
 

 

International Journal of Russian Studies 

Uluslararası Rusya Araştırmaları Dergisi 

ISSN: 1307 – 3419, Kayseri – TÜRKİYE 

Volume 6/2 July 2013 p. 1-18 

www.radtr.net 

 
 

 

İLMİN ULAŞACAĞI EN SON NOKTA OLMASI AÇISINDAN  

MU’CİZE’NİN HİKMETLERİ 

 

 

Osman ORAL* 

 

 

Özet 

 

Kur’ân’da Peygamberlerin hayat hikâyeleri anlatılırken onların gösterdikleri mu’cizeler de 

anlatılır. Bunlar, fizik kanunları açısından, meydana gelmesi mümkün olmayan ve bir veya birkaç 

temel kanunu açıkça ihlal ettiği için fizik, kimya, biyoloji gibi ilimlerin “imkânsız ve olağanüstü” 

dediği olaylardır. Mu’cizeler Allah tarafından gönderildikleri iddiasıyla ortaya çıkan kişilerin 

iddialarının O’nun tarafından doğrulandığını gösteren delil ve şâhitlerdir. Bu durum, akıl 

sahiplerine fizik-üstü bir Zat’ın varlığını gösterirken mu’cizeleri olan kişinin de kendi namına 

değil o Zat adına hareket ettiğini, güvenilir olduğu, getirdikleri emir ve yasakların da hikmet 

üzere olduğunu da ispatlar. Mu’cizelerin insanlığa yararı, faydası nedir? Onlar ilimden bir şey 

ifade ederler mi? Veyahut mu’cizeler ilimlerin ulaşabileceği en son nokta mı? Her peygamberin 

mu’cizesi, insanların ilim ve irfan dünyasına yeni ufuklar açan birer işâret olabilir. Bu makâlede 

bu ve benzer soruların cevapları verilmeye çalışılmaktadır. 
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Giriş 

Allah insanların ihtiyaçları, menfaatleri ve hidâyeti için hikmeti gereği peygamber 

göndermiştir.1 Peygamberlere itaat Allah’a itaat, onlara iman Allah’a imandır.2 Peygamberlerin 

gönderilme hikmetlerinden biri insanları dünya ve âhiret saadetine ulaştırmak, rehberlik ve 

öğretmenlik yapmaktır. Toplumun nübüvvete olan ihtiyaçlarından biri çeşitli sanat ve 

mesleklerde kendini gösterir.3 Peygamberlerin sadece âhirete yönelik konularda değil, dünyaya 

âit maişet konularında da rehberlik yaptıkları görmekteyiz. Nebiler, yemek yeme, beslenme, 

giyim, ilaçlar ve tıp ilimler, bedeni ayakta tutan faydalı gıdaları konusunda insanlığa rehber 

olmuşlardır.4 Allah’ın onlarda güzel örnekler olduğunu vurgulaması5 dünya işlerinde de onlara 

uymamızın gereğini de açıklar. Çünkü insanlar, ilim ve hikmete en yüksek dereceye ulaşmaya 

kabiliyetli olmalarına rağmen, eksik ve cahildirler. Allah’ın kullarına şefkâti ve rahmeti sonsuz 

olduğundan hikmeti gereği peygamberleri vasıtasıyla onların yardımına koşar. Dünya hayatında 

bir geçim vasıtası olması sosyal varlık olan insan olmanın bir gereğidir. Peygamberlerin her 

birerleri bir veya birkaç dünya işiyle meşgul olmuşlar ve dünya geçimlerini bu yoldan tedarik 

etme yoluna başvurmuşlardır. Böylece hem insanlara güzel ve faydalı meslekleri öğretmişler, 

hem de insanlara boyun bükmekten kurtulmuşlardır. Gâyet ciddi, lüzumlu ve faydalı işlerde 

çalışıp, insanlara numûne olup, pirlik ve liderlik yapmışlardır. Peygamberlerin gönderilmesi 

muhâl, abes değil hikmeti gereğidir. Çünkü akıl, kendi başına insana yarayışlı ilaçları bulamadığı 

gibi, âhirette de insanı kurtaracak çareleri bulamaz. İnsanların peygamberlere ihtiyacı doktorlara 

olan ihtiyacı gibidir. Şu kadar var ki tıbbın doğruluğu tercübe ile peygamberin doğruluğu da 

mu’cize ile bilinir.6 

İslâmî ilimlerde mu’cize bilgi elde etme yollarından biri ve haber ile elde edilen bilginin 

zarurî olduğu ve kesinlik ifade ettiği belirtilir. Bilgi kaynakları olarak İslâm âlimlerinden İmam 

Eş’arî (ö.324/936) ise bilgi kaynaklarını; duyu, haber ve nazar olarak ifade ederken,7 diğer bir 

                                                 
1 Mâtürîdî, Te’vilâtü Ehli’s-Sünne, tahk. M.Basellum, Darül-Kütübü’l-İlmiye, Beyrut, 2005, IX/191. 

2 Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l Kur’ân, Mizan Yay., İstanbul, 2005, IV/110, VI/169, 191, 237, XIII/95-6. 

3 Bkz. Mâtürîdî, Kitabu’t-Tevhid, tahk. B.Topaloğlu, DİB yay., Ankara, 1993, s. 276. 

4 Mâtürîdî, Tevhid, s. 276. 

5 Bkz. Ahzab, 33/21. 

6 Bkz. Gazâlî, İhyâu Ulumi’d-Din, terc. A. Serdaroğlu, Bedir Yay., İstanbul, 1974, I/291. 

7 Bkz. İbn Furek, Mucerredu makâlâti’l-Eşari, thk. Danıel Gımaret, Beyrut, 1987, s.17. 
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âlim Ebu Mansur el-Mâtüridî (ö.333/944) bunları idrak, haber ve istidlal olarak ifade eder.8 

Ebu’l-Muin en-Nesefî de (ö.508/1115) bilgi etme yollarını; sağlam duyular (el-hevâsu’-selime), 

doğru haber (el-haberu’s-sadık) ve akıl olarak verir.9  

Doğru haber (el-haberu’ssadık), iki bölümde incelenir. Kesinlik ifade eden “Mütevatir 

Haber” ve zann ifade eden “Ahad Haber”. Mütevâtir haber de iki kısma ayrılabilir. Birincisi 

tevatür şartlarını taşıyan tarihsel haberdir. Diğeri ise mu’cizeyle desteklenmiş resulün sözüdür. 

