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   B) İHTİYAÇ ve FAYDA AÇISINDAN NÜBÜVVET                                                                   s.306 

1-İnsanın Yapısı: İnsan en mükemmel ve müşerref varlıktır. Onun ahsen-i takvim üzere yaratıldığı Allah 

tarafından beyan edilmiştir.Faziletin dört temeli olan hikmet, şecaat, iffet ve adaletin insanda teşekkül etmesi 

için eğitilmesi gerekir, insanların buna ihtiyacı açıktır. Bunun faydası da meydandadır. 

2-Beden ve Ruh Sağlığı: İnsanın bir yandan bedeni, diğer yandan ruhi ihtiyaçların vardır. Bedenin düşmanı olan 

maddi hastalıklardan korunması gibi, ruhun da manevi hastalıklardan korunması gerekir. Hakikatte ruhen 

sağlıklı olan bedenen de sağlıklı olur. 

 Ruhun terbiyesi için şu esaslara riayet edilmesi icap edilmelidir; 

 Ruhu hurafelerden, vehimlerden temizlemek 

 Sağlam ve gerçek bilgilerle ruhu tezyin etmek 

 İyi ve güzel huylara alıştırmak, ahlâken yüceltmek 

 Doğru, hak bir itikadla ruhu diri tutmak 

3-Yükümlülükler ve İbadetler: İnsan aklıyla tekliflerin neler olduğunu, mükâfat ve ceza gerektiren emir ve 

yasakları ortaya koyup bunların herkes tarafından itibar görmesini sağlayamaz. Bunu sağlayan ise nübüvvettir. 

Onun sayesindedir. 

 O halde, nübüvvetin faydası ve ona ihtiyaç konusunda: 

1. İnsanın maddi ve manevi bünyesi 

2. Beden ve ruh sağlığı 

3. Yükümlülükler ve ibadetlerin mahiyetin bilme şeklinde 3 temel madde sayılabilir. 

*İnsanlık nübüvvet sayesinde karanlıktan aydınlığa, dalaletten hidayete kavuşmuştur. 

 I- Mu’tezile’nin Nübüvvet Anlayışı 

 Mutezililere göre bütün şer’i hükümler şeriatten önce zati, akli bir kıymete sahiptir. Akli güzellik ve 

çirkinlik ilahi kanundan önce vardır. Bunları insan aklı ile anlaşılabilir hale getiren, peygamberlerin 

getirdiği şeriattır. Bu bakından nübüvvete ihtiyaç vardır ve o faydalıdır. 

 Özetle Mu’tezile peygamberliğe olan ihtiyacı ve onun faydasını kabul etmekle birlikte akla daha fazla 

yetki tanımaktadır. 

II- Şiiliğin Nübüvvet Anlayışı 

 Onlara göre, nebi hüccet olup yerine bir vâsi, imam bırakır. Bu noktadan itibaren nübüvvetle imamet 

eşdeğer bir makam hakine getirilir, imamet nübüvvetin devamı şeklini alır. 

 İmamet anlayışlarından dolayı Şiilikte nübüvvete önem verilir, nübüvvete ihtiyaç ve onun faydası bilhassa 

belirtilir. Bununla birlikte Şiiliğin çeşitli kollarında nübüvvete verilen değer değişiktir.  

 Hakim çizgi, Mu’tezile’nin tesiriyle, nübüvvete bakışları akli olmuştur. 

III- İslam Filozoflarının Nübüvvet Anlayışı 

 Mutezileden daha ileri giderler. Onlara göre, Allah’ı tanıma, bilme mecburiyeti, husun ve kubuh ve bütün 

dini inançlar akli olarak tesis edilmekle kalmaz. Fakat bütün bunları “filozof” adı verilen ilim sahiplerince 

anlaşılır. 

 Dini hükümlerde akıl üstün bir kıstastır. Vahiy ve şeriatın tebliği sadece bir lütuftur. Böyle olmakla birlikte 

vahiy ve şeriat insanlık için bir zarurettir. Bu da iki yöndendir; 

1. İman esasları beşeri akla uygun olup insan aklı bu esasları anlamaya muktedirdir, güç yetirebilir. Ancak 

peygamberlerin bu konudaki farklı yönleri şudur: Onlar imanla ilgili bilgileri halk yığınlarına aktarmayı 

sağlayan bir nura sahiptirler. 

2. Farzların, dini vecibelerin miktarını ve teferruatını bildirmek peygamberlerin görevidir. 

IV- Ehli Sünnet’in Nübüvvet Anlayışı 
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Maturidilik ve Eş’ariliğin nübüvvet konusundaki görüşlerinde temelde aynilik ve birlik görülür. Ehli sünnete göre 

nübüvvet, Allah’ın insanlığa bir rahmetidir, fazıl ve ihsanıdır. Peygamber, insanlık için dini olduğu kadar içtimaî ve 

idarî bir rehberdir. Çünkü insanlık, kendisinin aklı mesabesinde olan böyle bir öndere muhtaçtır. 

