bugttnkü bilimsel veriler varken bu itirazı kabul etmek imkAnsızdır. Son bilimsel 

verilere göre büyük yıldızlar patlama dolayısıyla koca parçalara ayrılabilir ve soma tekrar çekim 
kuvvetiyle birleşebilirler. Bu Mdise oldugunda patlama vs. şeklinde bir tezalıtır söz konıısu 

olmadıgmdaıı her yerde ve ayın anda görülmesi gerekmeyeceginden ikinci itiraz da anlamsızdır. 

Zaten bu olay Arabistan ve diger dogu ülkeleri tarafından görtllebilirdi. Ayrıca Tarih Bilimleri ve 

Teknoloji şimdiki zaman kadar gelişmediginden bu olayın hemen kayıtlara ge9mesi ve kayıtlarm 
incelenerek karşılaştırma yapılması mümkün degildir. Fakat yine de Hindistan'ın bir vilıiyeti olan 

Malabar Tarihi'nde bu olay kaydedilmiştir. Olaya bir Reca (huküındar) şahit olmuştur. Bu noktada 

takvinılerin degişmedigi sorusuna ayın hızında bir degişme olmadıgı ve Meteoroloji Biliminin 

şimdiki gibi anında olayı tespit edebilecek derecede gelişrnediginden dolayı kaydedilınedigi 

şeklinde cevap verebiliriz. Bkz. Mevdfuli, Ebu'l-A'Iıi, Tejhfmu'l-Kur'iin Kur'iin'm Anlamı ve 

Tefsiri, c. VI, s. 45, Terc. Muhammed Han Kayfuıi vd Insan Yaynıları, lstanbul-1987. Bu konudaki 

diger farklı gö11lş ve yorunılar iyin Bkz. Kur'dn Yolu TUkçe Med! ve Tefsfr, c. V, s. 24-128. (M). G) 

Ayet, Kıyanıet'in yaklaştıgını ve ayınyarıldıgını haber vermektedir. Çünktt Allah RasOltt, ıihir 
zaman peygamberidir yani O'nunla Kıyanıet'in kopması arasındaki zaman dunyanın ömrttnttn son 
dönemi olup, dhir zaman (zamanın sonu) olarak adlandırılır. Bazıları, ayın yarılma mucizesinin 

gerçekleştigine itiraz etmekte ve bunun tarilılerde anılmadıgını itirazlarına güya delil olarak 

zikretmektedirler. Hadisenin Hindistan gibi ülkelerin ban bölgelerinde görttldügo.ne dair ciddi 

bulgular var ise de bu itiraza cevap olarak şu hususlar söz konusu edilebilir: Ayın yarılması 

hadisesine itirazlar, onun bir "tabiat hadisesi"gibi de~erlendirilmesinden kayııaklanmaktadır. Oysa 

o, tabii bir hadise olmayıp, bir mucizedir. Mucizeyi Allah (c. c. ), bir peygamberin peygamberliğini 

halkı nazarmda ispat için yaıatır ve dolayısıyla o mucize, kim için gösterilmişse onu onlar görür. 

Allah, ayın yarılması mucizesini Peygamberimiz'in elinde öncelikle Mekke mttşrikleri i9in 

yaratmıştır ve dolayısıyla onu görmesi gereken de onlardır. Kaldı ki o, di~er yanmkttrede gündüz 

vakti, gece olan başka bölgelerde ise insanlar uykuda iken wku bulmuştur. Bunun yanı sıra bulut, 
sis, böyle bir hadisenin olacagım kimsenin düşünmemiş olması ve enlem-boylam farklılıkları 

dunyanın başka yerlerindeki insaniann onu görmesine mani diger faktörler olmuş olabilir. 

Peygamber Efendimiz' e karşı çıkan Mekkeli müşriklerin emsalsiz inatçılıgı tarihen de sabittir. 

Buna karşılık, Kur'ı'ln ayın yarıldıgınt ilan ettigi zaman, buna içlerinden tek bir kişi bile itiraz 

etmemiş, "Böyle bir şey olmadı. "diyememiştir. E~er bu mucizenin vukuunu görmemiş olsalardı, 

elbette itiıaz edecek ve bunu Peygamberimiz ve Kur'an aleyhinde kullanacaldardı. Oysa, ne tarih 

ne de siyer kitaplarmda böyle bir itirazdan tek kelime ile olsun söz edilmemektedir. Ayın 

yarıldıgını gören müşrikler, ancak''Bu, digerleri gibi bir büytı.. " demişler, ancak ticaret için 

gittikleri yerlerden dönnıekte olan ticaret kervanları da onu görınUşse inanseaklarını söylemişlerdir. 

Mekkeli oldukları için Cenab-ı Allah'ın ayın yarılma mucizesini görmelerine mttsaade ettigi bu 

ticaret kervanlan dönttp de mucizenin wkuımu tasdik edince, bu defa da''Ebt1 Talib' in yetiminin 

büyustt gökleri bile etkiledi. "demişlerdir. Bkz. Ünal, Ali, Allah KeTdmı Kur 'dn-ı Kerfm ve 
Açiklamalı M enli, Define Yayınları, lstanbul-201 O, s. 1147-1148. (M). 
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2-Rasiilullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:"Allah, yeryüzünü benim için 

dürdü14,bir araya getirdi, onun doğusunu ve batısını gördüm. Ümmetim 

benim için dürülen (toplanan) 15 yerlerin mülküne ulaşacaktır." 16 Allah, 

O'nun sözünü do~ladı. Onun ümmetinin mülkü, do~un en uzaW.Oa, 

batının en uzaW-na ulaşmıştır. Güneye ve Kuzeye yayılınamıştır. 

3-Rasiilullah, kütü~e dayanarak hutbe okurdu. Kütü~ minber 

yapmaya ve üzerinde ayakta hutbe okumaya karar verdi~de, kütük 

devenin inleyişi gibi yanına gelinceye kadar inlemeğe başladı. 

Sakinleştirmek istenen bir çocuk gibi inliyordıı. Sonra sakinleşti.17 

4-Rasiilullah' ın defalarca parmaklarının arasından su fışkırmıştır .18 

5-Rasiilullah'ın elindeki çakıl taşları, tespih etmiştir.19 

141.$1) (Zeva) kelimesi~ (zeveytuhu), ~1 (ezviye), ii) (zeyyen) kelimelerinin cemisidir. Sefer 

duasında:"Uza~ yok eyle yakın eyle. Onu topla ve dUr. ''Şeklinde geçmiştir. İbn el-Esir, (el-Kamil 
ft't-Tarih) n, 320. (Şarih). 

u ~ ~1 o ..JJ " Bir şeyi bir araya getirmek'' anlamına da gelir. Bkz. tlınıhim Mustafa vd, el
Mu'cemu'l-Vdsft, vd.,Çagn Yayınlar1, lstanbul-l980. ı.9..JJ Maddesi, 408. (M). 

16 Mflslim, Fiten böltımııııde, 2889 onu tahric etmiştir. Ebu Ddvfid, 4252, Fiten ve MeiMı.inı. 
Bölümleri; et-Tirmizi, 2203, lim Mace, 3952. hadis, Fiten Bölümü. Bunların hepsi Sevhan'ın (r. a) 

rivayetidir. (Şarih). 
17 el-Buhdrf, 2095, Buyft' Bölümü, 3584, 3585; en-Nesaf, III, 102, Cum'a bölümü, CAbir'in (r. a. ) 

rivayet ettiği hadislerdendir. (Şirih). Bu hadise, tlt ~yani"Hurma kütüğünün feryad-ı 
iştiyAkı"hadisi denilir ki Nttbüvvet-i Muhammediyye (s.a.s.) delailinden bir muciz-i bAhiredir. Bu 

vak'a bir Cuma günüMescid-i Şerif'te ve bir mescid dolusu Sahabe-i Kir3mın huzurunda cereyyıin 

etmiş olup bu babda mazbut olan rivayetlerde bir cemadm, agıtç parçasınm-akıl bir zi-hayat gibi

Rasftl-i Hüda aleyhi efiialu't-telıAya Efendimiz Hazretlerinin hutbe için mahall-i 81ıeri, minher 

ihtiyı\r buyurmalda mııffirekatiııden dolayı mttteallimAne feryadlar çıkardı~ bey8ııında 
nıüttefiktirler. Bkz. ez-Zebidi, Sahfh-i Buhdri Mulıtasarı Tecn"d-i Sarfh Tercemesi, c. m, s. 76.(M). 