Mütevâtir haberin gerçekten doğru ve kesin bir bilgi verebilmesi için, sadece güvenilir bir şekilde 

nakledilmesi yeterli olmayıp, onun temelde görme, işitme gibi bizzat duyulara dayanan bir haber 

olması da gerekir. Eğer haber, his ve müşahedeye dayanmazsa ona yalan ve hatanın karışma 

ihtimâli bulunmaktadır. Yanlarında, doğruluklarını gösteren mu’cizeler bulunduğu için 

Peygamberlerin verdikleri haberlerden daha doğru bir haber yoktur.10  

Mütekellimler mu’cizeyle desteklenmiş kimseden sadır olan sözü de mütevâtir haber 

kategorisinde görürler. Mu’cize’nin asıl amacı tevhid mücadelesi ile gönderilen elçilerin 

doğruluğunu ve güvenirliliğini kanıtlamaktır. Yani nübüvvetine delil olmasıdır. Bazı teologlara 

göre de mu’cizeler de nübüvvet delilinden başka maksat ve hikmetler de içerebilir. Meselâ Rus 

ilahiyat araştırmacısı Musa Carullah Bigiyev’e (ö.1949) göre her mucizenin istenilen bir maksadı 

bulunur. İnsanların doğru yolu bulmalarını, bireyin ruhunu ve aklını terbiye ederek toplumun 

huzur içinde yaşamasını sağlamak, zararı def etmek vs. Mu’cize sadece nübüvvet delili olmak 

açısından muteber değil, ondan başka ve önemli olan birçok maksatlar da güdülmektedir.11 

Kur’ânda anlatılan nebi mucizeleri nübüvveti isbat etmesinin ötesinde gelecekle ilgili insanlığın 

katettiği bilim ve fen yolculuğunda önemli birer kilometre taşı olabilirler. Ku’an âyetleri 

kıssalarla nebilerin manevi faziletlerinden, üstün şahsiyet ve özelliklerin haber verip onları 

manevi olgunluğa teşvik ettiği gibi, nebilerin mucizeleri bu seçkin peygamberleri bu alanda da 

örnek alıp taklid etmeye, en azından onlarınkine benzer işler ve fiiller yapaya ideal ve örnek 

almaları için teşvik olabilmektedir.12 O halde mu’cize nedir, her harikulâde olay mu’cize midir, 

                                                 
8 Maturidî, Tevhid, s. 9 

9 Ebu’l-Muin en-Nesefî, Tabsıratu’l-edille fi usûli’d-din, thk. Hüseyin Atay-Şaban Ali Düzgün, Ankara, 1993, I/24. 

10 Bkz. Mâtürîdî, Tevhid, s. 9 -10. 

11 Musa Carullah Bigiyev, Büyük Mevzularda Ufak Fikirler, Kitabiyat Yay, İstanbul, 2001, s. 73-74. 

12 Bkz. Esma Yasemin Çolak, “Kur’an-ı Kerim’de Mucize Üzerine Bir Araştırma”, Ankara Üniv. SBE, Doktora 

Tezi, Ankara, 2002, s.156 vd. 



4                                                                                           Osman ORAL 

 
 

 

International Journal of Russian Studies 

Uluslararası Rusya Araştırmaları Dergisi      Volume 6/2 July 2013 p. 1-18 

şartları nelerdir? Mu’cize’nin haber olmasından öte insanlığa ne gibi yararları olmuştur. Bu 

makalede mu’cizenin insanlığa yararları, ilimlere ve buluşlara katkısı ve hikmetleri ele 

alınacaktır. 

 

A. Mu’cize 

Mu’cize, acz kökünden türetilmiş bir kelimedir. Aciz bırakan, güçsüz kılan, karşı konulmaz 

harika olay, kudretsizlik, takatsizlik veren anlamına gelir.13 Yüce Allah’ın, peygamberlik 

iddiasında bulunan peygamberini doğrulamak ve desteklemek için yarattığı, insanların benzerini 

getirmekten âciz kaldığı ve olağanüstü olay, diye tanımlanır. Ancak Peygamberliğin isbatı olan 

mu’cize, başkalarında olmaz. Beşeri gücü aşan, muarrızların güzsüzlüğünü ortaya koyan karşı 

konulmaz kesin belgedir.14  

Mu’cize, Allah tarafından Peygamberin davasına bir tasdik olup “doğru söyledin” hükmüne 

geçer. Bunun bizim yaşadığımız dünyada bir benzeri şudur: Nasıl ki bir kral insanların huzuruna 

çıkar ve onların kendisine yaklaşmasına izin verir. İnsanlar onun etrafını sarmış ve onun önünde 

toplanmış iken, topluluğun içinden biri ayağa kalkıp şöyle der: “Ey topluluk! (Ben kral 

tarafından) size gönderilmiş bir elçiyim. İşte onun gözü ve kulağının önünde elçilik iddiasında 

bulunuyorum. Elçi olarak görevlendirilmiş olmamın delili, kralın devamlı âdetine aykırı 

davranması, ben istediğimde ayağa kalkıp, oturmasıdır.” Sonra o iddia sahibi krala “Ey Melik! 

Beni tasdik et, ayağa kalk ve otur.” diyor. Padişah elçisinin kendisinden istediğini yaptığı zaman, 

onun bu eylemi elçilik iddiasında bulunan kişinin doğru söylediğini tasdik ettiği anlamına gelir.15 

Bu örnekte olduğu gibi Allah elçisinin gösterdiği mu’cizeler de, peygamberliği tasdik ederler.16 

İslâm’da ise nübüvvet iddiasında bulunup Allah’tan vahiy aldığını iddia eden kimse bir 

mu’cizeyle desteklenmiş olmalıdır, eğer kendisini destekleyen bir mu’cize yoksa onun 

                                                 
13 İbn Manzur, Lisanü’l-Arab, Beyrut 1956, “mucize” madd., XIV/61-2; Ebu’l-Huseyin İbn Faris, Mekayisi’l-Luga, 

Tahk. Abdusselam Muhammed Harun, Daru İhyai’l-Arabiyye, Kahire, 1366, “mucize” madd., I/167-9; Bkz. Ebu 

Mansur Muhammed b. Ahmed el-Ezheri, Tehzibu’l-Luga, Kahire, 1964, I/340. 

14 Nureddin es-Sabuni, el-Bidaye fi Usuli’d-Din, Çev. Bekir Topaloğlu, DİB yay., Ankara, 1979, s.46. 

15 İmamü’l-Haremeyn el-Cüveyni, Luma’u’l-Edille fi Kavaidi Akaidi Ehl’s-Sünneti ve’l-Cemaa, Terc. M.Serdar, 

Kayseri, 2012, s.81. 