Eş’ari; Allah’ın varlığını bilmek, Allah’ı tanımak mükellefiyeti aklî değil, naklidir, şer’idir. Allah’ın nakille bilinmesi 

gerektiğini aklî delillerle takviye etmişlerdir. 

Eş’arilere göre insan, vahiy olmaksızın Hakim, hikmet sahibi Allah’ı bilemez. O’nu tanımaya güç yetiremez. 

 Maturidi Nübüvvetin iki ana meselesinde Eş’arilerden farklı görüşe sahiptirler: 

 Allah insanlara peygamber göndermemiş olsaydı, O’nun varlığının aklen bilinmesi gerekli ve zorunlu idi. 

 Bütün şer’i hükümler ilâhi ve nebevî bir menşee sahiptirler. Çünkü dışarıdan ilahi bir yol gösterme 

olmaksızın uygun olanı yapma veya yapmama konusunda insanların kanaatleri bölünür. 

*Aklın fiilerin iyi ve kötü olduğunu bilmesi, kavraması nübüvvetin gereksiz olduğunu göstermez, aksine 

peygamberlik insanlık için zarurettir, faydalıdır. 

  C) ALLAH’IN PEYGAMBER GÖNDERMESİ 

Allah katında peygamber gönderme meselesi iki yönden incelenir: 

1. Caiz olma, cevaz: Peygamber gönderme, bi’set Allah için caizdir, mecburi ve zorunlu değildir. 

2. Mümkün olma, imkân: Peygamber gönderme Allah için imkân dahilindedir, mümkündür, imkansız 

değildir. 

 

I-Peygamber Göndermenin Caiz Olması 

Mu’tezile; peygamber gönderme meselesinde genel ilkesini tatbik eder ve şu görüşü esas kabul eder: Allah 

ahlâkî bir mecburiyetle, vücubî olarak kullarını salah ve aslahta tutmaya mecburdur. Nübüvvet de insanların 

salahına olan bir müessesidir. O halde nübüvvet makamında bir peygamberin bulunması gereklidir. Buna göre, 

Mu’tezile için Allah’ın peygamber göndermesi ahlakî bir mecburiyettir. 

Şi’a, Mu’tezilenin yukarıdakine iştirak eder, Allah’ın peygamber göndermesini vacip bir lütuf olarak kabul eder. 

İslam Filozoflarına göre; Peygamber gönderme meselesi de kâinatın fizik kanunları kadar zaruri ve gereklidir. 

Bi’set, Allah’a zorunlu olarak düşen bir görevdir. 

Ehli Sünnet’e mensup kelamcılar, peygamber göndermenin Allah’ın iradesinin bir tezahürü olduğu noktasında 

birleşiyorlar. Çünkü Allah için hiçbir  mecburiyet ve zaruret yoktur. Mutezilenin ahkaki mecburiyet, Şia’nın vacib 

lütuf, İslam filozoflarının fizik zaruret anlayışı ile ilgisi yoktur. Bi’set Allah için caizdir, zorunlu değildir. 

*Yani kısaca peygamber gönderme, bi’set, Allah’ın kullarına rahmeti, fazlı, keremi, ihsanı ve lütfudur. Bu görüş, 

bütün Ehli Sünnetin kelam bilginlerinin görüşüdür. 

  II- Peygamber Göndermenin Mümkün Olması 

Peygamber gönderme aklen imkân dahilindedir, mümkündür. Bunun akli olarak izahı kabildir. Peygamber 

göndermede imkansızlık ve çelişki yoktur. 

Kur’an’da Allah’ın ilahi beyanına göre ”yeryüzünün her topluluğu kendi peygamberine sahip olmuştur.”
1
 

  D) NÜBÜVVETİN NİTELİKLERİ 

  I- Nübüvvetin Evrensselliği  

O müessese olarak bütün insanlığın müşterek malıdır. Nübüvvet görevi ifa eden peygamberler evrensel, 

cihanşümul tebliği insanlara duyurmuşlardır. 

Peygamberlerin evrenselliği; 

 Vahiy’de 

 Tevhid akidesine davette ve 

 Ancak Allah’a ibadette bilhassa kendisini gösterir. 

                                                           
1
 Fatır 35/24 
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a) Her peygamberde ortak nokta vahiydir. 

b) Nübüvvet makamının yüce görevlileri, dinin asılları olan aynı itikad esaslarını insanlara tebliğ etmişlerdir. 

c) Sağlam, doğru, nezih bir inanç, ibadetle ve amelle olgunlaşır. 

