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ÖNSÖZ 

Kur’an’da özellikle insanların dikkatlerini celbeden bazı konular vardır. 

Bunlar sadece Kur’an’da geçtiği için değil mazisi çok eskilere dayanması ve 

gizeminden dolayı ayrıca önem arz eden mevzulardır. ĠĢte bunlardan biriside bizim 

üzerinde durup incelemeye çalıĢtığımız “sihir” ve “mucize” kavramlarıdır. Sihir 

insanlık tarihi boyunca gizeminden dolayı insanların hayatında yer ve önemini hep 

korumuĢtur. Bu mevzu halkın avam tabakasından elit kesimine kadar herkesin 

dikkatini çekmiĢtir. Bunlardan özellikle sihir kavramı sadece Kur’an ve 

Müslümanları ilgilendiren bir mevzu olmayıp tüm insanlığın dikkatini çeken bir 

konudur. Yaratıcıyı unutup baĢkalarından medet umanların baĢvurduğu bir 

yöntemdir. Mucize ise olağanüstü, beĢerin takatinin üzerinde, Allah tarafından, 

peygamber eliyle gerçekleĢtirilen bir hadisedir. Allah’ın insanlar karĢısında 

peygamberlerine yaptığı yardımın en somut Ģeklidir. Fakat peygamberlerin ortaya 

koydukları mucizeler her devirde yalanlanmıĢ, reddedilmiĢ ve peygamberler 

sihirbazlıkla, gösterdikleri mucizelerde sihirle itham edilmiĢtir. Bu yüzden biz 

çalıĢmamızda “Kur’an’da mâhiyet açısından sihir-mucize karĢılaĢtırması” yaparak 

mucizenin sihir, sihrinde mucize olmadığını eldeki en sağlam kaynak Kur’an ıĢığında 

ortaya koymaya çalıĢtık. Çünkü sihir mevzu gizeminden dolayı her devirde insanları 

meĢgul etmiĢtir. Özelikle son dönemde teknolojinin de geliĢmesiyle sihrin değiĢik 

Ģekilleri daha hızlı yayılmaktadır. Ġnsanların saf duygularından yararlanmak isteyen 

müneccimler, kâhinler, falcılar, illüzyonistler, sihirbaz ve büyücüler dünyevi çıkar 

sağlamak için halkın bu durumunu istismar etmektedirler. Ayrıca sihir mevzu 

kıyamete kadar önemini koruyup insanların hayatında yerini muhafaza edecek gibi 

görünmektedir.  

ÇalıĢmamız iki bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölümde sihir kavramını, 

sihrin tarihi seyrini, sihrin çeĢitlerini ve hükmü ele alıp incelemeye çalıĢtık. Ġkinci 

bölümde aynı Ģekilde mucize kavramı inceledik. Daha sonra tezimizin asıl konusu 

olan “sihir-mucize karĢılaĢtırması” nı amaç ve mâhiyet açısından ele alarak sihrin 

mucize, mucizenin de sihir olmadığını farklı kaynaklar ıĢığında ortaya koymaya 

çalıĢtık. Sonuç bölümünde ise yaptığımız çalıĢma neticesinde ulaĢtığımız sihir-

mucize arasındaki farkları maddeler halinde belirterek çalıĢmamızı neticelendirdik. 



ii 

 

Sihir ve mucizeyle ilgili ayrı ayrı yapılmıĢ değiĢik çalıĢmalar mevcuttur. Ancak 

“sihir-mucize” karĢılaĢtırmasının yapıldığı bir çalıĢma yoktur. Böyle bir çalıĢmanın 

olmaması konumuzu daha da önemli kılmaktadır. Ġnsanların kafasındaki yanlıĢ 

bilgilerin düzeltilebilmesi için bir nebze olsun ıĢık tutabilir ve yarar sağlarsa, 

çalıĢmamız amacına ulaĢmıĢ demektir.  

Bu çalıĢmanın hazırlanması safhasında, konunun belirlenmesinden 

tamamlanmasına kadar rehberlik eden, çalıĢmamızı defaatle okuyarak gerekli uyarı, 

açıklama ve teĢvikleriyle çalıĢmamızın tamamlanmasına çok büyük desteği olan 
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ÖZET  
 

Ġlk insandan itibaren Yaratıcı, seçtiği elçiler vasıtasıyla beĢeri sürekli olarak 

uyarmıĢtır. Fakat insanlardan bazıları kendi aralarından seçilen bu elçilerin 

uyarılarını dikkate almadıkları gibi, onların getirdiği ilahi mesajları ve ortaya 

koydukları mucizeleri de sihir ve büyü olarak nitelemiĢlerdir. Böylece yaratıcıdan 

iyice uzaklaĢmıĢlardır. Bu, tarih boyunca süregelen bir gerçektir. Ġnsanlık tarihi 

boyunca varlığını devam ettiren sihir ve büyü günümüzde de etkisini sürdürmektedir. 

Kur’an gibi eĢsiz bir mucize dururken insanların, sihir, büyü ve fal gibi aldatıcı ve 

göz boyamalardan medet umması akıl alır bir hadise değildir. Bu nedenle 

çalıĢmamızın amacı, mucizenin Allah tarafından, peygamberlerin elinde, ilahi kudreti 

ortaya koymak ve insanları hidayete ulaĢtırmak için gösterildiğini; sihrin ise ne 

oldukları tam bilinmeyen,gizemli kiĢiler tarafından genellikle dünyevi çıkar için 

yapıldığını ortaya koyarak, ikisi arasındaki farkı göstermektir. ÇalıĢmamızda takip 

edilen yöntemimin temel kaynağı Kur’an-ı Kerim’dir. AraĢtırmamız iki bölümden 

oluĢmaktadır. Birinci bölümde sihir, ikinci bölümde ise mucize ve mucize-sihir 

karĢılaĢtırılmasıyapılmıĢtır. ÇalıĢmamız esnasında Kur’an-ı Kerim taranarak, sihir ve 

mucize ile ilgili ayetler tespit edilip siyak sibak iliĢkisi içerisinde incelenerek sihir ve 

mucizenin mahiyeti ortaya konmaya çalıĢılmıĢtır. Tüm bunların yanında çalıĢma 

meĢhur tefsir ve hadis kaynaklarından da istifade edilerek yapılmıĢtır. Kur’an-ı 

Kerim baĢta olmak üzere bütün bu kaynaklarla beraber yapılan çalıĢmada varılan 

sunucu on dört madde halinde sonuç kısmında özetlenmiĢtir. Netice itibariyle 

mucizenin mahiyet ve amaç bakımından sihir veya büyü olmadığı ortaya 

konulmuĢtur. Sihrinde mucize olamayacağı, ortaya koyan peygamberler ve 

sihirbazlar açısındanda birbirinden çok farklı durumlar oldukları sonucuna 

varılmıĢtır.   

ANAHTAR KELĠMELER: Sihir, Büyü, Ġllüzyon, Mucize, Peygamber. 
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ABSTRACT 

From the first human being, the creator warned the man constantly by the 

ambassadors chosen. But some of the people not only ignore the warnings of the 

ambassador (prophet) chosen among themselves but also regard the divine messages 

they brought and the miracles they revealed as magic and enchantment. So they 

moved away from the Creater very troughly. It is a continuous truth throughout 

history. Throughout the history of man kind (humanitly),  magic and enchantment 

continuedtheir existences and also they still continue their influences today. Where 

as standing such a unique miracle of Qur’an, it is not something that is 

inconceivable, people hope to help from deceptive and misleading magic, 

enchantment and fortune. There fore the aim of our study is to show the difference 

beween two concepts figuring out that miracle is shown by God by means 

ofambassadors (prohets) to reveal divine power find the true path while magic 

isgenerally made by unknown and my sterious people in order to get substantive 

profit. The holy Qur’an is the basic source of the method we used in our work. Our 

stady has two main chapters. In the first chapter magic studied and in the second 

chapter miracle, magic and also their comparisons were studied. During our work 

Qur’an was scanned and the verses about magic and miracle were indentified. We 

tried to show the nature of magic and miracle through examining in a relation of 

before and after. Besides all these, we prepared our work by the help from famous 

tafsir and hadith sources. We summarized the results we got in the end of our work 

under fourteen items in conclusion part with all these sources including Qur’an at 

first. The research we applied suggested that miracle in context with its aim and 

content, can’t be a magic and enchantment and in the wiew of prophets and 

magicians, who at the some time put forward that magic can’t be a miracle, it can be 

concluded that bothare different circumstances.     

KEY WORDS: Magic, Enchantment, Illusion, Miracle, Prophet. 
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GĠRĠġ 

1. ARAġTIRMANIN KONUSU VE ÖNEMĠ 

Fıtratın tabi bir neticesi olarak özel bir donanımla yaratılan, diğer canlılardan 

farklı ve üstün kaabiliyetlere sahip olan insanların her konuda düĢünce ve anlayıĢ 

birliği içerisinde olmaları pek mümkün değildir. Kur’an’ın nazil olmaya baĢladığı 

andan itibaren zaman zaman ayetlerin anlaĢılmasında ve yorumlanmasında farklı 

bakıĢ açılarına sahip insanlar olmuĢtur. Bu da aynı ayetlerden farklı farklı anlayıĢlar 

ve hükümler çıkmasına sebep olmuĢtur. Kur’an Allah tarafından insanların hidayete 

ulaĢması, dünya ve ahiret saadetine kavuĢmaları için gönderilmiĢtir. Tüm insanlar 

için aynı Ģeyleri hedeflemektedir. “O (Kur‟an), müminler için Ģifa ve rahmet 

kaynağıdır.”
1
 Aynı zamanda genelde tüm insanlığa özelde de inananlara rehber ve 

klavuzdur. Ġnsanlığa rehber ve hidayet kaynağı olarak gönderilen Kur’an’ın 

gönderiliĢ gayesine hizmet edebilmesi için, içerdiği bilgilerin ve hükümlerin çok iyi 

tesbit edilerek daha net ve doğru anlaĢılması gerekir. Nazil olduğu andan itibaren 

baĢta sahabe olmak üzere, tabiin ve sonraki nesiller Kur’an’ı doğru anlamak için çok 

ciddi gayret sarfetmiĢlerdir. Ancak genel itibariyle Kur’an’ı anlamada fikir birliği 

içerisinde olsalarda bazı konularda ihtilafa düĢtükleri de olmuĢtur.Kur’an’ın 

anlaĢılmasında ve farklı yorumlanmasında ihtilafların ortaya çıkmasının Ģüphesiz pek 

çok sebebi vardır. Ayetleri siyak sibak çerçevesinde ele almama, Kur’an’ı bir bütün 

olarak okumama, kültürel ve sosyal farklılıklar, bilgi yetersizliği ve süzgeçten 

geçmemiĢ rivayetlerin kullanılması ve dünyevi çıkarlar için ayetlerin farklı 

yorumlanmaları gibi sebepler Ģüphesiz bunlardan sadece birkaçı olarak 

zikredilebilir.
2
 

Biz bu çalıĢmamızda, “Kur‟an-ı Kerim‟de mâhiyet açısındansihir-mucize 

karĢılaĢtırması” yaparak, sihrin tarihçesini ve sihrin hangi anlamlarda kullanıldığını 

izah etmeye çalıĢacağız. Kur’an-ı Kerim’de geçen sihir ve mucize ile ilgili ayetleri 

                                                           

1
 Ġsrâ, 17/82. 