18 Enes b. Miilik hadisi olarak rivayet edilmiştir. İmam Miilik b. Enes (el-Muvattii') I/32, Tahare 

Bölümü, el-Buhdrf, c. Is. 236, Abdest Bölomü, Mtlslim, s. 2279. Fed8il Bölümü, Nebi'nin (s.a.s.), 

et-Tirmizi, h. 3635, Menakıb; en-Nesa!, I. 60; Tahare'de CAbir' in hadisi olarak, onu el-Buhdrf, c. 

VI, s. 429 tahric etmiştir. Enbiya, Me~, Tefifinı Silreti'I-Feth, Eşribe, MtlsUm, s. 1856, lmare 
Bölümü; el-Buh8ri, Abdullah b. Mes'üd'unhadisi, c . VI, s. 432-433. et-Tirmizi, 3637, en-Nesiif, I. 
60' da talıric etmiştir. (Şarih). 

19 Heysemi, Mecma' (u'z-Zevaid), c. Vlll, s. 298-299, Ebu Zere' in rivayet etti~ hadislerdendir. 

(Heyseml:) onu el- Bezzar'a nisbet etmiştir. Senedi, zayıf ve mechüldtır. Bkz. ei-Beyhald'nin, 

Deldilu'n-Nnbavve, 298. sayfu, (İbn Hacer el-Askalıini) Fethu'l-Biirf (ft Şerhi Sahfhi 'l-Buhdri), c. 
vı, s. 433 (Şarih). 
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6-Rasill.ullah'm yanında, yemek yenilirk.en, yemeğin tespihini 

duyuyorlardı. 20 

7-Taş ve ağaç Resülullah'a salat getirirdi. Ağaçlar çağrıldığında 

yürürdü.21 

8-Zehirlenmiş koyun eti kolu22 konuşarak Rasülullah'ı uyardı. Onunla 

birlikte zehirlenmiş koyun etinden yiyen kişi öldü23.Rasülu111ah, onun 

ölümünden sonra dört yıl yaşadı. 

9-Rasill.ullah'm nübüvvetine24 sinek şahitlik etmiştir. 

20 ei-Buhari, hadisin bir böltımUnU Enbiyii BöltımUnde, VI, 432-433. hadisler, Muhanuned b. 
Musenıı§, Ebu Ahmed Zubeyri, lsrnil, Mansfir, lbrı11ıim, Alkame, İbn Mes'il.d tarikinden:''Onun 
yamnda yemek yenilir !ren, yeme~in tesbih etti~ni duyardık -· e; .J us ~ Lekad lmnııA nesmau. 
"lafzıyla tahric etmiştir Hiifız (İbn Hacer el-Askalam") şöyle dedi:''Yani Re:ıUlullah (s.a.s.) 
zamanında genelde böyle olıınJu. lsmllilllerin yamnda bu olay açıkça gerçekleşmiştir. Hasen b. 
Sutyfuı b. BundJir>Ebu Ahmed ez-Zubeyri tarikiyle tahric etmiştir. Bu hadiste:"Hz. Peygamberle 
yemek yerken, biz yeme~ tespihini işitirdik "0 , el-BuMri'nin lafzıyia tahric etmiştir. Ahmed (b. 
Hanbel) el-MU911ed, c. I, s. 460, ed-DArimi, (SfJnen), c. I, s. 14-15. (ŞArth). 

21 Taşın selamlaması hadisini, Müslim, 2277. hadis tahtic etmiştir. et-Tirmizi, 3628, CJibir b. 
Semure'nin (r. a.) rivayet ettiAi hadiste Rasillullalı (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: ' 'Mekke'de bir $ç 
var bana set.am veriyor... Şimdi de onu pek aıa biliyorum Taşın selamlaması hadisL et-Tirmizi, 
3630. hadis, Ali b. Ebu Ta.lib tarikinden rivayet edilmiştir. Onun senedi, zayıf ve mechilldür. 
(Şarih). " . . . (Bu) rivayet, Peygamberin (s.a.s.) bir nnıcizesini ispat etmektedir. Bu hadis, bazı 
cansızların teınyiz salıibi olduklarını gösteriyor ki Allalın Telila Hazretlerinin taşlar 

bakkında:"Gerçekten onlardan bazılan Allah korkuswulan aşağı yuvarlanırlar. "Bakara, 2n4 
Ayet-i Kerime'siyle:''Hiç bir şey yok ki O'nun harndi ile tesbih ehnesin. "İsrl!, 17/44. Kavl-i 
Kerime'sine muvıüıktır. "Bkz. Davudoğlu, Ahmed, Sahfh-i MOs/im Terctıme ve Şerhi, Sönmez, 
lstabul-1983, c. X, s. 42. (M). 

22 Ebu Dmld, 4510, Diyiit Hadis, İbn ŞiMb ez-Zuhri'den, CAbir tarikiyle rivayet edilmiştir. Bu 
sened, munkatı' bir seneddir. ÇtlnkU İbn ŞiMb ez-Zubri, Cerir'den işitmemiştir. el-BuMri, VI, 195 
Cihiid Bölümü, Ebu Hııreyre hadisinden, tııhric etmiştir. Yine el-BuMri, bu hadisi, c. V, s. 169, 
Hibe bölümünde, tahric etmiştir. (Şarih). 

23ôWıll ()* ı,ısl ~ '4l-l ~ ı)_,:I.J''Rasftlullahın koyun etinden yiyen ashAbından bazll.arı. öldU. " 
ifadesinden ölenlerin sayısımn birden fazla oldugu ancak sayılarımn tanı bilinm~ söz 
konusudur. Peygamberimizin (s.a.s.) Yahudi kadına:" Koyun etini sen mi zehirledin?" diye 
sorıınca:''Evet ama sana bunu kim haber verdi?" diye sormuş:''Bana elinıdeki bu zehir (li et) haber 
verdi. "deyince:''Evet ben zehirledim. " "Şayet Peygamber ise o sana zarar vermez. E~er 
Peygamber de~se (ondan yer ve zehirlenir) ondan kurtıı~ olururıız. "dedi. Rasftlullalı oını. 

affetti cezalandırmadı. "Bkz. Eba DiMld, Diyilt, 6. (M). 
24 İmfun Ahmed (b. Hanbel), lli, 83, 84'de, Yezid, Kasım b. Fazi Haddani, Ebu Nadra, Ebu Said 

Hudri tarikiyle tahric etmiştir. Şöyle buyurdu:''Kurt, bir koyuna saldırdı. Onu aldı. Çoban onu, geri 

istedi ... Kurt şöyle dedi:"Sana bundan daha acftibini haber vereyim mi? Muhammed (s.a.s.), 
Yesrib'te, insanlara daha önce yaşanmış olanlan haber veriyordu. Şöyle buyurdu:"Çoban 
koyunlarını şehre kadar sürdU, onları, köşelerden bir köşeye bıraktı ve sonra Hz. Peygamber' e gelip 
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16-Rasftlullah, bindiği devenin üstünde yağmur duası yapmıştır. Deve 

gürültüyü duyunca boynunu yere koymuş bunun üzerine 

Rasftlullah:"Muhakkak o,çok işten ve az yemden şikayet ediyor."demiştir.25 

11-Rasftlllah, (s.a.s.) aW,la girdi. Deve, Hz.Peygamber'i (s.a.s.) 