II- Nübüvvetin Vehbî Oluşu 

Allah’ın Kuran’da beyanına göre nübüvvet hiç bir kavme, millete tahsis edilmemiştir. Bütün milletler Allah’ın 

yaratıkları olduğuna göre onlar arasında üstünlük, seçkinlik ve kutsallık yönünden tercihte bulunmak ilâhi 

adalete aykırıdır.  

a) Her Topluma Peygamber Gönderilmiştir 

b) Peygamberlik Vehbîdir: Peygamberlik Allah’ın vergisidir, kesbî değil vehbîdir. Allah’ın insanlar arasında 

dilediği kimseyi nübüvvet makamına seçmesiyle peygamberliğe nail olunur. 

*Nübüvvete verasete de yer yoktur. 

  III- Nübüvvette Dil 

Allah, vahiy ve nübüvvet için özel lisan seçmemiştir. Allah’ın nübüvvet makamı için seçtiği peygamberleri, 

milletlerinin dilleriyle onlara hitap etmişler, kendi dilleriyle tebliğde bulunmuşlardır. 

  IV- Nübüvvette Tafdil 

Nübüvvet, Eşarilerin kabul ettiği gibi bir hal, bir araz olarak değerlendirilsin, gerekse Matüridilerin benimsediği 

gibi bir sıfat olarak kabul edilsin, onun mahiyetinde tefadul, üstünlük ve noksanlık yoktur. Rasuller ve nebiler 

risalet ve nübüvvettin aslında eşittirler. Ancak Kur’an’da Allah’ın beyanıyla şahısları itibariyle birbirlerine 

üstünlükleri vardır.  

Ulü’l-Azm Peygamberler; Hz.Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz.İsa ve Hz. Muhammed’dir. 

Nübüvvette tafdilin dünyada olduğunu ve şu hususlardan ileri geldiğini söyleyenler vardır; 

1. Peygamberlere verilen ayet ve mucizelerin daha çok, meşhur ve zahir olması. 

2. Ümmetlerinin daha çok ve daha temiz olması 

3. Peygamberin zatında daha faziletli ve bu faziletlerin apaçık, zahir olması. 

 

 

 

E) PEYGAMBERLERİN ÖZELLİKLERİ 

Allah insanlara gönderdiği elçilerini bir takım özelliklerle, vasıf ve sıfatlarla donatmıştır. Fakat her şeyden önce 

peygamberler de diğer insanlar gibi beşerdir. 

I- Peygamberlerin İnsan Oluşu 

İnsan olan peygamberin görevi sadece tebliğdir. Bununla birlikte o, bu tebliğ sırasında; 

1. Allah’ın ayetlerini okur. 

2. İnsanları kötülükten arındırır. 

3. İnsanlara kitabı ve hikmeti öğretir. 

4. İnsanlara bilmediklerini bildirir. 

*Peygamber tebliğ görevini ifa ederken hiçbir zaman beşeriyet vasfının dışına çıkmaz. 

*Peygamber her hangi bir kimseye ve kavme Allah dilemedikçe azap, helak mucizesi göstermeyeceği gibi, hiçbir 

kimseye de yine Allah dilemedikçe imtiyaz ve üstünlük sahibi yapamaz. 

  II- Peygamberlerin Cinsiyeti 

Peygamberlerin cinsiyeti konusunda Matüridilerle Eşariler arasında anlaşmazlık vardır. Ehli Sünnet’in iki kolu da 

gönderilmiş peygamberlerin erkeklerden olduğunu kabul eder, ancak Eş’ariler kadınların da nebi olabileceğini 

benimser. 
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Eş’ariler Hz.Musa’nın annesine vahyedilmesi ve Hz.Meryem’le ilgili ayetlerle istidlalde bulunarak kadınlarında 

peygamber olabileceğini söylemektedirler. 

Maturidiler, Kur’an’daki kadınlarla ilgili vahyin nebevi vahiy olmadığını söylerler. Bu belki ilham ve ihsandır 

derler. 

  III- Peygamberlerin Gaybı Bilmesi 

Gaybı bilmek ancak Allah’a ait bir keyfiyettir. Ondan başkası gaybı bilemez.Peygamberlerin gaybe dair verdiği 

haberler ancak Allah’ın onlara bildirmesiyledir. 

Maturidelere göre Nübüvvet peygamberlerde hakikattir, peygamberin ruhu nübüvvetle vasıflanır ve 

nübüvveti ölümden sonra da devam eder. 

Eş’ariler ise nübüvvetin bir hüküm olduğunu, arazlar gibi geçici olup, ölümden sonra devam etmediğini 

söylerler. 

  IV- Peygamberlerin Vacip Sıfatları 

Peygamberlerde bulunması gereken vacip sıfatlar konusunda, İsmet, Emanet, Fetanet, Sıdk ve Tebliğ üzerinde 

bilhassa durulmuş, peygamberlerde bu sıfatların bulunması gerektiği gerektiği hususunda ısrar edilmiştir. Bu 

sıfatların başında ismet gelir. 

1. İsmet 

Allah’ın elçilerinin günah işlemekten uzak, üstün ahlaki değerlerle dontalmış olmaları, bir takım faziletlere sahip 

olarak diğer insanlardan farklı bulunmaları gerekir. Peygamberler insanların rehberleridir. 