2
 Bu konuyla alakalı Kur’an’ın doğru anlaĢılmasında dikkat edilecek temel unsurlar için bk., Ayhan 

Kaya, Bir Özveri DavranıĢı Olarak Kur‟an‟a Göre Ġnfak, Fecr Yayınları, Ankara2009, s.22-35. 
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ele alarak sihrin ve mucizenin mahiyetini inceleyerek mucize ile sihir arasındaki 

farkı ortaya koymaya çalıĢacağız. Ġnsanlık tarihi boyunca sihirle uğraĢanlar ve ondan 

medet umanlar sürekli var olmuĢlardır. Özellikle peygamberlerin, Allah’ın izniyle 

ortaya koydukları mucizeler karĢısında sihirle itham edilmelerinin adet haline 

geldiğini Kur’an haber vermektedir. Çünkü insanlar öteden beri tabiatüstü güçlere 

inanmaktadırlar. Bu inançlarını da genellikle kâhinler, büyücüler, Ģamanlar, 

sihirbazlar ve benzerleriyle yaĢatmıĢlardır. YaĢantıları içerisinde süreklilik arz eden 

bu durum onları yaratıcıdan uzaklaĢtırıp küfre sapmalarına sebep olmuĢtur. Bu denli 

sapkınlığa düĢen insanlar, Allah’ı tanıtmak ve hatırlatmak için gönderilen 

peygamberlere karĢı çıkmıĢlardır. Böylece peygamberlerin göstermiĢ oldukları 

mucizelere sihir, peygamberlere de sihirbaz, büyücü, kâhin vb, benzetmelerde 

bulunarak ilahi vahyi reddetmeye çalıĢmıĢlardır. Biz bu çalıĢmamızda özellikle 

Kur’an-ı Kerim’de geçen sihir ve mucize ile ilgili ayetleri inceleyerek mucizenin 

sihirden farklı olduğunu; peygamberlerin de sihirbaz veya büyücü olmadıklarını 

ortaya koymaya çalıĢacağız.  

Yapılan akademik çalıĢmalara baktığımızda sihir-mucize karĢılaĢtırması ile 

ilgili özel bir çalıĢmanın yapılmamıĢ olması konunun ne denli ehemmiyetli olduğunu 

ortaya koymaktadır. Bunun yanında sadece sihir, büyü ve mucizeyle ilgili çalıĢmalar 

da mevcuttur. Aynı zamanda sihir ve büyüyle ilgili kulaktan dolma hurafe niteliğinde 

bilgileri içeren yayınların bulunduğu da görülmektedir. Akademik düzeyde bu iki 

konunun ilk defa karĢılaĢtırılıyor olması bu tezi daha da önemli kılmaktadır. Bu 

yüzden bizim yapacağımız çalıĢma meseleyi en orijinal kaynak Kur’an çerçevesinde 

ele alarak sihrin mucize karĢısındaki, peygamberlerin de sihirbazlar karĢısındaki 

konumunu ortaya koyması bakımından büyük önem arzetmektedir. Çünkü bu denli 

önemli bir konunun yanlıĢ anlaĢılması ve hayata geçirilmesi insanları Ģirke kadar 

götürecek çok tehlikeli boyutlara ulaĢmaktadır. Bu açıdan sihir-mucize ayrımının çok 

iyi yapılması ve bilinmesi gerekmektedir. 

2. ARAġTIRMANIN AMACI 

           Diğer canlılara göre üstün ve özel bir kaabiliyetle yaratılan insan Yaratıcıdan 

uzaklaĢtığı andan itibaren yoldan çıkarak bir Ģekilde kendisine yeni meĢgaleler 
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bulmuĢtur. Bu durum ilk insan Hz. Adem’den beri süregelen bir hakikattir. Bu 

yüzden Allah (c.c) her daim dünyaya gönderdiği insanları uyarmak için 

peygamberler göndermiĢ olmasına rağmen azgınlık ve sapkınlıkta sınır tanımayan 

beĢer, gelen peygamberlere ve getirdikleri mesajlara da bir Ģekilde bahaneler üreterek 

kabul etmemekte ısrar etmiĢlerdir. Ġnkârda ısrarlarını sürdürebilmek için gelen 

elçileri sihir ve büyü yapmakla,ortaya koydukları bazı olağanüstü Ģeyleri de sihir 

olmakla suçlamıĢlardır. Ġnsanlık tarihi boyunca kendisine sosyal hayatta yer edinen 

sihir ve büyü, kıyamete kadar da önemini ve gizemini koruyacağa benziyor. 

GeçmiĢte olduğu gibi günümüzde de sihir ve büyüden medet umanlar oldukça 

yaygındır. Oysa insanın ilahi mesaja kulak vererek, yönünü tayin etmesi 

gerekmektedir. Elde Kur’an gibi eĢsiz bir mucize dururken insanların, sihir, büyü ve 

fal gibi sapıklığa sürükleyen göz boyamalardan medet umması akla ve mantığa ters 

bir durumdur. Bu nedenle çalıĢmamızın amacı, mucizenin niçin, nasıl, ne zaman, kim 

tarafından ve hangi durumlarda gösterildiğini; sihrin de aynı Ģekilde gerçekleĢme 

sürecini belirterek, Kur’an ıĢığında ikisi arasındaki farkı ortaya koyarak gerçeği 

göstermektir.    

3. ARAġTIRMANIN YÖNTEMĠ KAPSAM VE KAYNAK-

LARI 

AraĢtırmada takip edilen yöntemimizin temel kaynağını Kur’an-ı Kerim 

oluĢturmuĢtur. ÇalıĢmamız iki bölümden oluĢmaktadır. AraĢtırmamızın birinci 

bölümünde sihir konusu ele alınmıĢtır. Bu bölümde sihrin kavramsal analizi 

yapıldıktan sonra, sihrin tarihçesi geçmiĢten günümüze algılanıĢ biçimi, sosyal 

hayattaki gerçekliği ve kullanılıĢı sunulmuĢtur. Sonra sihir çeĢitleri, Kur’an’da sihrin 

iĢleniĢi anlatılmıĢ, sihrin tesirini kabul edenler ve etmeyenler üzerinde durulmuĢ ve 

dört mezhebe göre sihrin ve sihirbazın hükmü ortaya konulmuĢtur. Bölüm fazlaca 

teferruata girilmeden tezin konusunu ilgilendirdiği kadarıyla sihrin mahiyeti ele 

alınıp incelenmiĢtir.  

Ġkinci bölümde mucizenin kavramsal analizi yapılıp mucizeyle ilgili 

kavramlar açıklandıktan sonra, Kur’an’da mucizeye karĢı yapılan ithamlar alt 

baĢlıklar halinde ele alınıp değerlendirilmeye çalıĢılmıĢtır. Ardından Kur’an’da 
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mucizenin isbatı üzerinde durulmuĢ, konusu ve gayesi bakımından mucize 

çeĢitleriyle devam edilmiĢtir. Ġkinci bölümde tezimizin temel hedefi olan sihir 

mucize ayrımı iki ana baĢlık altında, “muhteva ve amaç açısından sihir-mucize 

ayrımı” olarak değerlendirilmeye çalıĢılmıĢtır.  

Tüm bunların yanında çalıĢmamız boyunca Taberi, Fahreddin er-Razi, 

ZemahĢeri, Kurtubi, Ġbn-i kesir, Elmalılı M. Hamdi Yazır, Muhammed Esed, Sabuni, 

Seyyid Kutub gibi müfessirlerin eserlerinden istifade edilmiĢtir. Ayrıca Buhari, 

Müslim, Tirmizi, Ġbni Mâce, Ebu Davud, Neseî ve Ahmed bin Hanbel gibi 

muhaddsilerin eserlerindende ikinci kaynak olarak yararlanmaya çalıĢtık. TDV. 

Ġslam Ansiklopedisi, TDV. Meali, Bakıllani, Taftazani, Cürcani gibi kaynakların 

yanında, diğer bazı kaynaklardan da yararlanılmaya çalıĢılmıĢtır. Kur’an-ı Kerim 

baĢta olmak üzere bütün bu kaynaklarla beraber yeterince soyut olan konuyu 

mümkün olduğu kadar somutlaĢtırmaya çalıĢarak,  bütüncül bir bakıĢla ele alıp 

aradaki fark ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır. 
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I. BÖLÜM 

SĠHĠR KAVRAMI 

1. Sihrin Etimolojik Yapısı 

Bilindiği üzere bütün kavramların kullanıldıkları dillerde yüklendikleri 

anlamları ile lugat anlamları arasında bir bağ vardır. Kavramların anlamlarını doğru 

tespit edebilmek için kök manalarına bakmak gerekir. Buradan hareketle biz de sihir 

kelimesiyle aynı kökten türemiĢ kelimelerin lugat anlamlarına değinerek asıl 

konumuz olan sihir kelimesinin anlamını ortaya çıkarmak istiyoruz. 

Sihir (السِّْحر) kelimesi sülasi mücerred “  َسَحَر يَْسَحر” Ģeklinde üçüncü babdan 

gelip mastar ve isim manasında kullanılmaktadır. Bu fiilden pek çok fiil ve isim 

türetilmiĢtir. Sihir kelimesinin anlamının ortaya çıkabilmesi için bunların ele 

alınması gerekir.  

Sihr (السِّْحر) kelimesi, “ ًَسَحَر يَْسَحر  ِسْحراً َو َسْحرا ” Ģeklinde sehara fiilinden 

türemiĢtir. Cemisi “ ور أَْسَحار و س ح  ” Ģeklinde gelir.
3
 Bu kelime hem mastar hem de isim 

olarak kullanılmaktadır. Sihirle alakalı Ģu açıklamalar yapılmaktadır. Sihrin 

kavramsal yönünü de içeren bu açıklamalar sihrin temel anlamını ortaya 

koymaktadır.  Sihir, Ģeytana yaklaĢtıran her iĢe verilen addır. Sihir, kaynağı latif ve 

ince olan her Ģeydir. Sihir, zekice (etkileyici Ģekilde) söylenen beyandır. Hadisi 

Ģerifte de bu anlamda kullanılmıĢtır. “ ًإِنَّ ِمَه البَيَاِن لَِسْحرا” “Beyanda Ģüphesiz sihir 

(etkileme) vardır.”
4
 Ebu Ubeyde, bu hadiste geçen sihir kelimesini Ģu Ģekilde 

açıklamıĢtır. Sihir, iĢitenin kalbine tesir edecek Ģekilde etkili konuĢmadır. Ġnsan, bir 

Ģeyi över, sonra onu tasdik eder, taki onu dinleyenlerde aynı Ģekilde onun gibi 

düĢünür. Yani karĢısındaki insanında duygularını etkileyecek Ģekilde sihirli (etkili) 

konuĢur.
5
 Sihir, gözleri alan uhzedir

6
 (yanıltıcıdır.) 