16 Bkz. Halil İbrahim Bulut, “Mûcize”, DİA, 30/352. 
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doğrulanması gerekmez.17 Bir fiil, normal yollarla ve olağanüstü şekilde fakat peygamberin 

meydan okuması ve nebiliğine delil olduğunu iddia etmesi sözkonusu olmaksızın işlendiği zaman 

mucize olmaz. O halde her ne kadar bir kısım sihirler bazı bazı mucize çeşidi gibi olsa da sihirle 

mucize arasında bir benzerlik ve karışmanın sözkonu olmamaktadır.18  

Mâtürîdî mu’cizeyi “peygamberin elinde ortaya çıkan ve benzeri öğrenim yoluyla meydana 

getirilemeyen olay” diye tanımlar.19 Kadî Abdülcebbâr’a göre mu’cize Allah tarafından yaratılan, 

nübüvvet iddiasında bulunan kişinin doğruluğunu göstermeyi amaçlayan ve nitelikleri 

bakımından insanları benzerini getirmekten âciz bırakan olağan üstü hadisedir.20 Nesefî de 

mu’cizenin meydan okuma (tehaddî) ile birlikte dünyada vuku bulan hârikulâde bir vaka olması 

özelliğine dikkat çeker.21  

Sünnî âlimlere göre sağduyulu kimseler gerçek peygamberi söz, fiil ve güzel hasletlerinden 

tanıyabilirlerse de peygamberlere karşı inat eden ve kibir gösteren inkârcılar için mu’cizeden 

başka çare yoktur, zira onlar ancak bu sayede sorumlu olabilir. Mu‘tezile kelâmcılarına göre ise 

peygamberin tanınmasında mu’cize herkes için gereklidir. İlâhî elçilikle görevlendirilen kimsenin 

nübüvvet öncesinde ahlâklı, doğru sözlü ve güven telkin edici olması peygamberlik için yeterli 

sayılmaz, bu özellikler mu’cizenin zuhurundan sonra delil yerine geçebilir. Peygamberlik iddia 

eden kimsenin doğruluğunun bilinmesinde hidayet mu’cizeleri asıl, diğer delil ve alâmetler ise 

destekleyici unsurlardır. Kelâm âlimleri, mu’cizenin peygamberin doğruluğuna delil oluşunu 

görünmeyenin görünene kıyas edilmesi (kıyâsü’l-gaib ale’ş-şâhid) yoluyla açıklar. Çünkü 

Allah’ın, elçisini doğrudan ve herkesin duyacağı şekilde tasdik etmesi kulun özgürlüğü ve ilâhî 

imtihanla bağdaşmadığı gibi ontolojik açıdan da mümkün değildir. Söz konusu tasdik ancak fiil 

yoluyla gerçekleşir, bu da mu’cizeden ibarettir. Şartlarına uygun biçimde meydana gelen 

mu’cizenin nebînin doğruluğunu kanıtlaması bazı kelâmcılara göre zorunlu bilgi niteliğindendir. 

Kelâmcıların çoğunluğu ise mu’cizenin istidlâlî bilgi ifade ettiğini kabul etmektedirler.22 Böylece 

âlimler, mu’cize’nin özellikleri ve şartlarını da bu çerçevede şu şekilde belirlemişlerdir. 

                                                 
17 Sa’duddin Mesud b. Ömer et-Taftazani, Şerhu’l-Makasıd, İstanbul 1277, II/130. 

18 Bkz. Bakıllani, Risale, s.118. 

19 Matüridi, Kitâbü’t-Tevhîd, s. 289-290 

20 Kadı Abdulcebbar, el-Muġnî, XV/199 

21 Nesefi, Tabsıratü’l-edille, I/469, 473, 475 

22 Bkz. Halil İbrahim Bulut, “Mucize”, DİA, 30/352. 
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B. Mucize’nin Özellikleri ve Şartları 

Ehl-i Sünnet âlimlerine göre mu’cizenin mu’cize olabilmesi için bazı şartları vardır.23 

Bunlar kısaca şöyle sıralamak mümkündür; 

Birincisi; mu’cize bir söz, bir fiil olmalıdır. Gerçekte Allah’ın fiilidir. Peygamberin 

mu’cizesi denilmesi, mu’cize’nin onun aracılığıyla olması sebebiyledir.  

İkincisi; mu’cize’nin harikulâde özelliği bulunmalıdır. Yani mu’cizeler âdiyat cinsinden her 

günkü yeme, içme, yatıp, uyuma, bahçede çalışma gibi sebep ve kanunlarla alakalı işlerimizde 

mu’cize olamaz. Çünkü mu’cize, insan gücünün üstünde olaydır.  

Üçüncüsü;  vuku’ bulduğu şekliyle ona muhalefet edilmemelidir. Yani o şeyi başka yapan 

olmamalıdır. Eğer başkası tarafından yapılırsa o fiil mu’cize olmaktan çıkar adiyattan bir hal olur.  

Dördüncüsü; Nebi veya Rasûl olduğunu ilân eden birisi tarafından yapılmalıdır. 

Başkalarının olağanüstülüğe mu’cize denmez. Mu’cize kavramı sadece peygamberler için 

kullanılır.  

Beşincisi; mu’cize ilânıyla muvafakat/uygunluk halinde olmalıdır. Mu’cize gerçekleşmeli, 

aksi olmamalıdır. Yani mu’cize, peygamberin isteğine uygun olur. “Dağı yerinden kaldıracağım” 

deyip denizi yarması mu’cize sayılmaz. Mu’cize, peygamberlik iddiasıyla birlikte bulunur. 

Peygamberlik iddiasından önce veya sonra olmaz.24 

Mu’cizenin özellikleri de İslâm âlimleri tarafından şu şekilde belirlenmiştir: 

a.Mu’cize Allah’ın fiilidir. Peygamberler mu’cize yaratamazlar. “Peygamberin mu’cizesi” 

denilmesi mecâzîdir. 

b.Mu’cize, tabiat kanunlarının üstünde ve ona aykırı bir olaydır. Güneşin doğması, ağacın 

çiçek açması, yağmurun yağması gibi alışılmış tabiat olayları peygamberlerin doğruluğuna 

delalet etmez. Mu’cizenin alışılmış tabiat kurallarına aykırı olması gerekir. 

c.Mu’cize, peygamberlik iddiasıyla birlikte meydana gelmelidir. Peygamberlik iddia 

etmeden önce veya daha sonra meydana gelen olağanüstü olaylar mu’cize değildir.  

d.Mu’cize, peygamberin iddiasına mutabık (uygun) olmalıdır. Meselâ ölüleri dirilteceğini 

söyleyen kimseden başka olağanüstü bir olayın meydana gelmesi mu’cize sayılmaz. Mu’cizenin 

                                                 
23 Bkz. Bakıllani, Risale fi beyani’l-Fark beyne’l-Mu’cizat ve’l-Keramat ve’l-Hiyel ve’l-Kehane ve’s-Sihr ve’n-

Narencat, Trc.Adil Bebek, Olağanüstü Olaylar ve Aralarındaki Farklar-Mucize, Keramet, Sihir-, Rağbet Yay., 

İstanbul, 1998, s.77 vd. 

24 Bkz. Cürcani, Şerhul-Mevakıf, 8/220 vd; Halil İbrahim Bulut, “Mûcize”, DİA, 30/352-3. 
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iddia sahibini yalanlamaması gerekir. 

e. Karşı konulmaz cinsten bir olay olmasıdır. İnsanın benzerini ve dengini yapmaktan aciz 

kaldığı bir olay olmalıdır Bu özellik sihir ile mu’cizenin farkını ortaya koyar. 

f. Nübüvvet iddia edenin elinde meydana gelmesi gerekir.  

g. Mu’cize’nin dünyada meydana gelmesi gerekir. 

h. Mu’cize bir inkâr ve tekzîb (yalanlama) olayından sonra meydana gelirse daha tesirli 

olur.25 Bu şartlar oluştuğunda olağanüstü olaylara mu’cize denilmektedir. 