Allah’ın peygamberlerini günah işlemekten, isyana düşmekten, yasak ve haramları irtikâp etmekten koruması, 

bunları ona menetmesidir. 

a) Mu’tezile ve Şia’nın İsmet Anlayışı 

İslam kelam mekteplerinden Mutezile, akli sebeplerden dolayı peygamberlerin yüce, ilahi görevince leke 

düşürür düşüncesiyle küçük, büyük her türlü günahın peygamberlerden sadır olamayacağını kabul etmiştir. 

Şia’ya göre peygamberlerin ismeti tam ve mükemmeldir. Bu, doğumlarından ölümlerine kadar devam eder. 

Hariciliğe göre peygamberler, zatları itibariyle hata yapmaya ve günah işlemeye müsaittirler. 

b) Ehli Sünnetin İsmet Anlayışı 

Eşarilik başlangıçta peygamberlerin sadece tebliğde ismet sahibi olduğuna, tebliğ ettiği ilahi kanun konusunda 

günah işlemeyeceğine inanırken daha sonra felsefe ve Şiiliğin tesiriyle Maturidilerin görüşüne yaklaşmıştır.               

Maturidiliğe göre Peygamberler; 

1. Küçük büyük bütün günahlardan, 

2. Her türlü küfür ve şirkten uzaktır. 

Bununla birlikte çok küçük, hafif hatalar, zelle türünden peygamberlerden sadır olabilir 

Sunni kelamcılar 2 noktada ittifak etmişlerdir: 

1. Peygamberler tebliğde günahsızdır. 

2. Nübüvvetten önce bile peygamberlerden küfür nevinden bir günah sadır olmaz. 

Öte yandan peygamberler, gerek unutkanlıkla veya dikkatsizlikle, gerekse bilerek büyük günah işlemez. 

x- Peygamberlerin Nübüvvetten Önceki İsmetleri 

Peygamberler kendilerine nübüvvet görevi verilmeden önce ya kendilerinden önceki bir peygamberin şeriatına 

tabi olarak hayatlarını sürdürürler veya kendilerinin ileride peygamber olacaklarını bilmeden toplumları içinde 

hemcinslerinden doğruluk, ahlâki fazilet bakımdan farklı bir yaşayışın sahibi olurlar. 

Hz. Muhammed’in nübüvvet öncesi dönemde “el-Emin” lakâbıyla anıldığı bilinmektedir.  

xx-Peygamberlerin Nübüvvetten Sonraki İsmetleri 

Önceki durumların kıyasla daha da korunmuşlardır. 

 Peygamber iman konularında Allah’a karşı muhalefette bulunmaz. 
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 Peygamber kendisine gelen vahye tabi olur. 

 Günah işlemek nübüvvetle bağdaşmaz. 

 Peygamberin günah işlemesini akıl da tecviz etmez. 

 Şeytanın vesvesesi ve nefsi arzular da peygamberin günah işlemesinde tesirli olamazlar. 

 Peygamber, ismetine zarar verebilecek delilik gibi hastalıklara da yakalanmaz. 

*Peygamber şeriatın tebliğinde ve ümmetin irşadına dair hususlarda hata etmez, asla günah işlemez. 

Kısaca ifade etmek gerekirse insanlar içinde masum, günahsız olanlar sadece Allah’ın elçileri peygamberlerdir. 

2. Tebliğ 

Allah’ın hükümlerini ve ilâhi vahyi bildirme emridir. Peygamber tebliğ edip etmeme hususunda, susma, gizleme 

haklarına sahip değildir. 

Tebliğ tam ve mükemmel olarak yerine getirmek peygamberlerin görevidir ve kendisin ayrılmaz bir sıfattır. 

Tebliğin amacı insanların Allah’a karşı bir hüccetlerinin olmaması, Allah’a karşı bir bahane ile kendilerini savunma 

imkânlarının ellerinden alınmasıdır. 

 

3. Emanet 

Kendisine her bakımdan güvenilen kimsedir. O insanların en eminidir. Hz. Peygamber (S) kendisine tevdi edilen 

vahiy emanetini en mükemmel tarzda insanlığa ulaştırmıştır. 

4. Sıdk 

Peygamber insanların en doğru ve dürüst olanıdır. O asla yalan söylemez. O nübüvvetten önce de Sadıku’l Emin 

idi. İnsanların en doğruları peygamberlerdir. 

5. Fetanet 

Fetanet, zeki ve hikmet sahibi olmaktır. Peygamber gerçekten insanların en zekisi ve hikmet sahibi olanıdır. 

 

   F) VAHİY 

Nübüvvet vahiysiz, vahiy de nübüvvetsiz olmaz. 

Nübüvveti Eşariler peygamberde bir hüküm, bir hal olarak anlıyorlar. Peyganberleri bu kühüm ve bu hal içine 

koyan Allah’tır. Allah bunu mutlak iradesine göre yapmıştır. Peygamberin içinde bulunduğu bu hüküm, bu hal 

dünya hayatı içindir. 