                                                           

3
 Muhibbuddîn Ebû’l-Feyz Seyyid Muhammed Murtazâ ez-Zebîdî, Tâcü‟l-’Arûs min Cevâhiri‟l-

Kâmûs, et-Turâsu’l-’Arabî, Kuveyt 1972,  c. XI, s. 514. 
4
Ebû Abdullah Muhammed b. Ġsmâil b. Ġbrahim el-Buhari, Sahihu‟l-Buhari, Tıp, 51; Nikâh, 47, 

(Tertip: Muhammed Fuad Abdulbaki), Mektebetüs-Segafetid-Diniyye, 1. Baskı, Kahire 2004.  
5
 Zebîdî, A.g.e.,c. XI, s. 515. 
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Emsal ehlinden cumhura göre de sihrin aslı, bir Ģeyi aslından baĢka bir Ģeye 

sarfetmektir. Yani, sihirbaz, batıl olan bir Ģeyi hak suretinde gösterir. Bir Ģeyi gerçeği 

dıĢında göstererek gerçek yönünden saptırır.
7
 Sihir, hile gibidir. Sihir, buğzu, 

sevgiye; sıhhati, hastalığa çevirir.
8
 Sihir, fesattır.

9
 

ZemahĢeri de sihri tanımlarken “ ًإِنَّ ِمَه البَيَاِن لَِسْحرا” “Beyanda Ģüphesiz sihir 

(etkileme) vardır.”
10

 hadisini delil getirerek açıklar ve  ِْحِر فِي َكالَِمه  َو َجاَء ف الٌن بِالسِّ

“Falanca kiĢi konuĢmasında sihir getirdi.” Yani, falanca kiĢi sihirli (büyüleyici, 

etkileyici) konuĢtu. Ayrıca ZemahĢeri, sihri, bir kadının gözleriyle insanları 

etkilemesi olarak da tanımlar. Yani sihri, etkileyici (büyüleyici) gözleri olan kadınlar 

yapar.
11

 

Sâhir ( ٌَساِحر) kelimesi de yine “sehara” kökünden türemiĢ sülasi ism-i fâil 

kalıbındanır. Sâhir, sihir yapmayı bilen kiĢiye denir.
12

 Yani sihirbaz, büyücü 

anlamındadır. 

Sehara kökünden gelen meshûr (ور  kelimesi sülasi mücerred ism-i mef’ûl (َمْسح 

kalıbındadır. Mashûr, kendisine sihir yapılan kiĢiye denir.
13

 Ayrıca ifsad edilmiĢ, 

bozulmuĢ anlamındadır.  ٌور  BozulmuĢ yemek” denilir. Bir yere fazla“ طََعاٌم َمْسح 

yağmur yağmasından dolayı bozulmuĢ olan yere de  ٌوَرة  ”bozulmuĢ yer“ أَْرٌض َمْسح 

tabirini kullanırlar. Çünkü yağmur toprak ve çamuru birbirine kattığından dolayı 

orada bir iĢ yapılamaz. Aynı Ģekilde üzerinde hiçbir bitki yetiĢmeyen kurak araziye 

de   ٌوَرة أَْرٌض َمْسح   “bozulmuĢ yer” ifadesini kullanırlar.
14

 Sütü azalmıĢ keçiye de  َعْىٌز

وَرةٌ  .tabiri kullanılır َمْسح 
15

 

Musehhar (ر َسحَّ  kelimesi ise “sehara” kökünden türeyerek rubâî mezid (م 

bablardan tef’ıl babının ism-i mef’ûlu olarak kullanılmaktadır. Musehhar, kendisine 

                                                                                                                                                                     

6
 Ebû Abdurrahman Halil b. Ahmed el-Ferâhidî, Kitâbu‟l-Ayn alâ Hurûfi‟l-Mu‟cem, (trtb. ve thk. 

Abdulhamîd Hindâvî), Dâru’l-Kütübi’l-ilmiyye, Beyrut, c. II, s. 220.  
7
 Zebîdî, A.g.e.,XI, s. 515, 516. 

8
 Ebû’l-Fazl Muhammed b. Mükerrem Ġbn Manzûr, Lisânu‟l-’Arab, III. Baskı, Daru Ġhyâu’t-Turâsu’l-

’Arabî, Beyrût 1999, c. VI, s. 189. 
9
 Zebîdî, A.g.e.,c. XI, s. 519. 

10
Buhari, A.g.e, Tıp, 51; Nikah, 47. 

11
 Ebu’l-Kâsım Cârullâh Mahmûd b. Ömer b. Muhammed ez-ZemahĢerî, Esâsu‟l-Belâğa, I.Baskı., 

(thk.: Muhammed Bâsil Uyûn es-Sûd) Dâru’l-Kütübi’l-Ġlmiyye, Beyrût. 1998, s. 441. 
12

 Zebîdî, A.g.e., c. XI, s. 519. 
13

 ZemahĢerî, A.g.e.,s. 441. 
14

 Ġbn Manzûr, A.g.e.,c. VI, s. 190; Zebîdî, A.g.e., c. XI, s. 517. 
15

 ZemahĢerî, A.g.e., s. 442. 
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defalarca sihir yapılması sonunda aklını yitiren (aklını kaçıran, çıldıran, ĢaĢırtan) 

kiĢiye denir.
16

 ġu ayette olduğu gibi ِريَه   َسحَّ إِوََّما أَْوَت ِمَه الم  “Dediler ki: ġüphe yok sen 

çok büyülenmiĢlerdensin.”
17

 

Sehar (َسَحر) kelimesi de aynı kökten türemiĢ bir isimdir. Sehar, gecenin sonu, 

manasına gelir. Yani seher vakti, tan vakti anlamındadır. Esharnâ dediğimizde, 

“sabahladık” anlamına gelir.
18

 Ezheri’ye göre de sehar, “gecenin bir parçası” 

anlamındadır. ZemahĢeri ise, sehar kelimesine bu adın verilmesini mecâzi olarak 

değerlendirir. Çünkü sehar, gecenin son vakti ve gündüzün baĢlama vaktidir. Ayrıca 

yine mecâzi olarak sehar kelimesi, “beyazın siyaha üstün gelmesi” ve “her Ģeyin 

sonu” anlamlarında da kullanılmaktadır.
19

 

Faûl vezninden “sehûr” Ģeklindeki kullanımı da yemek yenilen vakti ifade 

eden bir isimdir.  ورا أََكْلىَا َسح  “Sahuru yedik” dediğimizde bu anlamda kulanmıĢ 

oluruz.
20

 Ezheri de kendisinde yemek yenilen vakit anlamında mecâzi olarak 

kullanıldığı görüĢündedir.  َل  ذ ج  َر الرَّ لَِك الطََّعاَم  أَْى أََكلَه  َوقَْد تََسحَّ  “Adam o yemekle sahur 

yaptı, yani yemek yedi.” Cümlesinde de görüldüğü gibi sahur yapmak yemek yemek 

manasına gelmektedir.
21

 Yani mecâzi olarak yemek yenen vakte verilen bir isimdir. 

Sehara kökünden türeyen sehr (َسْحر) kelimesi, göğsün en üst tarafı, en üst 

kısmı anlamındadır. Zira Hz. AiĢe’nin bildirdiği Ģu hadiste de bu anlamda 

kullanılmıĢtır. “فَِّي َرس ول  هللاِ بَْيَه َسْحِرى َو وَْحِرى  Rasullah (s.a.v) boğazımla göğsümün“ ”ت و 

üst tarafı arasında vefat etti.”
22

 Yani göğsümün üst kısmına yaslanarak vefat etti.
23

 

Sihir ve türevleriyle ilgili yukarıda verdiğimiz bilgilerden hareketle ifade 

edecek olursak, sihir temelde göz boyama, hile, aldatmaca ve zihinsel hayaller 

kurdurarak insanları aldatma anlamında kullanılmıĢtır. Fakat bu kökten türetilen 

diğer kelimeler de temelde benzer anlamdan yola çıkılarak türetilmiĢ kelimelerdir. S-

h-r kökünden türetilerek oluĢturulan kelimelerin temel anlam itibariyle göz, boyama 

                                                           

16
 ZemahĢerî, A.g.e.,s. 441; Ġbn Manzûr, A.g.e., c. VI, s. 189-190. 

17
 ġuarâ 26/153. 

18
 Ferâhidî, Kitâbu‟l-Ayn alâ Hurûfi‟l-Mu‟cem,c. II, s. 221. 

19
 ZemahĢerî, A.g.e., s. 441; Zebîdî, A.g.e., c. XI, s. 512. 

20
 Ferâhidî, A.g.e.,c. II, s. 221.  

21
 ZemahĢerî, A.g.e.,s. 441; Zebîdî, A.g.e.,c. XI, s. 512. 

22
 Ferâhidî, A.g.e.,c. II, s. 221,222.  

23
 Zebîdî, A.g.e.,c. XI, s. 510. 
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ve yanıltmadan yola çıkarak oluĢtuğu görülmektedir. Netice itibariyle s-h-r kökünden 

türetilerek oluĢan kelimeler aynı kökten türetilmiĢ olmaları hasebiyle özünde aynı 

anlamları taĢımakla birlikte farklı anlam boyutları ifade etmektedir.  

2. Sihrin Kavramsal (Terimsel) Yapısı 

Kur’an-ı Kerim’de “sihir” kelimesi, farklı Ģekillerde geçmektedir.
24

Sihir 

birden fazla fakat birbirleriyle yakından alakalı terimler için kullanılmaktadır. Sihri 

ulemagenellikle birbirine yakın biçimde tanımlamıĢlardır. Sihir, sebebi gizli olan, 

hakikatinin aksine tahayyül edilen, göz boyama ve aldatma amacı ile yapılan her 

Ģeydir.
25

 Aslı ve hakikati olmayan zihni hayaller, kuruntular, düzen ve oyunlardır ki, 

hokkabazların el çabukluğu ile gözlerden kaçırmak ve koğucuların da, yaldızlı 

sözlerle kulakları avutmak suretiyle yaptıkları Ģeylerdir.
26

 El çabukluğu, göz boyama 

ve yaldızlı sözler söyleme yoluyla gerçekleĢtirilen hile ve aldatma iĢidir, Ģeytanla 

iĢbirliği yaparak, ondan yardım alarak nesnelerin Ģeklini değiĢtirme iĢidir.
27

 Hile ve 

hayali Ģekiller göstermek suretiyle bir Ģeyi olduğundan baĢka türlü göstermek 

demektir.
28

 Olağanüstü sonuçlar doğuran söz veya hareket, bu da afsun, tılsım gibi 

vesilelere dayanır.
29

 Sebebi gizli olan ince Ģeyleri bilmek ve tanımak anlamında sihir, 

gerçeğin aksine tahayyül olunan yıldızcılık, Ģarlatanlık, hilekârlık yolunda cereyan 

eden herhangi bir Ģey demektir.
30

 Birtakım gizli güçlerle bağlantı kurarak iĢ görme, 

akılüstü birtakım olayları gerçekleĢtirme iĢidir.
31

 Ġnsana yönelik olarak birtakım gizli 

güçlerin aracılığı ve yardımı ile belirli bir amacı gerçekleĢtirmek için çeĢitli 

                                                           

24
 Sihir kelimesi türevleriyle beraber toplamda altmıĢ defa geçmektedir. bk. Muhammed Fuad 

Abdulbaki, el-Mu‟cemu‟l Müfehres li-Elfazıl Kur‟an‟il Kerim,  “Shr” mad. Çağrı Yayınları, Ġstanbul; 

Ġlyas Çelebi, “Sihir” mad. DĠA, c. XXXVII,  TDV. Yay. Ġstanbul 2009, s. 170.    
25

 Ebû Abdullah Muhammed b. Ömer b. el-Hüseyin Fahruddîn er-Razi, Tefsir-i Kebir  (terc.: Suat 

Yıldırım, Lütfullah Cebeci, sadık Kılıç, Sadık Doğru), Akçağ Yay., Ankara 1988, c. III, s. 261.  
26
Muhammed. Asım Köksal, Ġslam Tarihi, ġamil Yay., Ġstanbul 1981, c. VII, s. 104. 