 

C. Mu’cize’nin Amaçları 

Allah’ın fiili olan mu’cize, mutlaka bir hikmet üzere olmalıdır. İlahi fiiller, ilim, kudret ve 

hikmet açısından insanın âciz kaldığı sır ve hikmetleri içerebilir. Mu’cizeleri de âlimler bu 

hikmetleri anlayabilme ve amaçları bakımından üçe ayrılarak incelemişlerdir. 

 

C.1-Hidayet Mu’cizeleri 

Tehaddî şartı çerçevesinde inkârcıların gözü önünde ve onları acze düşürecek şekilde zuhur 

eden mu’cizelerdir. Bu tür mu’cizeler insanların kanaatleri üzerinde etkili olup ön yargıdan uzak 

kimselere fayda verir. Hz. Sâlih’in devesi, Hz. Mûsâ’nın asâsı ile parıltılı eli, Hz. Îsâ’nın şifa 

mu’cizesi ve Hz. Muhammed’in Kur’an mu’cizesi bunlar arasında sayılır.26  

Hidayet mu’cizeleriyle hitap edilen toplum arasında yakın bir ilişki bulunur. Bu mu’cizeler 

insanları fikir, ilim ve sanat açısından maharet sahibi oldukları sahalarda âciz bırakır; asıl 

hedefleri de peygamberin doğruluğunu kanıtlamak suretiyle ilâhî mesajın kabulüne zemin 

hazırlamaktır. Hidayet mucizeleri peygamberin yaşadığı toplum ve o dönemin ilgi alanıyla 

yakından ilgilidir. Allah, elçilerini bulundukları toplumda yaygın olan ilim, fen ve sanat 

alanlarıyla ilgili mucizelerle destekleyerek onların peygamberliklerini onaylamıştır. 

 

C.2-Yardım Mu’cizeleri 

İnananların ihtiyaçlarını gidermeye yönelik olarak olağanüstü ilâhî yardımlardır. 

Müminlerin yanında ve meydan okuma amacı dışında vuku bulan bu yardımlar hârikulâde bir 

özelliğe sahip olmakla birlikte klasik anlamda mu’cizenin temel niteliklerini taşımaz. Bu tür 

                                                 
25 Bkz. Salih Sabri Yavuz, İslâm Düşüncesinde Nübüvvet, İstanbul ts. s.177. 

26 Bakara 2/23-24. 
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fevkalâdelikler hemen her peygamberin hayatında görülür ve ona bağlanan müminlerde mânevî 

bir şevk ve itminan meydana getirir. Mesela;  

Hz. Mûsâ’nın İsrâiloğulları için Allah’ın emriyle kayadan su çıkarması,27 gökten kudret 

helvası ve bıldırcın, kavminin gölgelenmesi için bulut getirmesi,28 Hz. Îsâ’nın gökten yiyecek 

dolu bir sofra indirmesi,29 Bedir ve Hendek gazvelerinde meleklerin müslümanlara yardım 

etmesi,30 çeşitli münasebetlerle suyun çoğalması ve yemeğin bereketlenmesi olayları31 bu 

türdendir. Kur’an’da bu nevi hadiseler “nusret” kelimesiyle ifade edilir.32  

Ahmed b. Hanbel ile Buhârî ve Müslim’in rivayet ettiği bir hadiste33 üç çocuğun vaktinden 

önce konuşması olaylarını yardım mu’cizeleri içinde mütalaa etmek mümkündür. Onlardan biri 

Hz. Îsâ, diğeri Cüreyc, üçüncüsü de Benî İsrâil’den bir kadının çocuğudur. Ancak Îsâ’nın 

“beşikte bir sabi” iken konuşması olayı34  irhâs veya mu’cize şeklinde nitelendirilebilirse de 

Cüreyc’e ait olanını keramet, Benî İsrâil çocuğunda tecelli edeni mutlak mânada hârikulâde türü 

içinde düşünmek gerekir. Bunların üçü de -Hızır kıssasında olduğu gibi-35 ilk bakışta kurallara 

aykırı gibi görünürse de iyi düşünüldüğü ve âkıbet göz önünde bulundurulduğu takdirde hayırlı 

oldukları anlaşılır. Bu tür fevkalâdelikler hem hidayet hem nusret özelliği taşımaktadır.  

 

C.3-Helâk Mu’cizeleri 

İnkârda ısrar eden kavimlerin cezalandırılmasına yönelik mu’cizelerdir. Kur’an’daki 

açıklamalara göre helâk mu’cizeleri şiddetli fırtına, korkunç bir gürültü, tûfan, zelzele gibi tabii 

âfetler tarzında gerçekleştiği gibi36 düşmanlar tarafından katledilmek şeklinde de görülmüştür. 

Nûh kavminin tûfanla, Semûd, Âd ve Medyen halkının korkunç bir gürültüyle, Lût kavminin 

                                                 
27 Bakara 2/60. 

28 A‘râf 7/160. 

29 Mâide 5/112-115. 

30 Âl-i İmrân 3/123-127; Ahzâb 33/9 

31 Ebû Abdullah el-Buhârî, el-Camiu’s-Sahih, Çağrı Yayınları, İstanbul, 1981, Menâkıb 25. 

32 Bkz. Bakara 2/214; Âl-i İmrân 3/123; Enfâl 8/10; Tevbe 9/25; Rûm 30/47 

33 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, Beyrut, trs., II/385, 434; Buhârî, Amel fi’s-Salât 7, Mezâlim 35, Enbiyâ 48; Ebu’l-

Hüseyin el-Müslim, es-Sahih, Çağrı Yayınları, İstanbul, 1981, Birr 7-8. 

34 Bkz. Meryem 19/29. 

35 Kehf 18/65-82. 

36 Bkz. Ankebût 29/40. 
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zelzeleyle, Firavun ve ordusunun denizde boğulmak suretiyle yok edilmesi bunlardandır. 