Maturidilere göre ise nübüvvet peygaberde bir sıfattır, hakikidir. Bu sıfat Allah tarafından peygambere 

verilmiştir, peygamberden ayrılmaz; onun şahsiyetine bağlanmıştır. Peygamber nübüvvet sıfatını hem dünyada 

hem de ahirette taşır. 

I. Vahyin Sözcük Anlamı 

Vahiy süratle bildirmek, yazmak, elçi göndermek 

Bu anlamlardan Kur’an’da geçenler şunlardır; 

a) Hz. Zekeriyya’nın kavmine yaptığı vahiy; işaret ve ima 

b) İnsanların kendi dostlarına yaptıkları vahiy; telkin ve fısıldama 

c) Her göğe kendisine ait emrin vahyi; bildirmek 

d) Balarısına vahiy; fitri ilham, sevk-i tabii, içgüdü 

e) Hz. İsa havarilenine ve Hz. Musa’nın annesine vahiy ise; ilham etmek ve bildirmek manalarına gelir. 

Genelde vahiy tabiri sözlük anlamı itibariyle peygamberlere has değildir. Ancak şer’i, dini anlamında vahiyden 

maksat Allah’ın peygamberlerine vahyidir. 

II. Vahyin Tarifi ve Unsurları 

Vahyin unsurları diyebileceğimiz hususlar şunlardır; 

1. Vahiy, ilim yönünden her şeyi kuşatan Allah tarafından bildirilir. Vahyin kaynağı Allah’tır. 
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2. Nebi, vahiy alırken, bütün duygu ve düşüncesiyle vahye yönelir, maddi ve manevi bütün varlığı ve benliği 

ilâhi vahiy etrafında toplar. 

3. Nebinin ilahi vahyin söz ve muhtevasına kesinlikle müdahelesi yoktur. 

4. Peygamber vahyi Allah’tan aldığından asla şüphe etmez. 

5. Vahiy, bütün peygamberler için Allah’tan bilgi ve haberleri alma vasıtasıdır. 

 

III. Vahyin Mahiyeti 

Peygamberin dışındakiler vahyin ancak tezahürlerine vakıf olabilirler, ama vahyin hakikatini sadece Allah bilir, 

mahiyetini ise peygamber anlar. 

IV. Vahyin Mertebeleri ve Şekilleri 

Vahiy Hz. Peygamber’e 3 şekilde gelmiştir; 

1. Sadık Rüya Şeklinde 

2. Melek Vasıtasıyla 

3. Zil sesine benzer bir sesle 

1) Sadık Rüyalar Şeklinde; En kolay gelen vahiy olup rüyada vuku bulur. Zira onların sadece 

gözleri uyur, kalpleri uyanıktır.
2
 

2) Melek Vasıtasıyla Gelen; İlahi vahyi peygambere getiren melek, ya olduğu gibi görünerek 

veya görünmeden veyahut insan suretinde gelmiştir. (Cebrail) 

3) Vahyin Zil Sesine Benzer Sesle Gelmesi; Çıngırak sesine benzer bir sesle Hz. Peygamber’e 

gelen vahiy, en ağır şeklidir.  

 

V. Vahyin Kısımları 

Ayet (s. 347)
3
 

Ayetin açık beyanından vahyin üç kısım olduğu anlaşılıyor: 

1) Allah’ın doğrudan doğruya vahyetmesi 

2) Allah’ın perde arkasından vahyetmesi 

3) Allah’ın melek vasıtasıyla vahyetmesi 

 

a) Allah’ın doğrudan doğruya vahyetmesi, söz ve mananın vasıtasız olarak süratli ve gizli bir tarzda kalbe 

bırakılması veya ilham suretiyle olur. 

b) Allah’ın perde arkasından vahyetmesi, Allah’ın vahyettiği kimseye vahyetmek isteiği sözleri bir cisimde 

yaratması ile olur. 

c) Allah’ın melek vasıtasıyla vahyetmesi, bir melek göndermek suretiyle olur. 

 

VI. Vahiy ve İlham 

Vahiy ve ilham farklıdır. İlah velilere mahsustur, vahiy ise nebilere aittir. Nebi ile veliyi ayıran fark, birinin vahiy 

diğerinin ilham almasıdır. 

İlhamın kıymet ve mana ifade etmesi için; 

1) Onun evham türünden olmaması 

2) Kitap ve Sünnet’te belirtilen zahir ve kesin hakikatlere aykırı bulunmaması gerekir. 

Vahyin kaynağı kesin olarak ilahi olmakla birlikte ilhamın kaynağı her zaman ilahi olmayabilir. 