27
 Hüseyin b. Muhammed Râgıp el-Isfahani, Müfredat, Kur‟an Kavramlar Sözlüğü, (çev.: Abdulbaki 

GüneĢ) Çıra Yay., Ġstanbul 2010, s. 485, 486. 
28
Ebû Abdullah Muhammed Ġbni Ahmed Ebî Bekir el- Kurtubî, el-Câmiu li-Ahkâmi‟l-Kur‟an, 

Müessesetü’r-Risale Yay., Beyrut 2006, c. II, s. 272.  
29

 Abdulvehhab Öztürk, Ansiklopedik Kur‟an-ı Kerim Sözlüğü, ġamil Yay., Ġstanbul 1995, s. 253. 
30

 Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dîni Kur‟an Dili, (SadeleĢtiren: Ġsmail Karaçam, Emin IĢık, 

Nurettin Boleli, Muhsin Demirci, Nedim Yılmaz, Abdullah Yücel), Feza Gazt. Yay. Ġstanbul, c. I, 

s.366. 
31

 Hasan Akay, Ġslami Terimler Sözlüğü, ĠĢaret Yay. c. II. Baskı, Ġstanbul, s. 427. 
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biçimlerde uygulanan ve etkili olduğu kabul edilen eylemdir.
32

 Kötü ruhlu varlıklar 

tarafından ortaya konan bazı eylemler ve gösteriler, ortaya çıkıĢ Ģekli açık olmayan 

bir olayı gerçeğe aykırı biçimde gösteren iĢlemlerdir.
33

 Ġbni Haldun ise sihri, bazı 

insanların semavi yardımcılara baĢvurmadan, doğrudan (nefsani güçleriyle) etkide 

bulunmasından ibarettir, diye tanımlamaktadır.
34

 Sihir, sebebi pek bilinmeyen, göz 

boyama ve aldatmacaya dayalı, hayali gerçekmiĢ gibi gösterip zihinleri bulandırarak 

insanların yaĢantısına etki eden bir hadisedir.   

Dini ıstılahta sihir, gizli bir sebebe bağlı, gerçeğin zıddına dayalı, hayal 

edilen, göz boyama, Ģarlatanlık, yaldızcılık, yalan ve hilekârlık Ģeklinde ortaya konan 

Ģey demektir. Kendisinde hakkı batıl, batılı hak, doğruyu yanlıĢ, yanlıĢ doğru 

gösterme özelliği olduğundan, bugüne kadar gelen tüm ilahi dinlerde yasaklanmıĢtır. 

OluĢumunda gizlilik ve esrarengizlik olduğu için görünüĢünde hilekârlık ve kötü 

niyet vardır. Ortaya konulurken diğer insanların bilmediği özel sebeplerden 

faydalanılır. Bu özel sebepleri insanlar bilmediği için yapılan sihri harikulade bir hal 

zannetmektedirler. Bu yüzden ortaya konuluĢ sebebi gizli olan sıradan bir Ģey dahi 

diğer insanları aldatmak için kullanıldığı zaman sihir olur. Bundan dolayı hilekârlık, 

ahlaksızlık ve aldatmak sihrin temel dayanak noktasıdır. Yukarıda geçen izahlardan 

yola çıkarak sihri Ģöyle tanımlamamız mümkündür: Sebebi gizli olan kötü niyetle, 

aldatma ve hile ile yapılan gözü yanıltan her Ģeye sihir denir. Bu tanımda sihrin temel 

öğeleride ortaya çıkmaktadır. Bunları Ģöyle sıralayabiliriz: Sihrin sihir olabilmesi 

için birincisi, sebebi gizli olması, ikincisi, kötü niyetle yapılması, üçüncüsü, gözü 

yanıltıcı olması gerekmektedir. ĠĢte sihir bu üç temel öğeden oluĢan olguyu ifade 

eden bir terimdir.   

3. Sihrin Tarihçesi 

Ġnsan varolduğu günden beri gizlilik, sır, esrarengizlik ve olağan dıĢı gözüken 

herĢey insanların dikkatini çekmiĢtir. Bu durum bazen peygamberlere yapılan 

sihirbaz ve büyücü ithamlarında, bazen de insanların kendi sosyal yaĢamlarında 

                                                           

32
 Ahmet Nedim Serinsu, Dini Terimler Sözlüğü, MEB. Yay. II. Baskı, Ankara 2009, s. 331. 

33
 Ebu Bekir Ahmed er-Razi el-Cassas, Ahkâmu‟l-Kur‟an, Darul Fikr, Beyrut 2010, c. I, s. 59-70. 

34
Ġbn Haldun, Mukaddime, (çev.: Zakir Kadiri Ugan), Devlet Kitapları, MEB. II. Baskı, Ġstanbul 1968, 

c. I, s. 245-250. 
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görülmektedir. Tarih boyunca esrarını ve önemini yitirmeden varlığını devam ettiren 

sihri, tarihi süreç içerisinde imkânlar ve kaynaklar ölçüsünde geçmiĢten günümüze 

belli baĢlıklar altında incelemeye çalıĢacağız.  

3.1. Babilliler’de Sihir ve Büyü 

Sihrin baĢlangıç tarihi net olarak bilinmemekle birlikte varlığı sürekli 

tartıĢılmıĢtır. Kur’an’da peygamberlere yapılan sihirbaz ithamlarına bakılınca insalık 

tarihi boyunca sihrin kendisinden söz ettirdiği anlaĢılmaktadır. Ancak, sihir ve 

sihirbazların tarihinden bahsedenler genellikle onu insanlık tarihinin en eski 

medeniyetlerinden olan Keldaniler
35

 devrinden itibaren ele alırlar.
36

 Bu tarih yazının 

çok yaygın olmadığı mö. 2000 li yıllara dayanır. Keldaniler devrinde ki kastedilen 

sihir (büyü) Bakara 102. de iĢaret edilen ve semavi güçlerden yardım alınarak 

yapılan sihir çeĢididir.
37

 Tarihte Babil
38

 diye bilinen bugünkü Irak topraklarında 

yaĢayan Keldâniler, astronomi ve astrolojide çok ileri bir seviyeye gelmiĢlerdir. 

Kur’an’da Sâbie
39

 olarak adlandırıldığı da söylenen Keldâniler, yaĢanan bütün 

olayların yıldızlar âleminin etkisiyle oluĢtuğunu savunuyorlardı. Bundan dolayı 

Keldâniler her bir yıldız için ayrı ayrı putlar yapıyorlardı. Bu yaptıkları heykellere ve 

putlara çeĢitli efsunlarla yaklaĢmaya çalıĢıyorlardı. Ġyilik için MüĢteri yıldızına 

(Jübiter), baĢkalarıyla savaĢmak ya da onlara zarar vermek istediklerinde Zuhal 

yıldızına (Saturn), salgın hastalıklar ve doğal afetlerden korunmak içinde Merih 

yıldızına (Mars) tapıyorlardı.
40

 

Babilliler o dönemin imkân ve Ģartları içerisinde mimari, sanat ve ilimde ileri 

seviyede idiler. Bu, ortaya koydukları mimari eserlerden anlaĢılmaktadır.Aynı 

zamanda burası Babil Kulesi’yle meĢhur beldedir. Bu da mimaride geldikleri noktayı 

gösteren önemli bir örnektir. Bu devirde insanların çoğu özellikle avam tabakası 

sihirbazlara ayrı bir önem veriyor ve onların yaptıklarına inanıyorlardı. Öyleki bu 

                                                           

35
 Milattan önce II. binin sonunda Güney Mezopotamya'ya gelen ve zamanla Yeni Babilanya 

Ġmparatorluğu'nun hâkim sınıfını teĢkil eden bir kavimdir. (bk. “Keldaniler” mad.,DĠA, c. XXV, s. 

207-210.) 
36

 Ali Osman AteĢ, Kur‟an ve Hadislere Göre, Cinler ve Büyü, Beyan Yay. Ġstanbul 2003, s. 195. 
37

 Çelebi, “Sihir” mad.,DĠA, c. XXXVII, s. 170 
38

 Tanrının kapısı anlamına gelir. (bk. “Bâbil” mad., DĠA, c. IV, s. 392-394) 
39

 Bakara, 2/62; Mâide, 5/69; Hac, 22/17. 
40

 Ali Osman AteĢ, A.g.e., s. 195. 
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insanlar, sihirbazların varlıkların görüntü ve doğal hallerini değiĢtirdiklerine, mesela 

bir sihirbazın bir insanı herhangi bir hayvana, at, eĢek, kedi vb. çevirebildiğine daha 

sonra da tekrar eski haline getirebileceğine dahi inanmaktaydılar. Onlara göre bir 

sihirbaz bir süpürgeye veya benzer bir eĢyaya binerek havalanabilir, istediği yere 

uçarak gider ve geri gelebilirdi. O günkü halk bu ve benzeri garip olayların 

büyücülerin veya sihirbazlarınyıldızlarla olan irtibatları sonucu ortaya çıktığına 

inanırdı. Halkın bu durumunu gören sihirbazlar da bu durumdan değiĢik hile ve 

oyunlarla istifade ederlerdi. Bu durum öyle bir hal almıĢtıki toplumun her tabakası 

sihirbaz ve büyücülerden korkardı. Görüldüğü üzere Babil halkı tek bir ilaha 

inanmayıp gök cisimlerine özellikle de yıldızlara inanmakta ve yıldızlardan fayda 

beklemekteydiler. Bu yanlıĢ inancı ortadan kaldırmak ve bu insanları doğru yola 

ulaĢtırmak için Allah’u Teâlâ Hz. Ġbrahim’i göndermiĢti. O dönemde bugünkü Irak 

ve çevresi bu sapık inançtaydı. Dahhak
41

 ve Feridun
42

 Dönemi’ne kadar bu sapık 

inanç devam etti. Sonraki dönemde sihirbaz, büyücü ve kâhinlere savaĢ açıldı, 

yakalananlar kılıçtan geçirildi. Fakat Keldanilere ait bu bilgileri aktaran Cessas, 

bunların efsaneler olduğunu, bunları gerçek olarak ele alıp değerlendirmenin yanlıĢ 

olacağını ifade etmektedir.
43

 Yani bir sihirbazın yapabileceği Ģeyler bellidir. Bir 

varlığı baĢka bir varlığa çevirmesi gibi durumlar yalnızca Allah’ın (c.c) yapabileceği 

hadiselerdir. Bu nedenle yukarıda anlatılanlar hem fıtratın kanunlarına hem de akıl 

ve mantığa terstir.  