Peygamberlerin birçok delil ve mu’cizesine rağmen inanmamakta ısrar eden inkârcıların helâk 

edilmesi Allah’ın süregelen bir kanunudur. Helâk mu’cizeleri aynı zamanda sonraki nesiller için 

bir uyarı ve ibret vesilesidir. Son peygamberin helâk mu’cizesi toplumsal bir cezalandırma değil 

Kureyş’in ileri gelen azılı kâfirlerinin Bedir Savaşı’nda katledilmesi şeklinde olmuştur. Kur’ân-ı 

Kerîm’de her millete uyarıcı peygamber gönderildiği ve sözlerine itibar edilmesi için bunların 

çeşitli kanıtlarla desteklendiği açıklanmıştır.37 Rasululllah, peygamberlere imana vesile olacak 

çeşitli mu’cizelerin verildiğini, kendisinin de Kur’an mu’cizesine sahip kılındığını bildirmiştir.38 

 

D.Mu’cize ile Kerâmet Arasındaki Farklar 

Kerâmet, Peygamberlerine gönülden bağlı olan ve ona titizlikle uyan velî, Allah dostu 

kulların gösterdikleri olağan üstü hallerdir.39 Onlar, Allah’ı ve sıfatlarını tanıyan, günâhlardan 

kaçınıp taat üzere olan, lezzetlere ve şehvetlere dalmayan kimsedir.40 Allah veli kullara dünya ve 

âhirette müjdeler verir.41 Hz. Zekeriyya’nın Meryem’in yayına girdiğinde yiyecek bulması 

kerâmete örnek gösterilebilir.42 Mucizeyle kerâmet arasındaki farklar kısaca şunlardır; 

 Mu’cize Allah tarafından peygamberlere, kerâmet ise Allah dostu, velî kullara verilir.  

 Mu’cizesi olanın peygamber olduğu, kerâmeti olanın da Allah dostu, velî olduğu anlaşılır.  

 Mu’cize’yi peygamberler getirirler. Onu, mü’min, kâfir, itaat eden, münâfık ve isyankâr 

herkes görür ve bilir. Kerâmeti ise, velîler getirir; ancak kendisi gibi velî olan kimse görebilir, 

münâfık göremez.43 Peygamber, istediği zaman, Allah’ın onu tasdik aracı olarak, mu’cize gösterir 

ve mu’cize açıktır. Veli ise istediği zaman kerâmet gösterme gücüne sahip değildir. Kerâmet 

gizlidir.  

                                                 
37 Yûnus, 10/74. 

38 Buhârî, Fezâilü’l-Kurân 1, İtisâm 1; Müslim, Îmân 239 

39 İsfahânî, Müfredât, “âyet”, , “kerm” mad.leri; Cürcani, Tarîfât, “Kerâmet”, “İrhâs”, “İstidrâc”, “Mekr”, “Meûnet”, 

“Mucize” mad.leri. 

40 Bkz. Taftazani, Şerhu’l-Makasıd, II/203. 

41 Yûnus, 10/62-64. 

42 Âl-i imrân, 3/37. 

43 Bkz. Ebu Hamid el-Gazâli, el-İktisâd fi’l İ’tikad, Terc: A.Duran, Hikmet, İstanbul, 2004, s.268-9. 
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 Peygamber, Allah tarafından seçilir. Çalışmakla elde edilmez. Mu’cize çalışmakla elde 

edilmez. Velilik ise dinin emirlerini tam olarak uygulayan, kâmil anlamda îmân sahibi ve Allah 

Rasûlünün, bulunduğu zaman ve mekânda temsilcisidir. Kerâmet, tereddütsüz, ancak tam bir 

sadakatle, Peygambere bağlı ve sünnetleri titizlikle işleyen mü’min kişiden ortaya çıkar. Velilik, 

çalışmakla elde edilir.  

 Mu’cize gösteren peygamber, “Ben peygamberim” dese günâh kazanmaz. Velilik 

iddiasında bulunmak câiz değildir. “Ben velîyim, bakın ben şu kerâmeti gösteriyorum” diyemez. 

Kerâmet, tıpkı mu’cize gibi tabiat kanunlarıyla açıklanamayan olağan üstü ve sıra dışı bir olay 

olup mahiyeti itibariyle mu’cizeden farklı değildir; aralarındaki fark meydana geliş şekliyle 

ilgilidir. Mu’cize nebilerden, kerâmet tam olarak ona bağlı olan velîlerden zuhur eder.44 

 

D. Kur’ân’da Geçen Bazı Mu’cizeler 

Kur’ân’da geçen mu’cizelerin en meşhurları şunlardır: 

a. Hz. İbrahim Bâbil hükümdarı Nemrûd tarafından ateşe atılması ve ateşin Allah’ın “Ey 

ateş, İbrâhim’e karşı serin ve selâmet ol”45 emrine uyarak onu yakmamasıdır.  

b. Hz. Salih'in Semûd kavminin isteği üzerine (kayadan) bir dişi deve çıkarması, Semûd 

kavminin azarak deveyi kesmesi ve buna karşılık Allah’ın müthiş bir deprem ile onları yok 

etmesi,46 

c. Hz. Yakub’un, oğlu Yusuf (as)’in gömleğini kör olan gözüne sürmesi sonucu gözlerinin 

açılması,47 

d. Hz. Mûsâ’nın elindeki asanın yılana dönüşmesi;48 elini koynuna sokup çıkardığında 

elinin eksiksiz ve bembeyaz olması;49 Asasının, firavunun huzurundaki sihirbazların ip ve 

sopalarını yutuvermesi;50 asasını denize vurunca denizin yarılıp, İsrailoğullarının oradan geçmesi, 

                                                 
44 F.Razi,  el-Muhassal, Çev. Hüseyin Atay, y.y., Ankara, 1978, s.226-7. 

45 Enbiyâ, 21/58-69. 

46 Şuarâ, 26/141-158. 

47 Yûsuf, 12/92-96. 

48 Tâhâ, 20/17-21. 

49 Tâhâ, 20/22; Neml, 27/12; Kasas, 28/32. 

50 Tâhâ, 20/65-70. 
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Firavun ve ordusu geçeceği sırada denizin tekrar kapanıp onları boğması.51 

e. Hz. Süleyman’ın bir kuşla konuşması,52 karıncanın sözünü anlaması,53 Sebe' melikesinin 

tahtının göz açıp kapayıncaya kadar kısa bir zamanda getirilmesi.54 

f. Hz. Îsâ’nın Allanın izniyle çamurdan kuş yapıp, ona üflediği zaman canlı bir kuş olup 

uçması, ölüleri diriltmesi, anadan doğma körü ve alaca hastalığına tutulmuş kimseyi 

iyileştirmesi,55 havarilerin isteği üzerine gökten bir sofra indirmesi.56 Bu tür ilme ve fenne teşvik 

edici mu’cizeler, âdeta birer sınır taşı değerindedir. 1400 küsür yıldan beri İslâm âlimleri 

Kur’ân’ın bu açılımı sayesinde sayısız buluşlara ve ilmi hakikatlara ışık tutmuşlardır.57 

 

E. Mu’cize ve Kerâmetten Başka Olağanüstü Haller 

Akâid ve kelâm âlimleri mu’cize ve kerâmetten başka bazı harika, olağanüstü durumlarında 

olduğunu belirtmişlerdir. Anlatılanlar kısaca şunlardır: 

a)  İrhas: Peygamber olacak şahsın henüz peygamber olmazdan önce gösterdiği olağanüstü 

durumlardır. Hz. İsâ’nın beşikte iken konuşması, Hz. Peygamber’e bazı ağaçların ve taşların selam 

vermesi, bulutun onu güneşten koruması gibi.  