   G) İLAHİ KİTAPLAR 

Bu bölümle ilgili bilgiyi kitaptan okuyunuz. S.347-363
4
 

                                                           
2
 Buhari, Sahih, c. I. s.3; c. IV, s.87 

3
 Şûrâ 42/51 
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   H) NÜBÜVVET VE MU’CİZE 

I. Mucizenin Tarifi 

Mucize; peygamberin elinde, nübüvvet davasında doğruluğunu ispat için Allah tarafından tabiat kanunlarına 

aykırı olarak yaratılan harikulade olay olup başkaları tarafından benzeri getirilemez. Nübüvveti tasdik ve teyit 

mahiyetinde olan mucize de Allah’ın fiilidir. 

Mucize: beşeri gücü aşan, muarızların güçsüzlüğünü ortaya koyan karşı konulmaz kesin belgedir. 

II. Mu’cezinin İmkanı 

Mucizenin vukuu aklen imkansız değildir. Aslında her an insanın çevresinde meydana gelen olaylar, hayatın 

kendisi mucizeler kümesidir. Fakat her şey adet haline geldiğinden insan bütün bu olayların insanı aciz sırakan 

türden mucize olduğunun farkına varamıyor. 

III. Mu’cizenin Şartları 

Mucizede temelde iki asıl unsur vardır. Bunlar; 

a) Meydan okumanın bulunması, 

b) Allah’ın hükmü ve fiili olmasıdır. 

Cürcani Mucizenin şartlarını 7 olarak zikreder; 

1. Mucize bir söz, bir fiil, yani açık olmalıdır. 

2. Harikulade vasfı bulunmalıdır 

3. Vuku bulduğu şekliyle ona muhalefet edilmemelidir 

4. Nebi veya Rasul olduğunu ilan eden birisi tarafında icra edilmelidir 

5. Mucize ilanıyla muvafakat halinde olmalıdır. 

6. Peygamberin yalancı olduğunu ortaya koymamalıdır. 

7. Mucize, ilanından önce vuku bulmamalıdır. 

 

IV. Mucize Anlayışları 

Mucize peygamberin hak olduğunu, doğruluğunu ispat eder. Mucize bir tasdik ve teyit ameliyesidir. 

1) Mutezilenin Mucize Anlayışı 

Mutezileye göre Allah daima iyiyi ve en iyiyi yapmakla mükellef olduğundan, O’nun yalan söylemesi mümkün 

olan bir kimseye nübüvvet vermesi doğru olmaz. Mucizeyle peygamber, Allah’ın elçisi olduğunu, yalan 

söylemediğini ispat eder. 

Mucize kendi temel anlayışından ayrılmayarak Mucizeyi kabul etmekte, konuya yaklaşımları ise aklîdir. 

2) İslam Filozoflarının Mucize Anlayışı 

İslam filozofları Mucizenin nübüvveti ispat değerini kabul etmeyip onu peygamberin şahsi fiili olarak 

değerlendirdiklerinden peygamberin itibar kazanma sebebi şeklinde benimsenmişlerdir. Onlara göre Mucize 

nübüvvette doğruluğu kesin olarak dalalet etmez. 

3) Ehli Sünnetin Mucize Anlayışı 

Ehli sünnet kelamcıları Mucizeyi bir tasdik, teyit ameliyesi olarak kabul ererler ve onu nübüvvetin delili olarak 

benimserler. Bütün Ehli Sünnet kelam alimleri Mucizeyi peygamberin nübüvvetine aynı zamanda bir delildir. 

*Peygamberin seciye ve ahlakı, ilim ve irfanı, kısaca peygamberin şahsiyeti ve noda toplanmış olan üstün 

vasıflardır ki, bunların hepsi peygamberin nübüvvetine delildir. 

V. Mucize Çeşitleri 

I. Akli Mucize / Manevi 

Akılla kavranılan ve zihin faaliyeti ile mucize oldukları anlaşılanlardır. 

Akli Mucizelerin, Hz. Muhammed (S) nazarı itibare alındığında 6 çeşit olduğu görülür: 

                                                                                                                                                                                                                 
4
 Kelam, Tekin Kitap Evi, s.347-363 
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a) O, ilim, teknik ve kültürden yoksun bir çevrede yetişip, ilmi bir tahsili olmadığı halde harikulade üstünlük 

ve yüceliklere sahip, 

b) Hz. Muhammed (S) nübüvvetten önce ilahiyat ve nebeviyat ile meşgul olmadığı halde, daha sonra bu 

konularda en sağlam ve en doğru bilgileri ihtiva eden Kur’an’ı insanlığa tebliğ etmiştir. 

c) Hz. Muhammed, (S)risaletini insanlığa ulaştırma uğrunda her türlü sıkıntıya katlanmış daha sonra 

kendinse teveccüh eden dünya izzet ve ikbaline iltifat etmemiştir.  

d) Hz. Peygamber’in dualarının Allah katında kabul olunması ve isteklerinin yerine getirilmesi onun manevi 

mucizelerindendir. 

e) Hz. Peygamber gaybdan haber vermiş ve bu haberleri doğru çıkmıştır. 

f) Hz. Peygamberin risalet ve nübüvvetle gelip insanlığa Allah’ın son elçilik görevini ifa edeceği, geçmiş 

peygamberler tarafından kitaplarında bildirildiği ve tağyir ve tahriften dolayı kitaplardın bu husus 

çıkarıldığı halde, yine o kitaplardan bu husus çıkarıldığı halde yine o kitaplarda onun isminin ve 

vasıflarının yazılı bulunması da aklî ve manevî bir mucizedir. 