görünce inledi, gözlerinden yaşlar geldi. Rasftlullah (s.a.s.) sa.hibine:"O,bana 

senın onu aç bıraktıW,Odan, aW,r iş yaptırıp yordu~ndan şikAyet 

ediyor."dedi.26 

12-Rasftllulah, başka bir ağıla girdi. Develerin yetiştiricisi de 

oradaydı. Develerin sahibi oradaki iki deveyle baş edemiyordu. O 

develerden birisi, Hz. Peygamber'i (s.a.s.) görünce önüne gelerek çöktü.27 

Bumunu yere koydu. Onu sahibine teslim etti. Diğeri de onu görünce aynı 

şeyi yaptı. 28 

onu haber verdi Rasülullah (s.a.s.) emretti O:" Namaz, bir araya getirendir !" diye seslendi. Sonra 

çıktı ve çobana şöyle dedi:"Onlara haber ver. ''Rasülullah (s.a.s.) :"Dognl' dedi. Bu sened, sahlhtir. 

lbn Hibban (el-Busti}, onu, sııhih kabul etmiştir. Kittibu 's-Silait, 2109. el-Hilim (en-Nisabfui) (el

Milstedrek 'ale 's-Sahfhayn}, c. VI, s. 467-468, Zelıebi de ona muvafukat etmiştir. (Şirlh). 
25 Ahmed (b. Hanbel), IV, 173, Abdurre:zzıık (b. HemınAm b. NMi' es-San'fuıi) >Ma'mer (b. Raş.id) 

>Atli b. Sllib> Abdullah b. Hafs>Ya'lll b. Murre Sekafi tarikiyle tahrio etmiştir. Senedi zayıftrr. 

Çtıııkü Ata b. SAib ilitilAta (hafızasmda karışıklık, bozukluk) ma'ıil.z kalmıştır. Ma'mer (b. RAşid) 
ondan ihti!Attan sonra işitmiştir. Onun şeyhi Abdullah b. Hafs mechüldUc. Fakat ei-Hdkim, c. IL s. 
617-618'de, onu, A'meş, Minhftl b. Amr, Ya' l§ b. Murre ve babası tarikiyle tahrio etmiştir. O 

husüsta:"Soma deve geldi. Hz. Peygamber'in (s.a.s.) öntınde durdu ... "el-HAkim'in dedigi gibi 

(hadisin) isnadı sahihtir. ez-Zehebi de onun (el-Hilim' in) görüştlne mııvafiıkat etmiştir. Onun el

Musned' de, c. IV, s. 170 bıma benzer başka bir tariki de vardır. ŞSlıitleri hususunda hadis, 

Hasen'dir. Bakınız lbnKesır, (el-) Bidaye (ve'n-Nihaye), c. VI, s. 138, 140 (Şirih). 
26 Ahmed (b. Hanbel), c . L s. 204-205 ve Ebu Davfui (Sıüıen) (h_ 2549}, Cib.ad Bölümü (Babu mi 

yu'meru bihi mine'l-kıy§mi alii' d-dev§b ve' l-behiiim), Abdullah b. Cafer hadisi olarak tahric 

etmiştir. Onun isniidı sahilıtir. ~ Te'dibuhn kelimesi, ona agır iş yaptınp, onu yorması anlamına 
gelir. (Şarih). 

27 Devenin başında çıkınlı oluşturan burun ve ağlın beraber olan kısmım (yere) koydu. (Deve) onunla 

yönlendirilir. (Yular). (Şarih). 
28 Heysemi, Mecmau ('z-Zevdid) ' da, V, 4, 5, (Abdullah) İbn Abblls'ın, buna benzer bir hadisini 

zikretmiştir. Şöyle dedi:"Onu, et-Taberfuıi, rivayet etmiştir. Senedde Ebu İzzet Debbı'lg vardır. İbn 
Hibban, onu tevsik etmiştir. Onun ismi, Hakem b. TahınAn'dır. Hadisin diger ric!li de sikadır. "ez

Zehebi, Mfzdn (u '1-İ'tiddl) 'ında, İbn Hibblln'dan nakilde bulunarak, onu zayıf saymıştır. Onu, İbn 
Kesir, (el-) Bid{tye (ve'n-Nihdye), c. VI, s. 136' da zikretmiştir. Bunun isniidı ve metni garibtir. " 

Demiştir. (Şirih). 
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13-Rasôlullah (s.a.s.) seferde iken uyuyordu. Bir ağaç geldi. Yer onun 

yanına gelinceye kadar yanldı.(Hünneten) Ayakta durdu. Rasôlullah (s.a.s.) 

uyanınca, ona bu (durum) zikredildi."O ağaç, Allah Rasôlüne teslim olmak 

için Rabbinden izin istedi. Allah ona, izin verdi."buyurdu.29 İki ağaca bir 

araya gelmeleri eınredildi. Bir araya geldiler. Sonra ayrılmaları emredildi 

(aynldılar).30 

14-Bir bedevi, Rasôlullahtan (s.a.s.) bir mu'cize göstermesini istedi. 

Rasôlullah (s.a.s.),bir ağaca emretti. Kökü, Rasôlullah'm yanına geldi ve 

önünde durdu. Sonra ona emretti tekrar yerine döndü. 31 

15-Rasôlullah'a (s.a.s.) beş veya altı tane kurbanlık32 deve getirilmişti. 

Kesime kendilerinden başlaması için her biri Rasôlullah' a yaklaşmaya 

çalışıyordu. 33 

16-Kat:ade b.en-Nu'man ez-Zaferi'nin gözünden eline kadar kendisi 

tanınmayacak kadar yaralanmalar meydana geldi ve Rasôlullah (s.a.s.) 

onlan, yerine iade etti. Gözleri en güzel şeklini aldı. Denildi ki:''Y aralanma 

bilinmez hale geldi. 34 

29 Ahmed (b. Hanbel), c. IV, s. 173, Abdurreızdk; Ma'mer (b. Rıişid), AtA b. S!ib, Abdullah b. Hııfs, 
Ya'lA b. Mıırre Sekafi tarikiyle tahric etmiştir. AtA, ilitilAta ma'rftz kalnuştı:r. Abdull.alı b. Hııfs, 
mechılldtlr. (ŞArlh). 

30 Bkz. Sahfhu Muslim'de yer alan C!bir hadisi, el-Hakim, c. II, s. 617, 618 yer alanYa'la b. Murre 
hadisi, daha önce geçmişti. (Şarih). 

31 ed-Dfuimi, c. I, s. 9, 10, İbn ömer hadisinden tahric etmiştir. Onu el-IWdm (eıı-NisAbftri), sahth 
saymıştır. Onu İbn Kes1r, ondan el-Hakim, c. VI, s. 125'de nakletmiş:"İsnlldı, sahlhtir. " demiştir. 

(Şarih). 
32 "Bedene,. kelimesinin ço~ludur. Mecd İbn el-Es1r, bu hadise ta'lik yazmıştır. Bedene: Dişi deve, 

inek ve deveye benzer anlannna gelir. Sonradan onlann kemiği ve yağı anlamı da verilmiştir. İbn 
Kes1r, c. I, s. 108. (Şarih). 

33 Ahmed (b. Hanbel), c. IV, s. 350; Ebu Ddvad, h. 1765, Menllsik'de Abdullah b. Kurt hadisinden 
tahric etmiştir. Senedi, sahlhtir. (Şarlh). 