b) Meûnet: Yardım, kolaylıktır. Allah’ın velî olmayan bir müslüman kulunu, darda kaldığı 

veya sıkıntıya düştüğü zaman, olağanüstü bir şekilde bu darlık ve sıkıntıdan kurtarmasıdır.  

c)  İstidrac: Mühlet vermek, süre tanımak anlamlarına gelir. Kâfir ve günâhkâr kişilerden 

arzu ve isteklerine uygun olarak meydana gelen olağanüstü olaylardır.58 Zâlimlerin ve kâfirlerin bir 

kısmının işlerinin iyi gitmesi, İblis’in duâsının kabul olunarak kıyâmete kadar ölmeyip kötülük 

yapmaya izin verilmesi, Firavun ve Nemrud gibi kâfirlerin saltanatlarının istedikleri gibi dünyada 

yürümesi gibi. Hz. Ömer, olağanüstü bir hal veya durum olduğunda “Bu istidrac mı Yarabbi” 

diyerek ağladığı rivayetleri vardır?  

                                                 
51 Şuarâ, 26/61-66. 

52 Neml, 27/20-28. 

53 Neml, 27/18-19. 

54 Neml, 27/38-42. 

55 Mâide, 5/110. 

56 Mâide, 5/114-115; Bkz. Kılavuz, İslâm Akâidi ve Kelâm’a Giriş, s. 150-151; Bulut, “Mûcize”, DİA, 30/352 

57 Bkz. İ.Yılmaz–İ.Hakkı İhsanoğlu, İlim ve Din, İstanbul, trs., I/318; II/361 

58 Bkz. Taftazani, Şerhu’l-Makasıd, II/203; Nesefi, Bahru’l-Kelâm, s.126. 
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d) İhânet: Kâfir ve günâhkar kişilerden, arzu ve isteklerine aykırı olarak gelen olaydır. Buna 

hızlan da denir. Meselâ, peygamberlik iddiasında bulunan inkârcılardan Yalancı Müseyleme, tek 

gözü kör olan bir adama, iyi olsun diye duâ etmiş ve tükrüğünü sürmüş,  bunun üzerine adamın 

öbür gözü de kör olmuştur. Peygambersen mu’cize göster de kuyunun suyu artsın, suyu çok az 

akıyor, demişler. Kuyunun suyunu artırmak için kuyuya tükürünce kuyu tamamen kurumuştur.59  

 

F. İlmin Varacağı En Son Nokta; Mu’cize 

Mucizelerin birçok hikmetlerinin yanında beşeriyet âleminde ilmin varacağı en son nokta 

olmasıdır. Her peygamberin mu’cizesi, insanların ilim ve irfan dünyasına yeni ufuklar açan birer 

işaret olabilir. Yani peygamberlerin mu’cizeleri, hem onların dâvalarına bir delil olması, hem de 

insanları maddeten yükselmeye teşvik etmesi için verilmesidir. Kur’ân’da ipuçları ve işaretleri 

verilen mu’cizelerin bazılarına göz atmak istiyoruz;  

 

F.1. Hz. Nuh'un Gemisi 

Âyette Yüce Allah, Hz. Nuh'a: “Bizim gözetimimiz altında ve vahyimiz doğrultusunda 

gemiyi yap”60 diyerek Hz. Nuh'a gemi yapma teknik ve matematiğini öğretmiştir. Allah'ın Hz. 

Nuh'a yaptırdığı gemi, bugünün teknolojisinin çok üzerinde, tufanın getirdiği dev dalgalar içinde 

batmayacak ve ona dayanıklılık gösterecek kapasitede bir gemidir. Yeryüzü sularla dolup 

taştığında bile ne yan gelip sarsılmış ne de devrilmiştir. Çünkü bu gemiyi sanki Allah, “Gemiyi 

bizim gözlerimizin önünde emrimiz üzere yap. Biz sana nezaret edecek, plan-projede seni yalnız 

bırakmayacağız”61 demiştir. Allah insanlara seviyeli bir ufuk gösterir. Yani öyle bir gemi icat 

edin ki, dünyayı bütünüyle su alsa, bu müthiş tufanda dev dalgalar ve girdaplar birbirini takip etse 

bu gemi batmamalı ve emniyet içinde yoluna devam etmelidir. 

 

F.2. Hz. İbrahim'in Ateşte Yanmaması 

Ateş, Hz. İbrahim’i yakmamıştır. “Biz: "Ey ateş! İbrahim'e karşı serin ve zararsız ol" 

dedik.”62 Bu mu’cize Hz. İbrahim’in nübüvvet ve risaletine delil olduğu gibi ateş ile ilgili birçok 

                                                 
59 Taftazani, Şerhu’l-Akaid, s.252. 

60 Bkz. Hûd, 11/37; Müminûn, 23/27. 

61 Bkz. Mâtürîdî, Te’vilâtü’l-Kur’ân, VII/171; X/25 

62 Enbiya, 21/69. 
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hikmetler içermektedir.63 Ateşin de Yüce Allah’ın emrinde olduğu “serin ve zararsız ol” emriyle 

anlaşılmaktadır. Çünkü Allah’ın emrini ateş dinlemiş ve yakmamıştır. Bir Nebi aracısız ateşte 

yanmadığı gibi insanın mahiyetinde olan bir yanmayan güce işaret edebilir. Belki de bu güç, 

âdiyat çerçevesinde olmasa da potansiyel olarak insanın mahiyetinde mevcuttur. Günümüzde 

amyant maddesinin yanmadığı gibi kim bilir belki bir gün gelecek, insanda bir enerji 

yoğunlaşması olacak ve insanın ruh gücünü maddenin önüne geçirecek ve netice itibariyle insan 

amyantla değil, doğrudan doğruya çıplak ayakları ile ateşin içine girip yanmayabilecektir.  

 

F.3. Rüzgârın Hz. Süleyman’a Verilmesi 

“Rüzgârı da Süleyman’ın emrine verdik ki, sabah gidişi bir aylık, akşam dönüşü de bir 

aylık yol alırdı.”64 Bu âyet, insanın çok süratli ve birkaç saat içinde dünyayı devredecek vasıtalar 

yapmasına bir teşvik mahiyetindedir. Hz. Süleyman’ın bu binitine İsra ve Miraç gecesi Mescid-i 

Haram’dan Mescid-i Aksa’ya gitmek için Hz. Muhammed de binmiştir.65  

Sanki Allah bu mu’cize ile “Siz de çalışın ve Hz. Süleyman gibi çok uzun mesafeleri çok 

kısa bir zamanda kat edin, kat edecek araçlar, binitler yapın” der gibidir. Nahl Suresi, 8. âyette: 

"Hem kendilerine binesiniz, hem de zinet olsun diye atları, katırları ve merkepleri yarattı. Ve şu 

anda bilemeyeceğiniz daha nice şeyler yaratacak" buyrularak buna işaret edilmektedir. Bu âyet, 

uzak mesafeleri kısa sürede alan uçak, uzay gemisi vb. binitleri işaret ettiği söylenebilir. 