 

II. Hissi Mucizeler / Maddi 

Gözle görülen ve duyu organlarıyla hissedilen mucizelerdir. Örn: Hz. Musa’nın asası gibi. 

Buna Hz. Peygamber’in hayatından; 

a. Hz. Peygamber’in zatıyla ilgili: Nübüvvet mührü 

b. Hz. Peygamber’in sıfatlarıyla ilgili: Fıtraten ve ahlaken yüceliği, şefkat ve merhamet ile mutassıf 

c. A ve b den ayrı olanlar: Hudeybiye ve Tebük seferinde parmaklarından suların akması 

 

III. Hidayet ve Helâk Mucizeleri 

Her peygamber davette bulunduğu topluluğu hidayete getirmek ve kendisinin hak peygamber olduğunu ispat 

etmek için Allah’ın izniyle mucizeler gösterilmiştir. 

Hz. Salih’in tebliğ ettiği dini kabul etmeyenlerin helaki ile ilgili mucizeler dikkat çeker. 

IV. Kur’an Mucizesi 

Hz. Peygamber’in asıl mucizesi Kur’an dır. Kur’an akli ve manevi mucizelerin en güzel örneğidir. 

Kur’an’da meydan okuma 3 safhadadır; 

a. Önce Kur’an’ın bütününe benzer bir eserin meydana getirilmesi konusunda tehaddide bulunulmuştur. 

b. İkinci olarak müşrik ve münkirlere Kur’an’ın on suresinin benzerini ortaya koymakla meydan 

okunmuştur. 

c. Bu meydan okuma da cevapsız kalmış, o zaman onun bir suresine benzer bir sure yapmakla meydan 

okunmuştur. 

***Kur’an’ı kerim icazı 2 yönden ele alınır. BUNU KİTAPTAN KESİNLİKLE OKU! S.375-6-7-8 

 

    İ) VELAYET ve KERAMET 

I. Velayet 

Velayet; velinin bulunduğu manevi makamdır. Veli; Allah’ın dostu, yakınıdır. Allah’a itaatte ve muhabbette çok 

ileri derecede olup Hz. Peygamber’in sünnetini yerine getirmede çok titiz davranan kimsedir. 

Allah’ın velileri, Allah’a ibadet, taat yönünden yakın olanlardır. Allah’a bu şekilde yakınlaşan kuluna Allah kudret 

delilerini gösterir, Allah’ın ayetlerine uyar, hakikatleri görür.  

Böyle kullar için Allah’ın ikramı, hediyesi; onların şeref ve izzetini yükseltmek için keramettir.  

II. Keramet 

Kur’an’da evliyanın kerametiyle ilgili ayetler; 

***Bu ayetlere kitaptan bak. S.380-1 



Kelam 3. Sınıf-Kısa Özet Bahar Dönemi-Vize edunzy.com 

Tüm İlahiyat Ders notlarına, vize-final sorularına ve ÖABT DİKAB PDF notlarına ulaşmak için www.edunzy.com adresini ziyaret 
etmeyi unutmayın. Ayrıca KPSS-ALES-YDS vb. ders notları da bulunmaktadır. Sizlerde elinizde bulunan notları ekleyerek diğer 

öğrencilere yardımcı olabilirsiniz.    Sayfa 9 
 

*Allah için her şey mümkün olduğuna göre, keramet de mümkündür. Allah’ı seven kulunu, Allah da sever, 

dolayısıyla onun gören gözü, idrak eder kalbi olur. O kulun elinden tutar. 

**Kerameti inkar edenler, onun mucizeyle karıştırılmasından korktukları için onu kabul etmemişlerdir. Oysa nebi 

ile  veli arasında açık farklar olduğu gibi mucizeyle keramet arasında da farklar vardır. 

 

III. Mucize ile Keramet Arasındaki Farklar 

1) Mucize Peygambere, keramet veliye aittir. 

2) Mucizede izhar söz konusu, Keramette ise gizlilik esastır. 

3) Mucizeyi Peygamber ister Allah izin verir, x 

4) Mucizenin benzerini kimse yapamaz, Kerametin benzerini başkaları da yapar 

5) X 

6) x 

 

J) MUCİZE ve KERAMET DIŞINDAKİ OLAĞANÜSTÜ HALLER  

 

I. İrhas 

Peygamberlik görevi verilmeden önce peygamberde görülen fevkalede, hazırlık niteliğindeki haller olup, daha 

sonra onun peygamber olacağına delildir. – O’nu daima bir bulutun gölgelendirmesi 

II. Meunet 

Amelleri, davranışları ve ahlâkı güzel Müslümanlarda ortaya çıkan olağanüstü haldir. 