34 Ebu Ya'lı'l , >Yahyı'l b. Abdillıııınid Hııınmfuıi, >Abdurrııhmfuı b. Snleymı'ln b. Gas1l>.Asım b. Ömer 
b. KatAde> ve O'nun babasından tahric etmiştir. Ka~e b. Nu'nıfuı'ın, Bedir günü, göztt 
yaralandı.. . Gözlerinin nasıl yam.landıgını bilmiyordu. Bu sened, Hııseıı olup olmadı~da 

karşılaştırma yapılmıştır. O, Ebu Ya'lii Ya'kfib b. Muhammed Zubıi>lbriihiın b. 
Ca'fer>Babası>.Asım b. ömer b. Katllde>ve O'nun dedesindeıı tahric etmiştir. Sened, Munkatı'dır. 
Başka bir yönden (Başka bir seııed ile) (şöyle) gelmiştir:"Uhud günü yara~tır. ''Suhey11 şöyle 
demiştir:"Onu, Muhaıımıed b. Ebu Osmlln Emevi, Aıııınar b. Nasr, Malik b. Enes, MuhaDUiled b. 
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17-Ali b.Ebi TaJib'in (ö.40/661) (r.a.) gözleri zarar gördü. Gözleri 

iltihablanınıştı. Rast1lullah sıkıntısnı giderdi. 35Bundan sonra bir daha göz 

iltihabı olınad:ı. 

18-Rasftlullah,(Ali b.Ebi TAlib'in (r.a.) ) Panna~daki acı için ona 

dua etti. Sıkıntısını giderdi. Bundan sonra bir daha bu a~dan şikAyet 

etmedi.36 

19-Abdullah b.Atik el-Ensfui'nin ayağı yaralandı. Peygamberimiz 

(s.a.s.) onu meshetti. Ondan yarayı giderdi.37 

26-Rasftlullah, Ubey b.Halef el-Cumahi'nin mutlaka öldürüleceğini 

haber verdi. Bedir (Savaşı) Günü veya Uhud (Savaşı) Günü hafif yaralandı. 

O yaralanmadan (dolayı) öldü. 

21-Sa'd b.MuAz, kardeşi Ümeyye b. Halef'e:"Muhammed, O'nun, 

senin kAtilinin oldugunu söylüyor. O,Bedir Günü k3:fir olarak öldürüldü. 38 

Abdiilah b. Ebıl Sa'saa, babası, Ebu Said Hudıi, anne bir kardeşi Katide b. Nu'mfu:ı şöyle 

dedi:"Ulnıd (Savaşı) Gtlnü gözlerim yaralandı. Yana~m kesildi. İkisini de Nebi'ye (s.a.s.) 

getirdim. tkisini de yerine koydu. tkisini de tukurtıkledi. Her ikisinin parlaklıgı geri dondu. ed
Darekııtlli şöyle dedi:"Bu hadis, Malik' tendir. .Amınaı: b. Nasr, Mlilik' ten tek olarak rivayet 

etmiştir. O, sikadır. ed-llirekııtlli ve lbn Şahin>Abdurralımfuı b. Yahy§ Azeri> MMik (b. Eııes) 
>Asım b. Ömer b. Kat!de>Mabmftd b. Lebid>Katdde b. Nu':m§n>Abduı:ralımfuı b. Yahy§ tarikiyle 

rivayet etmiştir. Uhud (Savaşı) Günu, onun gozu yaralanmış, yanakları kesilmişti. Nebi (s.a.s.) 
onlan yerlerine koydu. Gözleri sapa saglam oldu. (Muhammed b . Amr) Ukayli şöyle 

dedi:"Mechftldür. O cihetten, hadis sabit olmamıştır. Bkz. (lbn el-Esir) Usdu '1-c:Mhe (fl Ma' rifeti 's

Sahdhe), IV, 390-391 ; (İbn Hacer e1-Askal9ni) el-İstibe (fl Temyizi 's-Sahdbe), c. Vlli, s. 138-139; 
(Ebu Abdullah Muhammed b. Abdilhad e:.ı;-Zurk&ni) Şerhu'I-Mevdhib, c. V, 186-187. (Şôrih). 

3s Ahmed b. Hanbel, c . V, s. 333; el-Buhllri, c. VI, s. 101 (Cihad), (MenAkıbu Ali b. Ebi Tlllib 
(Megazi), Mtıslim, s. 2406 (FedSilu's SahSbe), TaberSili Hz. Ali hadisinden tahtic etmiştir. (Şirih). 

36 Ahmed b. Hanbel, c. I, s. 107, 128, tki tarikten (senetten) rivayet edilmiştir: Şu'be>Amr b. 
Murre>Abdulah b. Seleme>Ali (b. Ebu Talib) (r. a. ) şoyle dedi:"Nebi (s.a.s.) bana geldi:"Ben 
derim ki:"Beninı ecelim gediyse ben hazırım, beni öldür. Eğer eceliın daha sona:r gelecek ise bana 
şifli veya afiyet ver. Bu bir imtihan ise bana sabır ver. ''Nebi (s.a.s.) :"Nasıl blJyle dersin? "Onları 

bırak (tJyle deme!) "Deyince," (Ali b. Ebi Talib) şöyle dedi:"Eiiyle (parma~) meshetti. Sonra 

şoyle dua etti:"Allahım ona şifa veya afıyet ver. " "Bundan soora bir daha agndaıı şikAyet etmedim. 
"Abdullalı b. Seleme, Seyyiu'l-hıfz:dır. (Ezberlemesi, kötodtır. ) (Hadisin) Diger ricali, sikadır. 

(Şirih). 
37 el-Buhdrf, c. VII, s. 263, 265 (ei-Meg9n, Ebft Ra'fi Abdullah b. Ebu' l-Hakik' in öldürülmesi 

babında) Bem b. Azib hadisinden uzun bir hadiste tahric etmiştir. Nebi'ye (s.a.s.) geldim. 

Bana:"Ayaklannı uzat!"dedi. Ayaklarımı uzattım. Onlan meshetti. Sanki şikayet eden ben 
de~ldim. Bir daha onlardan şikllyetçi olmadım. " (Şirih). 
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22-R.asftlullah, Bedirde müşriklerin öldürülecekleri yeri haber verdi. 

Şöyle dedi: "Y ann inşaallah burası fülanm katıedileceği yer olacaktır ve 

burası da fiilanın katıedileceği yer olacaktır."Onlardan hiç birisi O'nun 

isimlendirdiği yeri geçemedi (orada katledildiler.) 39 

23-R.asftlullah, ümmetinden bazı taifenin denizde gazve yapacağını 

haber verdi. Ümınü Haram binti Milhan onlardan biriydi. O'nun söylediği 

gibi oldu.40 

38 el-Buhari, c. VI, s. 463 (MenAkıb, 3632), c. VII, s. 220, Nebi'nin (s.a.s.) Beclirde öldnrtllenlerin 
zikri babında Abdullah b. Mes'ud'un (r. a.) hadisindendir. Şöyle dedi:''Sa'd b. Muaz Umredeydi. 

Umeyyye b. Halef Ebu Safvan uğradı, O, (kendisini) misafir etti Ümeyye Şam'dan Medine'ye 
ulaşınca Sa'd'a u~dı.. Umeyye Sa'd'a şöyle dedi:"Gece yansına kadar insanlar dikkat 
etmeyecekleri süreye (gece yansına) kadar bekle. Burada ayni ve tavafet Bizimle Sa' d lllvaf 
ededren Ebu Cehil:"Ka'be'yi tavaf eden kim? Dedi. Sa'd:"Ben Sa'd. " dedi. Ebu 
Cehil:''Muhammed ve arkadaşlan sizleri konıyorken siz Ka'be'yi güvenle tavaf ediyordımuz. 
' 'Dedi. Sa' d: ''Evef'dedi. ikisi arasında karşılıklı birbirine kaba sözler sarfettiler. ümeyye, Sa'd'a 
şöyle dedi:''Ebu'l-Hakem'e sesini yükseltme. Şüphesiz O, bu Vadi Elıli'nin efendisidir. Sonra Sa' d 

şöyle dedi:" E~er benim Beyt' i lllvafima engel olursan Senin Şam'la ticaretini kesecegim. 
''Ümeyye, Sa'd 'a:"Sesini yükseltme!" dedi ve onu sıkıca kavradı. Sa'd:' 'Beni bnıık!"dedi. 