 

F.4. Hz. Musa’nın Su Mucizesi 

“Biz Ona (Musa’ya) Asânı taşa vur, demiştik. Asâsını vurduğu yerden oniki pınar 

fışkırdı”66 Bu âyet taş ve kayaların içinden su çıkabileceğine işaret etmektedir. Yerin altında gizli 

olan rahmet hazinelerinden, basit âletlerle istifade edilebilir. Hatta taş gibi sert yerde, bir asâ ile 

âb-ı hayat celb edilebilir. Dağların içinde su yatakları olduğu jeolojik bilimsel olarak 

kanıtlanmıştır. Hz. Musa’nın eliyle beşere takdim edilen mu’cizede, bir takım cansız şeylere iş ve 

vazife gördürme mümkün olduğu dersi verilmektedir. Bu mu’cize, jeoloji ve su kaynakları 

hakkında birçok hikmeti içermektedir. 

                                                 
63 Bkz. Mâtürîdî, Te’vilâtü’l-Kur’ân, IX/299 

64 Sebe, 34/12. 

65 Bkz. Mâtürîdî, Te’vilâtü’l-Kur’ân, 11/410 

66 Bakara, 2/60. 
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F.5. Hz. İsâ’nın Ölüleri Diriltmesi ve Körlerin Gözünü Açması 

Hz. İsâ’nın yaptığı gibi bir ölüyü diriltmek, anadan doğma kör birisinin gözlerini açmak 

gibi mu’cizeleri vardır. "Gerçek şu ben size Rabbinizden bir ayetle geldim. Ben size çamurdan 

kuş biçiminde bir şey oluşturur içine üfürürüm o da hemencecik Allah'ın izniyle kuş oluverir" Ve 

Allah'ın izniyle doğuştan kör olanı alaca hastalığına tutulanı iyileştirir ve ölüyü diriltirim. 

Yediklerinizi ve biriktirdiklerinizi size haber veririm. Şüphesiz eğer inanmışsanız bunda sizin için 

kesin bir ayet vardır.”67 Bu âyet işaret eder ki ilerleyen teknoloji sayesinde doğduğunda gözleri 

gören ve daha sonra herhangi bir sebeple kör olan birisi göz damarlarındaki tıkanmalar 

giderilerek görür hale getirilebilir. Başka birisinin gören gözü çıkarılıp sonradan kör olan 

birisinin göz yuvasına takılıp kılcal damarları ve sinirler tam uç uca getirilerek görmesi 

sağlanabilir. Hz. İsa döneminde toplum tıp alanında çok ilerlemeler kat ettiğinden Hz isa’ya 

verilen mucizeler tıp nev’inden olmuştur. Meselâ; Hz. İsa –Allah’ın izniyle- ölüleri diriltmiştir. 

Kur’ân da bunu nakleder. Ancak bu, son sınırdır. Beşerin terakkisi orada biter. Niçin? Çünkü 

âdiyat orada bitiyor ve ondan öte, harikalar başlıyor. İnsan kudreti insan takatı ve insan iradesiyle 

yapılabilecekler, fıtrî kanunların çerçevesini aşamaz. İşte Hz. Mesih’in mu’cizesiyle, Kur’ân, 

teşvik ediyor ve diyor ki; hastaları tedavi yolları tâ ölüm sınırına kadar açık.. Hatta kanser, AIDS 

gibi henüz çaresi bulunamamış hastalıkların da muhakkak bir çaresi vardır; arayın ve bulun! 

Nitekim daha önceleri çaresi gibi görünen hastalıklar, artık bugün rahatlıkla tedavi edilmektedir. 

 

F. 6. Hz. Davud’un Demiri Yumuşatması 

“Demiri onun için yumuşattık erimiş bakırı ona sel gibi akıttık.”68 Demiri hamur gibi 

yumuşatmak ve bakırı eritmek ve madenleri bulmak, çıkarmak, bütün maddi sanayi-i beşeriyenin 

aslı ve anasıdır ve esası olduğu hikmetini içermektedir.  

Nasıl demirin şekillenmesi için yüksek ısıya tutulması gibi insan da Yaratıcı’nın istediği 

olgunluğa ve şekle sokulabilsin diye bazen kul, demir gibi O’nun tarafından zor şartlar ve 

hallerde tecrübe edinmesi için başa gelebilir. Demirin dövülmesi gibi kul da meşakketlerle 

sabredip sabredemeyeceği konusunda denenir. 

                                                 
67 Al-i İmran, 3/49 

68 Sebe, 34/10-12. 
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F.7. Belkis’in Tahtının Göz Açıp Kapayıncaya Kadar Getirilmesi 

“Kitaptan (Allah tarafından verilmiş) bir ilmi olan kimse ise: “Sen daha gözünü açıp 

kapamadan ben onu sana getiririm” dedi. (Süleyman) onu (melikenin tahtını) yanıbaşına 

yerleşmiş olarak görünce: Bu, dedi, şükür mü edeceğim, yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni 

sınamak üzere Rabbimin gösterdiği lütfundandır..” 69 

Bu âyet, eşyaların göz açıp kapanıncaya kadar ışınlanma vb. denilen eşyanın yer değiştirme 

olayının mümkün olabileceği işaretlerini vermektedir. Yani herhangi bir eşya göz açıp 

kapanıncaya kadar kısa bir sürede yer değiştirebilmesi mümkündür. 

 

F. 8. Hz. Süleyman’ın Şeytanları, Cinleri Ağır İşlerde Çalıştırması 

“Asi olan şeytanları ie zincirlerle bağlı olarak ona boyun eğdirdik.”;70 “Denize dalarak 

onun için cevherler çıkaran ve başka işler de gören şeytanları yine onun emrine verdik.”71 Hz. 

Süleyman aleyhisselâm cin ve şeytanları ve habis ruhları teshir edip, şerlerini men ve faydalı 

işlerde görevlendirmeyi ifade eden bu âyetler cinlerle ilgili ilme ve onlardan yararlanmaya işaret 

ediyor olabilir.  