III. İstidrac 

Gösteren kimsenin daha fazla küfür ve günaha dalması için onda fevkalade hal görülür. – Firavnun saltanatının 

bir müddet istediği gibi gitmesi 

Allah istidrac ile bazı kullarını dener, ona bazı imkanlar ve makamlar verir. 

IV. İhanet 

İsteğe arzuya uygun olmayan olaydır. Yalancı müseylemenin gözü kör olan çocuğun gözüne tükürmesi ve 

çocuğun diğer gözününde kör olmasıdır. Buna hizlan da denir. 

 

    K) İMAMET 

Sayfa: 385-388 oku 

 

I. Şianın İmamet Anlayışı 

1) İmametin Gerekliği 

 Şiiliğe göre imamet vaciptir, gereklidir.  

 Bu, Allah’a düşen bir vaciptir. 

 İmamet nübüvvetin devamıdır. 

 Onun her zaman bulunması gerekir. 

 Ancak peygamber vahiy alırken imam vahiy almaz.
i
 

2) İmamete Nassla Tayin 

Şiiliğe göre burada söz konusu olan Şiilik İmamiyyedir. Amelde mezhebi Caferiyye olanlardır. 

Şiiler, bunlar
5
 ve benzeri

6
 delillerle Hz. Ali’nin imametinin nassla tayin şeklinde olduğunu söylerler. Daha sonra 

Hz. Ali’den itibaren her imam bir sonrakini tayin etmiştir. 

                                                           
5
 Aclûni, Keşfu’l-Hafa   Kitapta s.389 

6
 Buhari, Sahih……….    Kitapta s.389 
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3) İmametin Nitelikleri 

 İmam ismet sahibi, masum olmalıdır. 

 İmam Peygamber gibi şecaat, iffet, doğruluk, akıl ve benzeri sıfatlarla donatılmıştır. 

 O insanların en faziletlisidir. 

 İmam kudsi kuvvetle teyit olur. İmam , sezgi ve keşf yoluyla da bilgi elde eder. 

 İmama mutlaka itaat gerekir. 

 İmam mercidir, başvurma makamıdır. 

 Takıyye, gizleme Şiilikte önemlidir. 

 Ricat, Mehdi ve onunla birlikte Allah’ın dirilteceği kişilerin dünyaya yeniden gelişleridir. Mehdi kaybolan 

ve halen yaşamakta olduğuna inanılan on iki imamdan sonuncusudur. 

 

II. Ehli Sünnetin İmamet Anlayışı 

1) İmametin Gerekliği 

 Ehli Sünnete göre imamet; imana ait akidelerle ilgili değildir. 

 Şiiliğin aksine, Ehli sünnet imamet konusunu akaid esaslarından kabul etmez, meseleyi ammenin 

seçimiyle akalı görüp, umumun yararına ait bir mesele olarak görür. 

 Ehli Sünnet’e göre imametin içtimai bir konu olduğu ve akide ile ilgisi olmadığı açıktır. 

 Fahreddin Razi “ İmamı tayin etmek ümmete vaciptir” 

 İbn Haldun “ İmamın tayini vaciptir” 

 Ehli sünnet toptun imametin gerekli olduğunu kabul ediyor, Ama bu makama gelecek imam nasıl 

belirlenecek? Yöntemi ve usulü nedir? 

 

2) İmamete Seçimle Tayin 

Ehli sünnet imamet veya hilafete tayinin seçim ve ittifakla olacağı görüşündedir. İmamete tayinde nassa yer 

yoktur, ancak Müslümanların seçimi söz konusudur. 

Hz. Ali’nin imameti hakkında bir nass bulunması pek çok yönlerden kabule şayan değildir: 

1. Tevatür yoluyla sabittir ve herkes bilmektedir ki Hz. Ali hilafet veya imamet isteği ile Hz. Ebubekir’e karşı 

savaşmamıştır. 

2. Eğer hilafet Hz. Ali’nin hakkı olsaydı –bunun için savaşmadığından- Hz. Ali zulme, haksızlığa razı olmuş 

olurdu. 

3. Hz. Peygamber “ Benden sonra Ebu Bekir ve Ömer’e tabi olunuz.” buyurmuştur. 

 

3) İmametin Nitelikleri 

İbn Haldun’a göre; İmamda bulunması gereken vasıflar; ilim, adalet, yeterlilik ve sağlamlıktır. 

 İmam alim olmalıdır. 

 İmam adil olmalıdır. 

 İmam sağlam olmalıdır. 

 İmam Kureyş’ten olmalıdır. 

 

                    L) KUR’AN’DA ADI GEÇEN PEYGAMBERLER 
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