Muhaımned' den (s.a.s.) işittim Mııhakkıık ki O'nun senin katilinin oldugunu" iddia ediyor. "Benim 
mi?" dedi. Evet" dedim: ''V allahi Muhammed konuşuiken yalan söylemez. " Dedi. Eşine döndü ve 
şöyle dedi: ''Yesrib'li kardeşimin bana ne dedigini biliyor nmsun?"Ne dedi?" diye sordu. 
''Muhammed, O'nun benim kıitilim olduğunu iddia ediyormuş. "Dedi. (Eşi) şöyle dedi: ''Vallahi 

Muhammed yalan söylemez. " Şöyle dedi: ' 'Bedir'e çıkı.ldıgında bir ugultu geldi. Hanınn O'na 
şöyle dedi: ''Yesrib'li kardeşinin sana ne dedigini hatıriadın mı?"Şöyle dedi:" (Savaşa) çıkmak 

istemedi. Ebu Cehi1 şöyle dedi:"Sen. Vildi'nin en şereflilerindensin. Bir iki g1ln sevindi. Onunla iki 
gOn yolculuk etti. Allah, O'mı katlettirdi. "Sa' d ve ümeyye arasındaki kardeşlik, Cfihiliye 
dönemindeki kardeşliktir. " (Ş§rlh). 

39 MUslim, 2873, (Cennet, sıfalan, nimetleri ve ehli ile ilgili böl11mde tahric etmiştir. ), Ahmed (b. 

Hanbel), 1126, Nesti, IV/108, 109, (Ceıııriz Bö11tınUmUnde) Enes b. Milikten ömer ehli Bedirden 
rivayet etmiştir. Şöyle dedi. DOn bize Elıl-i Bedr' in katiedilecekleri yeri göstererek şöyle 
diyordu:"Yann inşaallah burası flllanın katledilecegi yer olacaktır!" Şöyle dedi:"ömer:"Allah, 
O'nu hakla gönderdi. Onlar halllederek Rasruuıtah'ın haddi olan hudud1an aştılar. "dedi:" (Şarih). 

40 ei-Buhdrf, c. XII, s. 345, 346, (Tabir bölümünde, Imıak Rüyası babında tahric etmiştir. Milslim, 
1912, tınike Bölümtlnde, Denizdeki Gazvenin Fazileti babında tahric etmiştir. Eba D<Mıd, h. 2490; 
et-Tinnizi, h. 1645, en-Nesiii, c. VI, s. 40; İlın M!ce, h. 2776; ed-Darimi, c. II, s. 210; Ahmed (b. 
Hanbel), c. II, s. 240, 264 Enes b. MAlik'ten RaS1llullahın şöyle dedigini rivayt:t etmiştir:''Ünınıll 
Haram binti Milhan'ın evine girdi. Yemek ikram etti. Ünınıll Haram Übıide b. Sıimit'in 

nikalımdaydı.. Rasülullah bir gün eve geldi. Sonra oturdu. Bir müddet başını koydu. Rasülullah 
(s.as.) uyudu. Sonra gülerek uyandı. Dedim ki:''Ey Allah'ın Rasillu Seni güldüren 

neclir"Üinmetimden Allah yolunda gazve yapan insanlardan bir kısmı bana arz olundu. Onlar 
melilderle ailesi wıya Meliklerle ailesi misd/i deniz kayıklarma biniyorlardı. "Dedi. Sonra başını 
koydu ve uyudu. Sonra gOlerek uyandı:"Şöyle dedim:"Ey Allah'ın Rasruu Seni güldüren 

neclir?":"Ümmetimden Allah yolunda gazveyapan insanlardan bir kısmı bana arz olundu. ''Evvelki 
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24-Rasiılullah, Osman b . .Afran için:"Ona şiddetli bir bela isabet 

edecek."Demişti. Hz. Osman, şehit edildi.41 

25-Rasiılullah, Hasen b.Ali için: "Şüphesiz benim bu oğlum 

Seyyid'dir. Müslümanlardan iki büyük toplulugun42 arasını düzeltmesi 

umulur." Demişti. Bu şekilde oldu. 

26-Rasiılullah, Yalancı el-Esved el-Ansl'nin Yemen San'a'da43 

öldürüldü~ gece kim tarafından öldürüldü~ haber verdi. Kisra'nın44 

öldürülmesini de bu şekilde haber vermişti. 

27-Rasiılullah, Şeyına binti Bu.kayla'dan haber verdi. Gri katırlardan 

siyah örtü kaldırılacaktır. Bu sıfat, Hz.Ebu Bekir (r.a.) zamanında Halid 

b.Velid' in ordusundan almmıştı.45 

28--Rasiılullah, Sabit b.Kays b.Şemas için:"Sen, Allah'a harndederek 

yaşayacak ve şehit edileceksin." Demişti. Allah'a harndederek yaşadı ve 

Yername (Savaşı) Günü şehit edildi.46 

söyledigitti söyledi:"Ey AHalı'ın Rasftlü dua et de ben de onlardan olayım. " dedim. "Sen, 
Oncekilerdensin. ''Dedi. Ünımü Haram binti Milhan, MuAviye döneminde kayıga bindi. Denizden 
karaya çıktığında bir da b be çığlık attı . (Binek hayvanı ondan iirktü hayvanından düştü) Orada vefat 
etti. " (Şıirih). Mu!viye (ö. 60/679) 

41 el-Buhdri, c. X. s. 492, {Edeb), (Bdbun men nek.ete el-Avdi fi'l-Mdi ve't-Tin), Milslim (2403) 
(Fedailu's-Sahıibe), (Babun min Fedaili Osman) ; et-Tirmizi, (h. 3711), Ahmed (b. Hanbel), c. IV, 

s. 393, 406, 407. Ebu Müsa ei-Eş'ari'den rivayet edilmiştir. (Osman, fetih yapacak böltımü içinde 
yer almaktadır. ) Rast11ullah (s.a.s.) Ebft Musa (ei-Eş'ari) 'ye:' 'Aç ve bela isabetinden veya bela 
olmasından dolayı (O'na) Cenneti mtgdelef' (Şıirih). 

42 el-Buhô.rf, c. V, s. 224, (Sulh) Hasan b. Ali için şöyle dedi bdbmda:"Şilpheriz benim bu oglu.m, 

Seyyid'dir. "; Ebu DAvt1d, h. 4662; et-Tirmizi, h. 3773, en-Nesoô.f, c. m, c. 107 Ebd Bek.re 
hadisinden tahric etmiştir. (Şirih). 

43 Sahilıdeğildir. Bkz.lbn Kesir, el-Bidliye, c. VI, s. 310. (Şıirih). 
44 el-Buluiri, c. XI, s. 458, (ei-Eyıniin ve'n-Nuzfir), Müslim, s. 2918, (Fiten), EbU Hureyre hadisinden 

MeriD olarak rivayet edilmiştir. "Kisrd ölmtlştUr. Ondan soma Kisrd yoktur. 'K'Kayser helak 
oldugunda başka Kayser yoktur. Nefsim yedi kudretinde Allah'a kasem ederim. O ikisinin serveti, 

Allah yolunda intlık edilecektir. " (Şirilı). 
43 et-Taberam, (el-Mu'cem) el-Kehir, 4168, Hureym b. Evs hadisinden tahric etmiştir. ei-Heyseıni'nin 

Mecma (u'z- Zevdid) 'ında, c. VI, s. 222 wrid olmuştur. Şöyle dedi:"Onu et-Taberiırl rivayet 
etmiştir. O hadiste tannnadıgım bir topluluk vardır. "Bkz. Usdu'l-<1ahe, II/129; el-İsô.be, c. m, s. 
90. (ŞıirOı). 