3.2. Eski Mısır’da Sihir ve Büyü 

Sihir ve sihirbazlık denilince akla ilk gelen olay Hz. Musa ile Firavun’un 

sihirbazları arasında geçen hadisedir. Bu hadiseler Mısır’da vuku bulmuĢtur. 

Kur’an’da belirtildiği üzere
44

 Mısır sihirbazları da insanlara karĢı bazı teknikler 

kullanarak (illüzyon)
45

 göz boyamacılığı yapıyorlar, olmayan Ģeyleri varmıĢ gibi 

                                                           

41
 Eski Ġran mitolojisinde Hint-Ġran ortak geleneğinden kalma, insan vücutlu ejder veya ejder 

görünümlü insandır. (bk. “Dahhâk” mad., DĠA,c. VIII, s. 408.)  
42

 Eski Ġran’ın milli destan kahramanı, Dahhâk’ı ortadan kaldırdığı söylenir. (bk. “Feridun” mad.,DĠA, 

c. XII, s. 396)  
43

 Cassas, A.g.e., I, s. 62-64; Kamil Miras, Ahmed Naim, Sahihi Buhari Muhtasarı Tercemesi ve 

ġerhi, Dib. Yay., Ankara 1978,c. VIII, s. 226-228. 
44

 A’râf, 7/109-120; Yûnus, 10/76-81; Tâhâ, 20/59-72; ġuarâ,26/ 34-49  
45

 Çelebi, “Sihir” mad.,DĠA, c. XXXVII, s. 170. 
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gösteriyorlardı. Buradaki sihirbazlarların durumu Babillilerin durumundan farklıdır. 

Zira Mısır sihirbazları yıldızlardan gök cisimlerinden ziyade, hile, aldatmaca, göz 

boyama ve insanların bilmediği tekniklerden yararlanmak suretiyle sihir yapıyorlardı.  

Bu sihirbazların yalanlarını ortaya çıkarmak ve halkı bu göz boyamalardan 

kurtarmak için Allah (c.c) Hz. Musa’yı âsa ve yed’i beyzâ gibi mucizelerle 

Firavun’un karĢısına çıkarmıĢtır.
46

 Böylece Hz. Musa tarafından sihirbazların 

oyunları bozulmuĢtur.
47
Kur’an’ın bildirdiğine göre Firavun’un sihirbazları, Hz. 

Musa’nın âsa mucizesini geçersiz kılmak ve yok saymak için içleri civa dolu iplerini 

ve sopalarını ortaya koyduklarında, onun korkunç bir ejderhaya (yılan) dönüĢen 

âsası, güneĢin ısısıyla ortada dönen içi civa dolu sopaları yakalayıp bir anda 

yutmuĢtur. Bu mucize karĢısında ĢaĢırıp kalan sihirbazlar bunun bir sihir olmadığını 

anlamıĢ ve hemen oracıkta secdeye gidip Allah’a imanlarını izhar etmiĢlerdir.
48

 

Tevhid karĢısında Ģirkin duramayacağını gören sihirbazlarda ortalıktan çekilmiĢ, bu 

iĢi bırakmak zorunda kalmıĢlardır.
49

 Bunun yanında toplumun çeĢitli katmanlarındaki 

sihirbazların durmayıp gizlice sihirle meĢgul olmaya devam ettikleri ve yine insanları 

etkileri altına almaya çalıĢtıkları da belirtilmektedir.
50

 Bu durum sihrin insanlar 

arasındaki konumunu sürekli koruduğunu göstermektedir.  

3.3. Hz. Süleyman Devrinde Sihir ve Büyü 

Kendinden sonra gelenler tarafından sihirle itham edilen bir peygamber de Hz 

Süleyman’dır. Kur’an-ı Kerim’de de ifade edildiği üzere, Hz. Süleyman devrindeki 

sihirbazlar arasında bir kısım fitneci Ģeytan sanatkârlar vardı.
51

 Bunların bir kısmı 

iĢçi, usta, kalfa ve mimarlardan oluĢurkenbirkısmı da denizlerin derinliklerinde olan 

hazineleri çıkarmaya çalıĢan deniz dalgıçlarından oluĢmaktaydı. Diğer bir kısmıda 

çeĢitli sosyal sınıflara mensup sihirbazlardır. Bu sihirbazlar bir ara çok ileri gidip 

çıkardıkları fitneyle Hz. Süleyman’ın tahtını ele geçirmeye çalıĢmıĢlardır.
52

 Ġlahi 

                                                           

46
 A’râf, 107, 108; ġuarâ, 32, 33; Çelebi, “Sihir” mad.,DĠA, c. XXXVII, s. 170; Ali Osman AteĢ, 

A.g.e., s. 197. 
47

 A’râf, 7/117; Tâhâ, 20/69. 
48
A’râf, 7/120; Tâhâ, 20/70; ġuarâ, 26/46. 

49
 Miras, A.g.e., c. VIII, s. 228-229. 

50
 Cassas, A.g.e., c. I, s. 64.  

51
 Sâd, 38/37. 

52
 Sâd, 38/34; Yazır, A.g.e., c. I, s. 364; c. VI, s. 471; Miras, A.g.e., c.VIII, s. 229, 230. 
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mesajın kaynağından uzak olan bu Ģeytanlar, yaptıkları kulak hırsızlıkları neticesinde 

elde ettikleri birtakım bilgilerin içine binlerce yalan yanlıĢ Ģeyler katarak gizlice 

etrafa yaydılar. Bunun için de genellikle kâhinleri ve sihirbazları seçerek onlara 

telkinlerde bulunurlardı. Az da olsa ara sıra doğru çıkan bu haberleri kullanan 

büyücü ve kâhinler bunların yanı sıra binlerce yalan haberi de yayarlardı. Sonra 

kâhinler bunları yazarak gönülleri etkileme hakkında değiĢik sihir ve efsun kitapları 

yazdılar. Bunun yanında geçmiĢ ve gelecekle ilgili efsaneler, masallar, yalanlar 

uydurdular. Hadiseleri ve bazı gerçekleri tahrif edip hurafeler ortaya atarak insanları 

doğru yoldan uzaklaĢtırdılar. Elde ettikleri bu imkânlarla insanları kendilerine 

inandırıp kötü emellerine alet ettiler. Netice itibariyle “Cinler gaybdan haber 

veriyor.” bilgisi dilden dile yayılmıĢtır. Ortaya attıkları yalanlar ve iftiralar yüzünden 

fitne zuhur etmiĢtir.Bunun sonucunda Hz. Süleyman hükümranlığını ve gücünü bir 

süreliğine kaybetmiĢtir Fakat bu durum Allah’ın yardımıyla uzun sürmemiĢ, Hz. 

Süleyman tekrardan eski gücüne kavuĢmuĢtur.
53

 Bunun üzerine sihirle alakalı 

ortalıkta ne varsa hepsini toplattırarak tahtının altına gömdürmüĢtür.  

Hz. Süleyman’ın vefatından sonra Ģeytanlar, gömülü olan sihirle ilgili 

bilgilerden bahsederek insanlara, “Siz Süleyman’ın cinlere, rüzgârlara kuĢlara ve 

diğer varlıklara hâkimiyet kurduğu bilgiyiöğrenmek istemez misiniz?” dediler. Onlar 

da “Tabi isteriz” dediler. Bunun üzerine bu bilginin (sihrin) gömülü olduğu yeri 

gösterdiler. Ġnsanlar da gömülü sihri ortaya çıkarıp kullanmaya baĢladılar.
54

 Ġbni 

Ġshak’ın rivayetine göre ise, Ģeytanlar Hz. Süleyman’ın öldüğünü anlayınca sihrin 

tüm çeĢitlerini yazdılar ve “Kim Ģu arzu ve isteklerine kavuĢmak isterse Ģöyle Ģöyle 

yapsın.” diye duyurdular. Sihirle ilgili her türlü formüller ve yöntemleri belirledikten 

sonra bunu kitaplaĢtırdılar. Daha sonra bunu Hz. Süleyman’ın yüzüğüne benzeyen 

bir yüzüğün kaĢıyla mühürlediler. Üzerine de “Bu kitap Davudoğlu Süleyman’ın ilim 

hazinelerine dair Âsaf bin Berhiya’nın yazdığı Ģeyleri ihtiva eder.” diye yazdıktan 

sonra Süleyman’ın tahtının altına gömdüler. Ġsrailoğulları’ndan hayatta kalanlar bu 

                                                           

53
 Yazır, A.g.e., c. I, s. 364, 365. Miras, A.g.e.,c.VIII, s. 229, 230.  

54
 Ebi Cafer Muhammed ibni Cerir et-Taberi, Câmiu‟l Beyan an Te‟vilü‟l Kur‟an, (thk.: Abdullah b. 

Abdil Muhsin et-Türkiy), Dâru Hicr Yay. I. Baskı, Kahire 2001, II, s. 314; Ebu’l-Fida Ġsmail Ġbn-i 

Kesir, Hadislerle Kur‟an-ı Kerim Tefsiri, (çev.: Bekir Karlığa, Bedrettin Çetiner)Çağrı Yayınları, 

Ġstanbul 1984, c. II, s. 439, 440; Miras, A.g.e., c. VIII, s. 230; Abdullah Aydemir, Tefsirde Ġsrailiyat, 

Dib. Yay. Ankara 1971, s. 136, 137. 
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kitabı buldular ve kitapta yazılı olan Ģeyleri öğrenince “Hz. Süleyman’ın göstermiĢ 

olduğu olağanüstü halleri ve çeĢitli varlıklara hükmetmesini sihirle yaptığını 

söyleyerek sihri insanlar arasında yaymaya çalıĢmıĢlardır.
55

 

Bilindiği üzere özellikle sihir ve büyü Ġsrailoğulları arasında firavunlar 

devrinden beri yaygındır. Hatta Hz. Musa’nın göstermiĢ olduğu mucizeler karĢısına 

çıkacak kadar da meĢhurdur. Ancak Hz. Süleyman devrinde farklı bir Ģekil almıĢtır. 

Bir yandan Hz Süleyman’ın hükümranlığı hakkında siyasi entrikalar çevrilmiĢ, diğer 

yandan onun dünyayı büyüleyen ilmi diye, ona iftiralar atılmak suretiyle onun 

gösterdiği mucizeleri sihir olarak lanse etmiĢlerdir. Bu nedenle Ġsrailoğulları, Hz. 

Süleyman’a bir peygamberden ziyade, sihirbaz bir hükümdar nazarıyla bakmıĢlardır. 