Kur'an-ı Kerim, Hz. Süleyman'a ait mu’cizeleri nazara vererek bu hususa, açık-kapalı pek 

çok işaretlerde bulunur ve onları en verimli, en ileri seviyede kullanma yollarını öğretir. Kur'an'ı 

dinleyen ve onun dediklerini pratikte tatbik eden kim olursa olsun, bu neticeyi elde edebilir. İşte 

bu ayetlerden bazıları: "Onun (Süleyman) için denize dalan ve bundan başka işler yapan bazı 

şeytanları da emrine vermiştik. Onlar, bundan başka işler de yapıyorlardı. Hepsini de gözeten 

bizdik."72 Cinleri daha başka işlerde istihdam etme imkânı da vardır. Mesela, devletlerarası 

haberleşme alanında cinleri kullanmak, hem daha süratli, hem de daha emin bir yol olabilir. Ayet 

ve hadislerden anladığımıza göre Hz. Süleyman’ın sadece cinlerden değil, insanlardan ve 

kuşlardan da orduları vardı. “Süleyman’a cinlerden, insanlardan ve kuşlardan orduları toplandı, 

hepsi bir arada düzenli olarak sevk ediliyordu...”73 “Rabbinin izniyle cinlerden bir kısmı, onun 

                                                 
69 Neml, 27/40. 

70 Sad, 38/38. 

71 Enbiya, 21/82. 

72 Enbiya, 21/82. 

73 Neml, 27/17-18. 
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önünde çalışırdı. Onlardan kim buyruğumuzdan sapsa, ona alevli azabı tattırırdık. O’na dilediği 

gibi kaleler, heykeller, havuzlar kadar (geniş) leğenler, sabit kazanlar yaparlardı...”74  

Yeryüzünün insandan sonra zîşuur olarak en mühim sekenesi olan cin, insana hizmetkâr 

olabilir. Onlarla temas edilebilir. Şeytanlar da düşmanlığı bırakmaya mecbur olup ister istemez 

hizmet edebilirler ki, Allah’ın emirlerine boyun büken bir kulu Hz. Süleyman onları musahhar 

etmiştir. Kâfir olan cinler, Hz.Süleyman tarafından, ceza olarak insanların güç yetiremeyecekleri 

derecede ağır işlerde çalıştırılmışlardır. O'na karşı isyanları söz konusu değildi. Zira bu takdirde 

başlarına gelecek cezayı biliyorlardı. Nasıl ki, Allah yüce nebisine cinleri musahhar kılma gibi bir 

mu’cizeyi ona, onları istediği şekilde ve istediği alanda kullanma imkânı vermiş, öyle de ileriki 

zamanlarda, çok geniş çapta ve ileri seviyede onlardan istifade yollarını açacak denilebilir. O 

yolu bulabilen herkesin, bu taifeden bir şekilde bir istifadesi mümkün olabilecektir. Yeter ki, 

onların şerrinden korunup ve onların oyuncağı olunmasın.  

 

F. 9. Kuşlar, Dağ ve Taşların Hz. Davud İle Beraber Allah’ı Tesbih Etmesi 

“Biz dağları onun emrine verdik ki, akşam sabah onunla beraber tesbih eder. Kuşlar da 

onun etrafında toplanırlardı.”75 “Ey dağlar ve kuşlar, onunla beraber tesbih edin” dedik..”76 

Allah, Hz. Davud’un tesbihatına öyle bir kuvvet ve yüksek bir ses ve hoş bir edâ vermiştir ki, 

dağları vecde getirip birer muazzam fonograf gibi ve birer insan gibi, bir serzakirin etrafında ufki 

halka tutup, bir daire olarak tesbihat ediyorlardı…  

Madem yeryüzü bir Rahman sofrasıdır, insanın şerefine kurulmuştur; öyle ise, o sofradan 

istifade eden diğer hayvanlar ve kuşların çoğu insana boyun büker ve hizmetkâr olabilir. Nasıl ki, 

en küçüklerinden bal arısı ve ipek böceğini istihdam edip ilahî ilham ile büyük bir istifade yolunu 

açarak ve güvercinleri bazı işlerde kullanarak ve papağan gibi kuşları konuşturarak, insanlığın 

iyiliğine sunulmuştur. Başka kuş ve hayvanların kabiliyetleri bilinse çok evcil hayvanlar gibi 

yararlanılabilir. Meselâ, çekirge afetinin istilasına karşı, çekirgeyi yemeden mahveden sığırcık 

kuşlarının dili bilinse ve harekâtı tanzim edilse, ne kadar faydalı bir hizmette, ücretsiz olarak 

istihdam edilebilir. En doğrusunu Allah bilir. 

 

                                                 
74 Sebe, 34/12-13. 

75 Sâd, 34/18-19. 

76 Sebe, 34/10. 
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Sonuç 

 

Bütün peygamberlerin mu’cizeleri İslâm âlimleri tarafından insanlık tarihinin ilerlemesine 

birer işâret kabul edilmiştir. Bu tür ilme ve fenne teşvik edici mu’cizeler, âdeta birer sınır taşı 

mesabesindedir. 1400 küsür yıldan beri İslâm âlimleri ve bu âyetleri öncü kabul edenler, Kur’ân 

sayesinde sayısız buluşlara ve ilmi hakikatlara ışık tutmuşlardır.  

 

Yani Hz. İsa'nın yaptığı gibi bir ölüyü diriltmek, anadan doğma kör birisinin gözlerini 

açmak kesinlikle mümkün değildir. Ancak bu sınıra kadar insanlar teknik ve teknoloji sayesinde 

ulaşabilirler.  

Mesela ilerleyen teknoloji sayesinde doğduğunda gözleri gören ve daha sonra herhangi bir 

sebeple kör olan birisi göz damarlarındaki tıkanmalar giderilerek görür hale getirilebilir. Veya 

başka birisinin gören gözü çıkarılıp sonradan kör olan birisinin göz yuvasına takılıp kılcal 

damarları ve sinirler tam uç uca getirilerek görmesi sağlanabilir.  

 

Dolayısıyla Peygamberlerin Allah'ın izniyle göstermiş oldukları bu olağanüstü şeyler ki, 

bunlar birer mu’cizedirler ve ilmin son sınırı sayılabilirler. Her peygamberin mucizesi, insanların 

ilim ve irfan dünyasına yeni ufuklar açan birer işaret olabilir. Peygamberler hem maddî hem de 

mânevî terakkide insanların rehberleri konumunda olup insanlar inanç, ibadet ve ahlâkta olduğu 

gibi ilim sahasında da onların arkalarından giderek bir yerlere varabileceklerdir.  

 

Kur’ân’ın birçok âyetleri, daha önce insanoğlu tarafından bilinmeyen arzın mahiyeti, 

gezegenler, yağmurlar, insanın yaratılışı, fiziki yapısı gibi daha birçok hususlardan haber 

vermektedir. İlim ise bu ilmi gerçekleri uzun süren evrim ve buluşlar soncunda teyit etmiştir.  

 

Asırlar boyunca geçerliğini kaybetmeyen bilimsel gerçeklerin, ümmi bir peygamber 

tarafından açıklanması, çağlar aşan olağanüstü bir kitap getirmiş olması Hz. Muhammed’in en 

büyük mucizesidir. Kur’an ise birçok fenlere ve ilmi gelişmelere ışık tutan eşsiz mu’cize kabul 

edilmektedir. Dolayısıyla mu’cizeler ilmin varacığı son noktayı hedef gösterdiği de söylenebilir. 
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