46 ez-Zelıebi, O'nu "Siyeru A' lami'n-Nttbe!S'da zikretmiştrr. c. I. s. 63. Malik ve digerleri lbn 
Şihab>lımmil b. Muhammed b. Sdbit b. Kays tarikinden riwyet etmiştir. el-Buluiri, c. VI, s. 456, 
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29-RasUlullah, kendisiyle savaşta iken kendisinin müslüman olduğunu 

iddia eden adam için:"Şüphesiz O,Cehennem Ehli'ndendir."Deınişti. Allah, 

O'nun sözünü tasdik etti. intihar etti.47 

30-RasUlullah, Ömer b.el-Hattab (ö.23/643) veya Ebu Cehil 

b.Hişam'ın İslam'la şerefleurnesi için dua etti. Hz. ömer, müslüman oldu. 48 

31-RasUlullah, Ali b.Ebu Talib (ö.40/661) için sıcak ve soğuktan 

korunması için dua etmiştir. Bir daha soğuk ve sıcağa maruz kalmadı. 49 

32-RasUlullah, Abdullah b.Abbas'a {ö.68/687) Din'de Fakili olması ve 

Dinin Te'vilini öğrenmesi için dua etti. ilminin çokluğundan dolayı "Deniz 

ve Bilge" diye isimlendirilirdi. 50 

33-RasUlullah, Enes b. Malik'e {ö.l79/795) uzun ömür, mal ve evlad 

çoklu~ ve onun için onları mübarek kılması için dua etmiştir. Sülbünden 

457 Enes (b. MAlik) tarikinden tahtic etmiştir. Silbit b. Kays, kayboldu. Bir adam ŞÖyle dedi:"Ben, 
senin O'nu (n yerini) bildiği biliyorum "Onun yanına geldiler. Onu evinde başını yere eğmiş 

buldular. Şöyle dedi:"Derdin nedir?'-Şer''dedi. "Sesini, Nebi'nin (s.a.s.) sesinin Uzerine çıkardı. 
(Sesini bastırdı. Ame.1i boşa çıktı. O, Cehennem Ehli'nden biridir. Bir adımı. geldi. Ona:"Şöyle 
ŞÖyle oldu. " Diye haber verdi. Mftsd b. Enes ŞÖyle dedi:"Baş.ka bir defasında büyük bir mtıjdeyie 
döndü:"Ona git ve O'na:''Sen Ceheınıem Ehli'nden de§! fııkllt Cennet Ehli'ndensin. "del "dedi. 
(Şirlh). 

47 el-Buhdri, c. VII, s. 36ı , 362 (Meğiizi, Hayher Gazvesi babında) Müslirn, s. ı ı2, (Eyınfuı, insanın 
kendi nefsini öldürmenin büyük haramlardan olduğu babında), Alımed (b. Hanbel), V/332, Sehl b. 
Sa'd es-Saidi'nin hadisinden tahric etmiştir. (Şirih). 

~ et-TinniZf, h. 3684, (Men8kıb) (Allahım Ebu Cehil veyıı Ömer'i İslam'la şereflendir babı) 
Senedindeki en-Nadr, 1bn Abdurrahman el-Hazziir'dır. Zayıflığı konusunda ittifak vardır. Lakin 
Ahmed (b. Hanbel), 5696, et-TinniZf, 3682, İbn Sa 'd, c. m, s. 119 1, İbn Om.er lafzıyla:"Ailahım 
sana en sevimli gelen Ebu Cehil veya Ömer b. ei-Hattab 'ı İslam 'la şerejlendir. ''Lafz:ı.yla rivayet 
etmişlerdir. İkisindenAllah'a en sevimli olanı Om.er b. el-HattAb idi. Senedi, Hasen'dir.İbn Hibbfuı 
(2179), omı sahih saydı. el-Hdki.m, lli/83 lıadisin"AIIah 'ım Onıer b. el- Hattdh'la Di.n 'i 

destekle!'başka bir tarikinden onu sahih saynnştır. ez-Zehebi de el-Hdkim'le aynı görüştedir. 

(Şirlh). 
49İbn Mdee, 1 ı 7 (Ali'ııin Faziletleri böltıınünde) tahric etmiştir. Hadisin senedindeki Abdurrahman b. 

Ebu LeylaSeyyiu'l-Hıfz'dır. (H.afızası zayıftır.) (Şirih). 
50 el-Buhiiıi, c.l, s. 214 (Abdest, Tuvaletİn yııınna su koymak babında) ve 1lm N ebi (s.a.s.) :"A/lahun 

O'na kitabı tJgt'et. "Duası babında, Nebi'nin (s.a.s.) Ashabın Faziletleri İbn Abbas 'ın zikri babında, 
İ'tisam'ın başında İbn Abbas'ı Din'de :fiıkih kıl!"hadisinden Uıhric etmiştir. Başka bir 
lafizda"Allah'ım O'na kitabı ögt"et!''Başka bir lafizda (Allahım O'na) bikmeti (ögret) rivayet 
edilmiştir. " (O'na) Te'vili ÖW'et" lam ile ise Ahmed (b. Hanbel) el-MOsned'inde, c. I, s. 266, 328, 

335 tahric etmiştir. lsnadı, salıihtir. Müslirn, s. 2477, "Allah 'ıın O'nu, fakih kıl!" la.fZıyla Uıhric 

etmiştir. (Şirih). 
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120 erkek çocuğu doğdu, hurma ağaçlan senede iki defa meyve 

veriyordu. ı 00 yıl kadar yaşadı. 51 

34-Uteybe b .Leheb, Rasiılullah'ın gömleğini parçaladı ve O'na eziyet 

etti. Allah'ın, O'nu köpeklerden bir köpe~e musallat etmesi için dua etti. 

Şam diyarından koyu renkli bir asla onu öldürdü.52 

35-Rasftlullah, minberde iken, ya~ur ya~asından şik!yet edildi. 

Aziz ve Cem olan Allah' a dua etti. Gökyüzünde hızla hareket eden bulutlar 

yoktu. Dağlar misali bulutlar hareketlendi. Diğer Cum'a'ya kadar yağmur 

yağdı. Ancak Aziz ve Celil olan Allah' a dua etti. Bulutlar dağıldı. Onlar 

güneşli (bir günde) dışarı çıkıp yürüdüler.53 

36-Rasftlullah, Hendek Ehli'ne yemek yediriyordu.lOOO kişiydiler. Bir 

sa' veya daha az miktarda arpadan yapılan ekmek ve koyun eti vardı. 

Y erne~ yeyip ayrıldıklarında yemek öncekinden daha fazlaydı. 54 

37-Rasftlullah, yine Hendek Ehli'ne hurmadan yapılmış yemek 

yediriyordu.(Yemek, bitmedi.) Beşir b.Sa'd'ın kızı, babasına ve dayısı 

Abdullah b.Revaha'ya o yemekten getirdi.55 

51 el-Buharf, c. XI, s. 117, Dualarda, Allahu Tealanm ve "Salli aleyhim" sözü babmda, Nebi (s.a.s.) 
Hizmetr;isi için uzun ömür ve mal çokluğu duası babmda, Bereketli mal çokluğu duası babmda, 

Bereketli evlat çoklu~ duası babında, MtJslim, 660 (Mescidler), Nafile Namazda Cemeatle 
kılmanın cevazı babmda, 2480,2481, SaMbenin faziletleri, Enes b. MıUik'in (r. a.) faziletlerinden 

babında, et-Tirmizi, h. 3827,3828, Meıı!kıb, Enes b. Malik'in (r. a . ) Faziletlerinden babmda tahrio 
etmiştir. (Şarih). 

~2 el-Hakim, c. II, s. 539, Haris b. Ebu Us!me>Abb!s b . el-Fadl el-Eıı.shi>Esved b . Şeybıiıı>Ebu 
Nevfet b. Ebu Akreb> Babası tarikinden r ivayet etmiş fsnadı sahihtir. O ikisi ( el-Btihari ve Mtıslim) 
bunu tahric etmemişlerdir. ez-Zehebi, el-Hakim'le aynı görüştedir. O ikisi (el-Buhııri ve Muslim) 
Şôyle demişlerdi:"el-AbbAs el-Ens!ri hakkında şöyle demekle beraber:"el-HMiz (en-Nevevi) 
Takrfb' de: "Metrüktur. Ebu Zur'a (er-RAzi), O'nu rtlıam etmiştir. " (Şarih). 