Yahudiler, devletleri yıkılıp dağılınca zamanla insanlar arasında gizliden gizliye bu 

çeĢit neĢriyatı yayarak bunu bir maharetmiĢ gibi göstermekten de geri 

durmamıĢlardır.
56

 

Burada Hz. Süleyman’ın etrafında yaygın olan sihir ve büyüyle ilgili Ģeyleri 

toplattırıp, tahtının altına gömdürmesi düĢünülemez. Bir peygamber bu tür Ģeylerden 

medet ummaz. O yalnızca Allah’tan gelen vahye göre hareket eder. Tüm 

peygamberlerin yaptığıda budur. Bu yüzden Hz. Süleyman’ın bu tür kitapları 

toplaması, gömdürmesi ve saklaması tevhid inancınada aykırı düĢmektedir. Fakat 

Hz. Süleyman’ın ölümünden sonra sihir çeĢitlerinin yazıya geçirilmesi, sonraki 

nesillere intikal ettirilmesi ve bununla Hz. Süleyman’a iftira atılması daha gerçekçi 

durmaktadır.
57
Hz. Süleymandan sonra gelen sihirle ilgili nakiller de bu türden 

bilgilerdir. 

3.4. Yahudilerde Sihir ve Büyü  

Varlığı çok eski tarihlere dayanan sihir veya büyü Yahudiler arasında da 

oldukça yaygındır.
58

 Yahudi kutsal kitabında büyü için ekseriyetle kullanılan kelime 

“kshp” kökünden gelen “MekhaĢefah”dır. Akkadca’da bu kök kara büyüye denk 

gelir. Ġbranice’de ise kara büyü (kötülük için yapılan büyü) ile ak büyü (iyilik için 

                                                           

55
Taberi, A.g.e., c. II, s. 316; Ġbn Kesir, A.g.e., c. II, s. 444-446; Yazır, A.g.e., c. I, s. 365;  Aydemir, 

A.g.e., s.136, 137; Ali Osman AteĢ, A.g.e., s.  
56

 Yazır, A.g.e., c. I, s. 365; Miras, A.g.e., c. VIII, s. 230, 231. 
57

 Ali Osman AteĢ, A.g.e., s. 200.   
58

 Daniel, 1/20,  2/2-11. 
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yapılan büyü) arasındaki fark belirgin değildir.
59

 Yahudilerde büyücü anlamında 

kullanılan bir diğer kelime de “AĢaf”tır.
60

 

Yahudi kutsal metinlerinde üç çeĢit büyüden bahsedilmektedir. Bunlardan 

birincisi, asıl iĢi gelecekten haber verdiklerini söyleyen kimselerdir. Bu kimselere 

falcı (meomen), müneccim (kosem kesamim) ve gaybdan haber veren kâhinler 

(menaheĢ) denir. Ġkinci guruptakiler ise, baĢka hiçbir Ģeyle meĢgul olmadan 

doğrudan büyüyle uğraĢan, bunu kendisine meslek edinen, büyücü-afsuncu 

(mekhaĢef), sihir ve tılsımla bağlayan (hover, hever) kimselerdir. Üçüncü gurupta yer 

alanlar ise, cincilik ve bakıcılık yapmak suretiyle ölü ruhlardan bilgi alarak hem 

kehanette bulunan hem de sihirle uğraĢan kimselerdir.
61

 Bunlar bazen, yakın terimler 

kullanılarak Yahudi kutsal metinlerinde küçük farklılıklarla çok kez geçer.
62

 

Ġçerisinde kralların da bulunduğu büyüyle ilgili çok fazla uygulamalar 

bulunmaktadır. Ġsrailoğulları’nın ilk kralı Saul,krallığının ilk döneminde, ülkesindeki 

cinci, sihirbaz ve falcıları kovdu. Ancak, Filistiler karĢısında gücünü kaybedip zayıf 

konuma düĢünce hemen cincilikle uğraĢan bir kadın buldurduğu ve onun aracılığıyla 

ölmüĢ olan Samuel’le görüĢtüğü belirtilir.
63

 Yine bunların yanında Kral Yeram’ın 

annesinin afsunculuk yapması
64

, ManaĢĢe’nin oğullarını ateĢten geçirmesi, 

sihirbazlık, afsunculuk, müneccimlik yapması, falcılar ve cinciler kullanması
65

 gibi 

bunların dıĢında da Yahudi kutsal metinlerinde sihir ve büyücülükle ilgili çokça 

örnekler bulunmaktadır. Bunların yanında o dönemin insanları da artık sihirbazlara, 

falcılara, müneccimlere, tılsımcılara ve yalancı Peygamberlere itimat ediyor ve 

onların dediklerini yapıyorlardı.
66

 

Öteden beri var olan sihirbazlık, büyücülük, falcılık, afsunculuk, 

müneccimlik, cincilik ve yıldızlara bakıp sonuç çıkarmanın Yahudi kutsal 

metinlerinde Ģiddetle yasaklandığı görülmektedir. Bu da Yahudi kültürünün 

                                                           

59
 Hikmet, Tanyu,  “Büyü” mad.,DĠA, c. VI, s. 505.  

60
 Tanyu, “Büyü” mad.,DĠA, c. VI, s. 505. 

61
 Tanyu, “Büyü” mad.,DĠA, c. VI, s. 505. 

62
 II. Krallar, 21/3-5;  II. Tarihler, 33/3-6;  Mika, 5/12.  

63
 I. Samuel, 28/3-9. 

64
 II. Krallar, 9/22. 

65
 II. Tarihler, 33/3-6. 

66
 Yeremya, 27/9, 10; Hezekiel, 13/19-23. 
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geliĢmesinin ve yayılmasının sihirle ilgili kavramların tesiri altında gerçekleĢtiğini 

göstermektedir. Esasen tevhid inancına sahip olan Yahudilik’te sihrin, büyünün vb. 

durumların etkisine inanma, Allah’tan baĢka yaratıcıların varlığını kabul etme gibi 

olacağından, tevhid inancına ters düĢmektedir. Bu yüzden Yahudi kutsal kitabında 

“Afsuncu (büyücü) kadını yaĢatmayacaksın” denilmiĢtir.
67

 Bu akideden dolayı kutsal 

metinlerin değiĢik yerlerinde, “Cincilere ve bakıcılara dönmeyin; sihirbazlık ve 

müneccimlik etmeyeceksiniz ve cinci veya bakıcı olan erkek ve kadın mutlaka 

öldürülecektir.”
68

 bu yasakların dıĢında afsunculuk, büyücülük, müneccimlik, 

falcılık, vb. Ģeylerin insanları baĢlarına geleceklerden kurtaramayacağı 

bildirilmektedir.
69

 “Yakub, evine ve onunla beraber olanların hepsine Ģöyle dedi: 

aranızdaki yabancı ilahları atın.”
70

 Tüm bunların yanında sihir ve büyü, puta 

tapmakla aynı kabul edilir.
71

 

Netice itibariyle Kur’an-ı Kerim’de olduğu gibi Yahudi kutsal kitabında da 

sihir, büyü, tılsım, fal, müneccimlik, yıldızlara bakarak sonuç çıkarmak vb, Ģeylerle 

uğraĢmak, onlardan faydalanmak ve onlardan medet ummak Ģiddetle yasaklanmıĢtır. 

Tevhid inancına dayalı olan Yahudilik, yaratıcının dıĢında baĢka Ģeylerden 

yararlanmaya çalıĢmayı ve onlara inanmayı puta tapmak olarak niteleyerek Ģirk 

saymıĢtır. Bu yüzden sihri, büyüyü, falcılığı, müneccimliği vb. Ģeyleri Ģiddetle 

reddetmiĢtir.    

3.5. Hıristiyanlarda Sihir ve Büyü  

Bütün ilahi dinlerde olduğu gibi Hıristiyanlık’ta da tevhid inancının 

karĢısında yer alan sihir ve büyü uygun görülmemiĢ ve yasaklanmıĢtır. Fakat Eski 

Ahid’e göre Yeni Ahid’de sihirle ilgili konulara daha az yer verilmiĢtir.
72

 Hz. Ġsa’nın 

doğumunda doğudan gelen müneccimlerin, Hz. Ġsa’nın doğumunu müjdelemeleri 

Ġncil’lerin yalnızca birinde yer almaktadır.
73

 “Ġsa’da “Baalzevul” (Ģeytanların lideri) 

                                                           

67
 ÇıkıĢ, 22/18. 

68
 Leviller, 19/26, 31,  20/27   

69
 ĠĢaya, 47/9-15. 

70
 Tekvin, 35/2. 

71
Tanyu, “Büyü” mad.,DĠA, c. VI, s. 505. 

72
 Tanyu, “Büyü” mad.,DĠA, c. VI, s. 505. 

73
 Matta, 2/1-12. 



17 

 

denilen saklı bir güç var, Cin’lerin lideri olan bu gizli güç aracılığıyla Cin’leri 

çıkarıyor” diyenlere mukabil Hz. Ġsa, bu haksız ithamları ortaya atanların 

Ruhulkudüs’e murdar ruhu dediklerini hatırlatıyordu.
74

 Buna benzer Cin çıkarma 

iĢlerini Hz. Ġsa’dan sonrakilerin de yaptığını Yeni Ahid haber veriyor. Zira Pavlus, 

bir defasında falcı ruhuna sahip ve gaybdan haber veren hizmetçi kızdaki ruha “çık” 

dedi; o da çıktı.
75

 Bir baĢka defa da Pavlus, yanında Barnabas varken yalancı 

peygamber olan Yahudi bir büyücünün gözlerine bakarak onun gözünü kör etti.
76

 

Yeni Ahid’de cinlere ve putlara tapanlar, katiller, hırsızlık ve zina yapanlar vb. 

kötülük yapanlar gibi büyücülükten tövbe etmeyenler de Ģiddetle kınanmaktadır.
77

 

Hıristiyanlar sihir yapıp ondan faydalanmayı kendilerinin dıĢındaki insanların 

yaptıklarını ileri sürmüĢlerdir. Bu yüzden 15-17. yüzyıllar arasında çok sayıda 

Yahudi’yi Engizisyon Mahkemeleri’ne çıkarıp sihirbazlık ve cadılıkla suçlayarak 

öldürmüĢlerdir.
78

 Hıristiyan âleminde sihirbazlardan, büyücülerden daha çok cadılar 

etkilidir. Bu sebeple Hristiyanlar, büyücülerden çok cadılardan çekinip 

korkmaktadırlar. Yeni Ahid’de de “cadı” kavramını açıkça ortaya koyan bir ayet 

yoktur. Fakat çok belli olmayan bir iki temas bulunmaktadır.
79

 Kilise babaları ve 

önde gelen ilk yazarlar, sihri putperest kavimlere ait bir özellik olarak görmüĢlerdir. 

Hristiyanların önde gelenlerine göre dinin ruhuna aykırı olan bu uygulama ancak iyi 

bir dini eğitimle aĢılabilir. Kilise, büyü karĢısında bu düĢüncede olsa da özellikle 

halkta kırsal kesimde büyü geleneği yaygın bir Ģekilde devam etmiĢtir. Bu, zamanla 

Ģehirlileri de içine alacak Ģekilde yaygınlaĢmıĢtır. Bu denli yaygınlaĢan büyücülük, 

sihirbazlık ve cadılık, kilisenin sert tedbirler almasına zemin hazırlamıĢtır. Papalık 

tüm bunların önüne geçmek için 1320 yılında büyücülük ve cadılığı dinsizlik sayan 

bir ferman yayınlamıĢtır. Bu fermana göre engizisyon kayıtlarında “cadılar sebti”
80

, 

“kara Ģeytan tapınması” (satanizm) gibi deyimler kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Tüm 

bunlar halk tarafından tepki görse de bazen hoĢgörüyle karĢılanan ak büyü ve 
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 Markos, 3/22-30; Yuhanna, 7/20; Matta, 12/22-32; Luka, 11/14-20. 
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 Resullerin iĢleri 16/16-18. 