53 el-Buhdrf, c. II, s. 423 (lstisk!, Cum' a hutbesinde yagmur isteme b!bmda), Mtıslim, 897 (Ya~ur 
Namazı, İstiill duası babmda) Enes b. MıUik'in hadisinden tahric etmiştir. l.i. ,JılT "ei-Gazaa" 
buhıtlardan bir parça. Onun cem' isi tJi "Gazaa" dır. (Şarih). 

54 el-Buhdrf, c. VII. s. 304, 305 (el-Me~Azi) (Hendek Gazvesi Babmda) (Cihad) (Farsça konuşan 
babmda), Mtıslim, h. 2039 (Eşribe) (Razı oldu~ güvenilen insanın evine gidene bir başkasının 
tabi olmasının cevazı babında) tahric etmiştir. (Şirih). 

55 lbn Kesir, el-Biddye, c. VI, s. 116, İbn İsh!k'a nisbet ederek"Bana, Said b. Min!, O kız, Beşir b. 
Sa'd'mkızıdır. Şöyle dedi ... " rivayetetti. (Şarih). 
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38-RasU.lullah, Ömer b. el-Hatt:ab'a (bazılannın yemesi için) birbirine 

yapışık hurmadan 400 daha artırmasını emretti. Onlan artırdı. Sanki 

hurmadan bir tane bile eksilmemiş gibiydi. 56 

39-RasU.lullah, Ebu Talha 'nın evinde 80 kişiye arpa ekmeği (bulunan 

sofrada) yemek yediriyordu. Enes(b.Malik) koltuk altına da koymuştu. 

Doyuncayakadar yediler. Yemek (önceden) olduğu gibi geriye kaldı. 57 

40-RasU.lullah, Ebu Hureyre'nin erzak çantasından yemek yediriyordu. 

Hepsi doydular. Sonra kalanın onun çantasına bıraktılar. Onun içindeki 

(yemek) için dua etti. Ondan Nebi (s.a.s.),Ebu Bekir, Ömer ve Osman yedi. 

Hz.Osman şehid edildiğinde, kayboldu. Ondan (Ebu Hureyre) rivayet 

edildiğine göre Onda Aziz ve Celil olan Allahın yolunda 50 kişilik yük 

(yiyecek) taşıdı.58 

41-Zeyneb (binti Cahş) ile evliliğinde, Ümmü Süleym'in kendisine 

hediye ettiği bakır veya ağaçtan büyük kazanla büyük bir topluluğa yemek 

56 Ahmed (b. Hanbel) ei-Mi19ned'inde, c. V, s. 445, Abdussamed>Harb b. Şedd!d Husayn>SAlim b. 
Ebu'l-Ca'd> Nu'mBıı b. Mukrin tarikinden tııhric etmiştir. Şöyle dedi:''Rasfilullah'a 400 donanımlı 

(askerle) geldik. Rasffiullah bizlere eunini verdi. Bazılan:"Ey Allah'ın Rasültl Bize yemek yok. 
Onu artırabilir misin? dediler. Nebi (s.a.s.), Ömer' e: "Onlar için artır. "dedi (Omer): ' 'Benim 
yıınmıda kalan başka hurma yok. "Onlardan başka bir şey görmüyorum "Haydi acele et onlan 
artır. ''Dedi. " (Hurma) kapianna koştuk. Onceki hurma $çlannda ol~ gibi onlarda da hurma 
vardı. ~'Onlan alınızl"dedi. Topluluk ihtiyaçlan kadar aldılar. ''Ben de topl~ en sonunda 
olandım "Ben de (o tarafa) yöneldim Hurmanın bulunduğu yeri bulamadım. "Dedi. Muhtemelen 
400 kişiydiler. (Hadisin) ricali sikadırlar. Fakat (hadis) Munkatı'dır. Çtınku Slllinı. b. Ebu'l-Ca'd, 
Nu' man b. Mukrin'i idrak: etmemiştir. (Ona, ulaşnııımıştır. ) el-Heysemi, el-Mecmı1'unda c. VIII, s. 
304 zikretmiştir. ''Ahmed (b. Hanbel) ve et-Tabert'ini rivayet etmiştir. "dedi. Ahmed (b. Hanbel) ' in 
ric.lli sahihtir. Bkz. ei-Bidt'iye, c. VI, s. 113, 115. (ŞIIrlh). 

51 el-Buhari, c. IX, s. 460, (Et'ime) Doyuncaya kadar yiyen babında, onar onar giren misafir babında, 
Enbiyd babında, İslamda Nübüvvetin alAmetl.eri babında, Müslim, h. 2040 (Eşribe), Malik (b. Enes), 
c. II, s. 927, 928, et-TinniZi, h. 3634 Enes b. Mıllik'inhadisinden tahric etmiştir. (Şlirih). 

58 Ahmed (b. Hanbel) (el-Masned), c. II, s. 352, et-Tinni.zf, h. 3838 (el-Menikı.b) (BAbu MenAkıb'ı 
Ebü Hureyre) el-Muhacir b. Ebu Malıled>Ebü Allye>Ebü Hureyre tarikinden tahtic edilmiştir. 
Senedi muhtemelen tahsin (Hasen) içindir. Hafız lbn Kesi'r, ei-Bidt'iye' de, c. VI, s. 117, 118. Başka 
tarikierden de nakletmiştir. Oraya müracaat edilsin. (Şlirih). 
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yedirdi. Sonra (kazanın kapaW,) kaldınldı. İçindeki yeme@n kaldınldığında 

mı yoksa konuldu~da mı daha fazla? odu~u kimse bilemedi. 59 

41-Huneyn (Savaşı) Günü, orduya bir avuç dolusu toprak attı. Aziz ve 

Celü olan Allah, onları bozguna uğrattı. Bazılan şöyle dediler:' 'Bizden 

gözleri toprak dolmayan kimse kalmadı.'..6°0 konuda, Aziz ve Celil olan 

Allah, şu ayeti indirdi: "Attığında, sen atmıyordun. Allah, atıyordu. "61 

42-Kureyşten bir grup, Onu (öldürmek veya yakalamak için) yola 

çıktı. Onlar O'na bakıyorlardı. Başlarına toprak saçtı. O'nu göremediler.62 

43-Sürlk.a b.Malik b.Çü'şum, Rasıllull.ah'ı öldürmek veya esir etınek 

için takip etti. O'na yaklaştığında atının ayaklan yere saptandı. Kurtulması 

için eman diledi ve O'ndan dua istedi. R.asillullah, Süraka için dua etti. 

Allah, O'nu kurtardı.63 

Bunlar, Rasillullahın (s.a.s.) parlak ve apaçık delilleri olan ve temiz 

ahiakından bahseden mucizelerindendiı-.64 Onun mucizelerinin (tamamının) 

59 MtJslim, 1428 (Nik.Ah-94), Zeyneb binti Cahş ile evlilijp babmda, el-Bulu:Jrf, c. IX. s. 196 (NikMı), 
Dtıgtln hediyesi babmda Enes b. MSiilc'in hadisinden tahric edilmiştir. (Şarih) 

00 MiJslim, h. 1777 (Cih§d ve Siyer), Huneyn Gazvesi babmda, Selerne b. el-Ekva' hadisinden tahric 

etmiştir. Onda şunlar vardır: "R.asülullah'a (s.a.s.) ihanet edince, katırından indi. Yerden bir avuç 
dolusu toprak aldı. Sonra onların ytızlerine saçtı. "Şöyle dedi: "Yüzleri çirlcinleşti. Bu kabzayla 

gözleri toprak dolanlar hariç Allah onlardan bir insan yaratmadı. Arkalarım dönüp kaçtılar ... "lbn 
Abbas'tan rivayet edilen hadiste de öyledir. (1775) :"Vallahi taşlaına, ancak onların hissiyatlarmı 

de~ştirdi. Tam anlamıyla hadlerini (bilen) gören (kimselerden) olmadılar. İşleri arkalarma dönüp 
gitmekti ... (Şarlh). 

61 Enflil, 8/ 17. 
62 lbn Hişftm, es-Sf're, c. I, s. 483,lbn İshak'tan rivayet etmiştir. Bana, Yezid b. Ziy§d>Mulıaınmed b. 

Ka'b el-Kuraz.i (tarikinden) rivayet etmiştir. (Şarih). 
63 el-Buhiiri, c. VII, s. 187, (Meg§z.l), el-Hdkim, c. lll, s. 6, 7, Süraka hadisinden, tahric etmiştir. el

BuMri, (o hadisi) c. VII, s. 196, Ahmed (b. Hanbel), c. m, s. 21, Enes {b. Wlik) hadisinden tahric 
etmiştir. (Şarih). 

64 "Tarih boyunca. birçok ah!Skçı yetişmiştir. Bunlar ahiMda ilgili bir çok kitaplar yazmışlar, teoriler 
geliştirmeye çalışmışlardır. Ama hiç biri "Ben, gnzel ahidia tamamlamak içiız gtJnderildim. " (Bkz. 
Malik b. Enes, el-Muvatta, Ça~ Yayınları, lstanbul-1413/ 1992. Husnu' l-Huluk, 8. ) Diyen Hz. 

Muhammed (s.a.s.) kadar başarılı olmamamışlardır. Hz. Mulıarnmed (s.a.s.) burada da insanları 
benzerini yapmaktan Aciz bırakan bir başan sergilemiştir. Her şeyden önce, söylediklerine hiçbir 
zaman ters düşecek bir hareket yapmamıştır.Bu birinci mucize. Nitekim Hz. Aişe O'nun ahiili 
soruldugu zamıııı:"O'nun ahidia Kur'an'dan ibaretti. " cevabım vermiştir. (Bkz. MUslim, el
Cii.miu 's-Sahih, Çagrı Yayınlan, lstanbul-1413/1992. Biibu Cimii Salati'l-Leyl, 18, h. 139.) O bu 
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zikri, bu yere sığmaz. Bunlar, alimierin kitaplannda tedvin edilmiştir. Biz 

(okuyan ve araştıranlara) kolaylık olması için onlardan bu kadannı 

özetledik. Başarı, ancak Allah'tandır. 

SONUÇ 

Peygamberimizin (s.a.s.) mucizeleriyle alakah olarak zikredilen bu 

rivayetlerden hareketle İnşikaku'l-Kamer hadisesinin mütevatir olduğunu 

ifade edenler olduğu gibi mütevatir şartlarının oluşmadiğını söyleyenler de 

vardır. İnşikaku'l-Kamer hadisesinin gerçekleşmediğini bu hadisenin 

Kıyamet Günü tahakkuk edeceğini ifade edenler de olmuştur. Tartışmalar 

bir yana biz de bu hadisenin mütevatir inanıyoruz. Zira yalan söylemeleri 

asla mümkün olmayan sahabilerden müteşekkil bir cemaat tarafından 

rivayet edilmiştir. 

Peygamberimizin diğer mucizeleriyle ilgili mezkı1r rivayetler ise 

meşhur Hadis, Siyer ve Tarih kitaplarında yer alan mütevatir derecesine 

ulaşmamış ahad rivayetlerdir. 

Bu rivayetlerde ifade edilen mucizelerinden bazılarının, 

Peygamberimizin (s.a.s.) peygamberliğinin ve doğruluğunun ispatı 

konuda hiçbir insanın kurtulamadığı teori-pratik ayrımına düşmeyecek peygamber olduğunu 

göstermiştir. Bunun yawnda O, ahlakta, yaşayışta prati~e önem vermesine ra~men itiraz 
edilemeyen ve teorik planda her alılrud dUştlncenin dUştu~ bir stırtt öldUrOcU hataya dUşmemiştir. 
Bu da ikinci nnıcize. O etrafındaki insanları tarih boyu hiçbir kimseye nasip olmayan bir başarı ile 
o kadar kısa bir zamanda egitmiştir ki bu durum göz kanıaştıncı bir nnıcizedir. CAhiliye devrinin 
kaba, vahşi ve göçebe araplannı kısa bir zamanda dünyanın en ahlıikl.ı ve medeni milleti hiline 
getirmesi başka nasıl izah edilebilir? Hz. Omer, bir gtln şöyle demiştir:"caiıiliye devrine ait iki 
hatı.ram vardır ki birini hatıriayınca gUler, digerini hatıriayınca a~ Bıınlann ne o~ 
sorarsanız birisi bana saygıda kusur etmeyen hatta gömmeye göttııilrken bile üzerime sıçrayan 
çannırlan temizleyen bir kızımı "babacıAtm babacıgım" çı Alıklan arasında topraga gömdüm. Bunu 
hatırladıkça her zaman aglanm. Digerine gelince Mekke'den ayrılıp ticaret kervanıyla yola çıkınca 
yolda putsuz kalmamak için helvadan put yapar sonra acıkınca onu yerdik. Bunu hatırladıkça da 
gtllerim " Şimdi dUştlnelirn Hz. ömer' i ve onun gibi yüzlerce, binlerce insanı kaba ve acımasız bir 
ruh hilinden bu rUh hiline yükselten kimdir? Böylesine acımasız ve kornik bir durumdan dünyada 
adaletini heıkesin kabul etti~ bir Halife Orner çıkarnıayı Hz. Peygamberden başka kim başarabilir? 
Bu, O'nun Alıliki Egitim'de ne kadar başarılı o~ gösterir. Bırakın başkalarını ısldh etmeyi, 
kendilerine bile hakim olamayan ahlilkçılar yanında onun makamı ne kadar yücedir. " Bkz. Yazıcı, 
Narnık, Peygaınberimizin Mucizeleri, s. 134-135 
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bazılannın da Peygamberimizin peygamberliğinin orada bulunanlara ihsası 

olarak vuku bulduğunu ifade edebiliriz. 

Cemaluddin Ebu'l-Haccac el-Mizzi'nin, Tehzibu 'i-Kemal fl Esrndi 'r

Rical'inde İsd ve Mi'r~c mucizesiyle ilgili herhangi bir rivayete yer 

vermemesi ve Peygamberimizin (s.a.s.) bu mucizesine yer vermemesinin 

sebebini açıklamaması veya bu hadiseye hiçbir atıfta bulunmaması ve eserin 

muhakkilci BeşşM Avv~d Ma'ruf'un da bu hususa dair her hangi bir 

açıklamada veya rivayetlere atıfta bulunmarnası dikkatten kaçınlmayacak 

bir husustur. Ancak el-Mizzi,Peygamberiınizin mucizleriyle ilgili telif ettiği 

bölümün sonunda zikrettiği gibi bu rivayetlerin Peygamberimizin (s.a.s.) 

mucizelerinin tamamını kapsarnadığını,bu konuda kendisinin özet bilgiler 

verdiğini,isteyenlerin bu konuda müdevven kitaplara bakabileceklerine de 

işaret ederek bölümü sona erdirmesi de dikkate değer bir husustur. 

el-Mizzi'nin cem ettiği bu rivayetlerin, BeşşM Avvad Ma'rftfun 

tahkik ve tahricini yapması, bu konudaki rivayetlerin sahihliği veya 

zayı:flığuun bir arada kolayca mütalaa edilmeleri açısından büyük bir öneme 

haizdir. 

Peygamberimize (s.a.s.) mahsus bu tür hadiselerin, diğer 

peygamberler tarafından da kavimlerinin peygamberliklerine dair mucize 

istediklerinde ortaya koydukları fevkalade hadiseler olduğu ancak 

mucizeterin peygamberlerin kendileri tarafından keyfi olarak ortaya konan 

birer tasarruf değildir. Bu mucizelerin peygamberlerin kavimlerinin ısrarlı 

talepleri doğrultusunda Yüce Allah tarafından yaratıldığından da asla 

şüphemiz yoktur. 
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