76
 Resullerin iĢleri, 13/6-10. 
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 Vahiy, 9/20, 21,  21/8,  22/15.  
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Tanyu, “Büyü” mad., DĠA, c. VI, s. 505.  
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 Resullerin iĢi, 16/16-18. 
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 Cadılar bayramı demektir. Batıda 31 Ekimde kutlanır. Çok önceleri hasat zamanının bitiĢi ve kıĢın 

baĢlaması için kutlanırken, günümüzde ise adeta bir kostüm partisi halinde kutlanmaktadır.   
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simya
81

 gibi faaliyetler de vardır. Fakat Avrupa’da en çok ilgi toplayıp literâtüre 

geçen cadılıkla ilgili inançlardır. Bunların sonucunda Papa VIII. Ġnnocent 1484’te 

cadılığı zındıklık olarak kabul eden bir ferman yayınlamıĢtır. Yayınlanan bu ferman, 

Almanya, Fransa ve Ġngiltere baĢta olmak üzere Avrupa’nın değiĢik yerlerinde 

uygulanmıĢtır. YaklaĢık 200 yıl boyunca aralarında çok sayıda suçsuz insanın da 

olduğu on binlerce kiĢinin suçlu görülüp iĢkence edilerek öldürülmelerine sebep 

olmuĢtur.
82

 

Tüm bunlar gösteriyor ki ilahi kaynağa dayanan Hristiyanlık’ta da sihre 

inanmak ve sihir yapmak dinsizlik olarak kabul edilmiĢtir. Önüalınamayan bu 

durum, ilerleyen zaman içerisinde bizzat Papalık’ın fermanlar yayınlamasına sebep 

olmuĢtur. Fermanlara rağmen önüne geçilemeyen büyücülük ve cadılığın ortadan 

kaldırılması için iĢkenceler yapılarak içlerinde masumların da bulunduğu çok sayıda 

insan öldürülmüĢtür. Fakat anlaĢılan o ki yayınlanan fermanlara ve ölümlere rağmen 

Hıristiyanlık’tada sihir ve büyü hâlâ etkisini sürdürmektedir.  

3.6. Cahiliye Araplarında Sihir ve Büyü 

Ġnsanlık tarihi boyunca her dönemde olduğu gibi özellikle felaket, kargaĢa ve 

savaĢ gibi toplumları topyekün ilgilendiren problemli dönemlerde, geleceğe dönük 

bilgiler edinebilmek adına çok değiĢik yollara tevessül edilmiĢtir. Falcılık, sihir, 

büyü, kehanet, tencim
83

 vb. unsurlar oldukça rağbet görmüĢtür. Bunları kullanarak 

ileriye dönük kehanetlerde bulunulmuĢtur. Gelecekle alakalı olabilecek durumlarla 

ilgili insanın kabiliyet ve zekâsı yetersiz kaldığı için, insanlar bu tip batıl ve hurafe 

sebeplere yönelerek onlardan medet umar hale gelmiĢlerdir. Ġnsanlığın geldiği son 

nokta olan yirminci asırda dahi en modern, geliĢmiĢ, kalkınmıĢ milletlerin en seçkin 

sınıfları arasında dahi falcılık, sihir, kehanet vb. durumlara inanıp bunu sanat haline 

getirenlerin bulunduğu görülmektedir. Batılılar arasında falcılığın en revaçta olduğu 
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 Maddeleri birbirine karıĢtırıp değiĢtirme iĢine denir.  
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 Tanyu, “Büyü” mad., DĠA., c. III, s. 506. 
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zaman yılbaĢlarıdır.
84
Çünkü insanların en kolay aldandıkları an eğlence ve oyuna 

daldıkları anlardır. 

Kadim medeniyetlerde olduğu gibi Ġslamiyet öncesi cahiliye devrinde de sihir 

ve büyü çok yaygındı. Cincilik, fal okları, yıldızlara bakmak, kehanet, küçük kareler 

çizerek içlerine harf veya sayı yazmak, düğüm atmak gibi yollarla sihir yapmak 

oldukça meĢhurdu. Cahiliye devrinde bütün bunları putperestlikle birlikte 

yapıyorlardı. Araplar büyücülerden çok korkar ve çekinirlerdi. Bu yüzden büyücülere 

karĢı aĢırı bir saygı ve güven vardı.
85

 Cahiliye devrinde Araplar, kâhinlerin her Ģeye 

muktedir olduğuna inandıkları için her Ģeyi onlara danıĢırlardı. Aralarında 

anlaĢmazlık olduklarında, hastalandıklarında, içinden çıkamadıkları konularda, rüya 

gördüklerinde, ileride baĢlarına gelecek Ģeyler konusunda hemen kâhinlere 

baĢvururlardı.
86

 Kâhinler Babillilerde, Fenikelilerde, eski Mısırlılarda nasıl bir 

konuma sahipse cahiliye çağı Araplarında da aynı konuma sahiptiler. Araplara göre 

putların içinde cinler bulunurdu, bu cinler kâhinlerle konuĢur ve kâhinlere gökte 

neler olup bittiğini haber verirlerdi.
87

 

Bu dönemde Araplar arasında özellikle kâhinlik çok yaygındı. Toplumun 

içinde meĢhur olmuĢ “ġıkk” ve “Satih” gibi bir kısım kâhinler mevcuttur. Bunlardan 

bazıları kendilerine tabi olan, hizmetkârlık yapan cinlerin olduğunu ve geleceğe dair 

olacaklarla ilgili haber getirdiklerini söylüyorlardı. Diğer kısımda olanlara ise 

“Arraf” denirdi. Bunlar bir kısım vasıtaları kullanarak kaybolan veya çalınan 

eĢyaların yerini bulup ortaya çıkardıklarını iddia etmekteydiler.
88

 

Cahiliye devrinde Araplar arasında en meĢhur olan kâhin, ġıkk b. Huveyl b. 

Ġrem b. Sam b. Nuh idi. Bu kâhin kendi devrinde çok büyük bir Ģöhrete kavuĢmuĢtu 

ki, bu yüzden o “Kâhinler Kâhini” diye adlandırılmıĢtır. Bu kâhin insanları ĢaĢırtacak 

Ģeylerden bahseder, geleceğe dair gaybi haberler getirdiğini söyler ve buna insanları 
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 Miras, A.g.e., c. VI, s. 543. 
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87

 Çağatay,  A.g.e., s. 145. 
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 Ġbnü’l Esir, el-Kâmil fit Târih Tercemesi, Ġslam Tarihi, (çev.: Abdullah Köse) Bahar Yayınları, 

Ġstanbul 1989, c. I, s. 404-410. 
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da inandırırdı. Rivayete göre Yemen Kralı Rabia b. Nasr, gördüğü bir rüya üzerine 

ülkesindeki kâhinleri toplayıp gördüğü rüyayı yorumlamalarını isteyince onlar da 

kraldan gördüğü rüyayı anlatmasını istediler. Kral, rüyamı bilmeyen yorumunu da 

bilemez deyince kâhinler kralın gördüğü bu rüyayı her Ģeyi bilen Satih’in (ġıkk) 

yorumlayabileceğini söylediler. 
89

 

Bunların dıĢında Peygamberimizin yaĢadığı dönemde de kâhinler yaygındır. 

Peygamberimiz sütanneye verildikten sonra sütannesi Halime tarafından yılda bir 

Mekke’ye ailesinin yanına getiriliyordu. BeĢinci yıl yine ailesinin yanına 

getirildiğinde bir kâhin gelerek “Ey KureyĢ topluluğu bu çocuğu öldürün. Çünkü bu 

sizi öldürecek ve topluluğunuzu dağıtacaktır.” dedi. Bunun üzerine dede 

Abdulmuttalip korkmuĢtur.
90

 Her devirde olduğu gibi cahiliye devrinde de sihir ve 

büyü insanlar arasında oldukça yaygın ve etkilidir.   

3.7. Hz. Peygamber Devrinde Sihir ve Büyü 

Sihrin varlığının çok eski dönemlere kadar gittiğini yukarıda belirtmiĢtik. 

GeçmiĢten gelen bu anlayıĢ cahiliye devrinde olduğu gibi Ġslamiyet’in gelmesiyle de 

bir anda ortadan kalkmamıĢtır. Sihirbazlık, Peygamberimizin sihri yasaklaması
91

 ve 

Kur’an’ın sihrin küfür olduğunu
92

 açıkça belirtmesine kadar devam etmiĢtir. Bu 

yüzden Peygamberimiz zaman zaman uyarılarda bulunarak bu cahiliye inancını 

ortadan kaldırmak için epeyce uğraĢı vermiĢtir. Bu yönde Peygamberimizden 

nakledilen hadislerden bazıları Ģunlardır.    

“Ġçki bağımlısı, sihre inanan ve akrabalarıyla irtibatını (sıla-i rahmi) kesen cennete 

giremeyecektir.”
93 

“Düğüm atarak üzerine üfleyen kimse sihir yapmıĢtır. Sihir yapan ise ĢirkegirmiĢtir. Üzerine 

bir Ģey takan kimse, (taktığı Ģeye) güvenmiĢ olur.”
94
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“Davud Peygamberin gecede bir saati vardı ki bu saatte ailesini uyandırarak Ģöyle derdi: “Ey 

Davud ailesi, kalkın namaz kılın. Bu saat öyle bir saattir ki, sihirbaz veya vergi toplayanın 

dıĢındakilerin duasına karĢılık verilir.”
95

 

“Helak ediciĢu yedi Ģeyden sakının. “Dediler ki: „Bunlar nelerdir ey Alah‟ın Rasulü? 

Buyurdular ki: “Allah‟a ortak koĢmak, sihir yapmak, haksız yere Allah‟ın verdiği cana kıymak, 

yetim malı yemek, faiz yemek, savaĢta düĢmandan kaçmak, kendini savunmaktan aciz namuslu 

kadınlara zina iftirasında bulunmak.”
96

 

“BaykuĢlarda (uğursuzluk) bir Ģey yoktur. Göz değmesi de bir gerçektir.”
97

 

Hz. Peygamber Medine’ye gelince Ġslam’ı yaymaya devam etmiĢ, bu 

vesileyle önce yakın çevre olmak üzere Medine’nin dıĢındaki kabilelere de tebliğden 

geri durmamıĢtır. Özellikle Medine ve çevresinde yaĢayan Yahudi kabilelerini de 

Ġslam’a davet ederek, onlara Kur’an’ın yanında Tevrat’tan da bahsetmiĢtir. Bunun 

üzerine Yahûdiler peygambere iman edeceklerine, onunla mücadele etmeye 

kalkıĢtılar. Neticede bu mücadeleden bir sonuç alamayınca “nübüvvet yoluyla 

mücâdele edemeyeceğiz, biz ne yapıp etsek Cibrîl O’na haber veriyor” dediler. Bu 

yüzden Cebrâil’e (a.s.) düĢman oldular.
98

 Tevrat’daki bilgilerede aldırıĢ etmeden Hz. 

Süleyman’ın sihirbaz olduğunu ileri sürerek iftirada bulundular. Hâlbuki Tevrat’taki 

hükme göre, sihir yapan kadın ve erkeklerin öldürülmesi emredilmektedir.
99

 Fakat 

onlar her Ģeye rağmen bu davranıĢlarından vazgeçmediler. 

Medine Yahudileri bu arada Hz. Peygamber’in getirdiği ilahi mesajlara 

karĢılık “Süleyman, Muhammed’in (s.a.s.) dediği gibi bir peygamber değildi. 

Sihirbaz bir hükümdardı. “Sihirlerini mûcize gibi gösterirdi” diye Kur’an’ı 

yalanlamaya kalkıĢarak iftira yolunu seçtiler. Hz. Süleyman’ın da sihir yaparak 

insanları etrafında topladığını ileri sürdüler. Sihir küfür olduğu için, Yahudi’lere 

göre, Hz. Süleyman’ın da hâĢâ kâfir olması gerekiyordu. Bu yüzden Kur’ân-ı 
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Kerim’de Allah Teâlâ, Hz. Süleyman’ın değil, Ģeytan sihirbazların küfre düĢtüğünü 

haber vermektedir.
100

 

Bunlarla yetinmeyen Yahudilerin, Hz. Peygamber’e sihir yapmaya 

kalkıĢtıklarını bazı hadis kaynaklarında rivayet edildiğini görmekteyiz.
101

 Peygamber 

efendimiz Zilhıcce ayında Hudeybiye’den döndüğü sırada, Medine’de kalan 

Yahudilerin elebaĢları sihirle uğraĢan Yahudi Lebid b. Âsam’ın yanına giderek ona 

“Ey Ebu‟l A‟sam! Sen bizim en sihirbazımızsın! Muhammed bizim erkek ve 

kadınlarımızı büyüledi. Biz ona karĢı bir Ģey yapamadık. Bütün bu olanlara karĢılık 

senin de ona sihir yaparak cezalandırmanı istiyoruz.” diyerek anlaĢtılar.
102

 

Bunun üzerine Lebid b. Âsam diğer Yahudilerin de yardımıyla 

peygamberimizin saç tellerini ve tarak tellerini ele geçirince ona bir kısım düğümler 

attı ve üfledi. Bu düğümlenmiĢ ve üflenmiĢ saç tellerini erkek hurmanın kurumuĢ 

çiçek kabuğunun içine koyup sonra bunları alıp Zurayk Oğulları’nın (Zervan) 

kuyusuna
103

 yerleĢtirmiĢtir. Bunun üzerine peygamberimizin sıhhati bozulmuĢ, 

gözlerinin feri azalmıĢ, halsizlik baĢ göstermiĢtir. Yapmadığı bir iĢi yapmıĢ gibi 

olmuĢtur.
104

 Bir müddet peygamberimiz yeme, içme ve çevresindekilerle 

ilgilenmekten de uzak kalmıĢtır. Bu durum peygamberimize Cebrail tarafından haber 

verilmiĢ, Peygamberimiz, Hz. Ali ile Hz. Ammar b. Yasir’i çağırıp, Zervan kuyusuna 

giderek oradaki hurmanın kurumuĢ çiçek kabuğunun içindeki büyülenmiĢ saç 

tellerini ve tarak diĢlerini almalarını emretmiĢtir. Hz. Ali ve Hz. Ammar b. Yasir 

kuyudan büyülenmiĢ Ģeyleri aldıktan sonra peygamberimizin emriyle kuyuyu 

kapattılar.
105

 Bulunan yay kiriĢi üzerindeki düğümleri çözemediler. Böylece Cebrail 

gelip Felak ve Nâs surelerini okuyunca düğümler çözülmüĢtür. Daha sonra 

peygamberimiz Lebid b. Âsam’ı yakalatıp sorguya çektirince altın için yaptığını 

ifade etmiĢtir. Peygamberimizin çevresindekiler onu öldürmeyi istemelerine rağmen 
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peygamber onun ötede göreceği ilâhi azap daha Ģiddetlidir, diyerek serbest 

bırakmıĢtır.
106

 

Burada nakledilen rivayetlere göre peygambere sihir yapıldığı ve bir süre için 

yapılan sihrin tesiri altında kaldığı belirtilmektedir. Fakat tüm bu rivayetlere rağmen 

peygambere sihir yapıldığı konusu ulema tarafından uzunca tartıĢılmıĢtır. Ancak 

yapılan tüm bu tartıĢmaların temel dayanak noktası peygambere olan bağlılıklarından 

kaynaklanmaktadır.  

Peygambere sihir yapıldığını kabul edenler genellikle onun da diğer insanlar 

gibi beĢeri özelliklere sahip olduğunu söylemiĢlerdir. Ağlar, güler, hastalanır, 

yaralanır, üzülür, dolayısıyla insan olduğu için peygamber de bu durumlara maruz 

kalır. Eğer bunları kabul etmezsek o zaman peygamberi ilahlaĢtırmıĢ oluruz. Zira 

Peygamberimiz de Uhud’da yaralanmıĢ, diĢi kırılmıĢ, hastalanmıĢ, yaĢadığı olaylar 

karĢısında üzülmüĢtür. Bunun gibi diğer peygamberlerinbaĢlarına da benzer hadiseler 

gelmiĢtir. Hz. Ġbrahim’in ateĢe atılması, Hz. Zekeriyya’nın testereyle biçilmesi gibi 

örnekleri mevcuttur. ĠĢte tüm bunlar peygamberlerin dıĢ yönüyle ilgilidir. Burada 

peygamberde görülen bu hastalıklar, yaralanmalar ve sihir onun iç dünyasıyla değil, 

dıĢ dünyasıyla ilgilidir. Yani peygamberlik yönünü etkilememiĢtir. Peygambere sihir 

yapıldığı yukarıdaki hadislerle sabittir. Cumhur tarafından peygamberin sihre maruz 

kaldığı kabul edilmiĢtir. Aslında peygamberin hayal gücü ve görmesinin azaldığı 

ancak bu olayın onun peygamberlik yönüne etki etmediği açıktır. Bu durumda sahih 

hadislerle sabit olan bu vakayı inkâr etmenin hiçbir anlamı yoktur.
107

 Ġbni Kayyim el-

Cevzi de bu konuda Ģöyle der: Sihrin tesir edebildiği yer dıĢ azaları ve vücuduydu. 

Akıl, mantık ve kalbine değildi. Bu yüzden kendisine, ailesine yaklaĢmıĢ gibi 

gösterilen Ģeyin doğru olduğuna inanıyordu. Hatta bunun gerçek değil de bir hayal 

olduğunu biliyordu.
108

 

Elmalılı Hamdi Yazır, konuyla ilgili Ģöyle diyor, “Peygambere sihir yapıldı 

da, yapılan sihir iptal edildi” demekle, ona “büyülenmiĢtir” demek arasında büyük 
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fark vardır. BüyülenmiĢtir demek “Sihre mağlup olmuĢtur” demek olur. Bu rivayetler 

mağlup olduğunu değil, aksine mucize olarak galebesini haber vermektedir. Bu 

itibarla Kur’an’ın hükmünü tahkik ve teyid etmektedir. BeĢeriyet gereği 

peygamberin mümtazĢahsına zararlar dokunmuĢtur. Uhud’da diĢlerinin kırılması, 

Hayber’de zehirlemeye kalkıĢılması gibi durumlarla karĢı karĢıya kalmıĢtır. Yine 

herhangi bir sebeple herhangi bir zarar veya hastalık veyahut ölüm ve öldürme gibi 

bir sıkıntının arız olabilmesi de münkündür. Hatta normal durumlarda hayal veya 

zihni bir kayma ve unutkanlık yahut da yapmak istediği bir iĢi yapamamak gibi ruhi 

bir hadiseye maruz kalmak akıl ve kalbinin selametine ve aldığı vahyin kuvvetine 

engel olmayacaktır. Allah’ın (c.c) yardımıyla bunlar izale edilerek nübüvvet 

makamına ve “Allah (c.c) seni koruyacaktır.” (maide, 5/67) vâdine aykırı 

olmayacağının unutulmaması gerekir.
109

 

Burada bir de muavvizeteyn surelerinin mekki mi yoksa medeni mi olduğu 

tartıĢılmıĢtır. Esbab-ı nuzulla ilgili kaynaklarda medeni olduğu vurgulanmıĢtır.
110

 

Âlusi’ye göre muavvizeteyn sureleri medenidir. Çünki peygambere Yahudiler 

tarafından sihir yapılması sonucunda nazil olmuĢtur. Yapılan sihrin tarihine ve yerine 

baktığımızda sahih kaynaklar bize Medine olduğunu göstermektedir. Bu yüzden 

medeni bir suredir der.
111

 Bunların dıĢında Razi, Ġbni Kesir, Mâverdi, Elmalı, 

medenidir derken, ZemahĢeri ve Beydavi Ġhtilaflı olduğunu beyan etmiĢlerdir.
112

 

Peygambere sihir yapılmadığını savunanlar ise, böyle bir durumu kabul 

etmenin nübüvvete aykırı olacağını savunarak kabul etmemiĢlerdir. Çünkü onların 

birinci delilleri muavvizeteyn surelerinin mekki olmasıdır. Ġkinci delilleri ise, “Allah 

seni insanların elinden koruyacaktır”
113

 ayetidir. Üçüncüsü ise,  “Zalimler dediler ki 

siz ancak büyülenmiĢ bir insana tabi oluyorsunuz”
114

 ayetidir. Ortaya koydukları bu 

delillere dayanarak peygambere sihir yapılmasının özellikle de tesir etmesinin itikada 

ters olduğunu bu yüzden peygamberin böyle bir Ģeye maruz kalmasının imkân 
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dıĢında olduğunu söylemiĢlerdir. Bunu söylerken sihrin akla aykırı olmadığını ancak 

böyle bir Ģeyi kabul etmeleri durumunda kâfirlerin sözlerini tasdik etmiĢ olacaklarını 

savunmuĢlardır. Yine son dönem müfessirlerinden Seyyid Kutub
115

 ve Süleyman 

AteĢ de
116

 peygambere sihir yapılmadığını iddia etmiĢlerdir. Çünkü muavvizeteyn 

surelerinin Mekke’de nazil olduğunu, sihirle ilgili gelen rivayetlerin sahih 

olmadığını, aralarında çeliĢkiler olduğunu ileri sürmüĢlerdir.
117

 

Peygambere sihir yapılması mevzuunda ortaya atılan deliller ve farklı 

görüĢleri yukarıda ifade etmeye çalıĢtık. Bir kısım ulema peygambere sihir 

yapılmadığını ileri sürerken ulemanın çoğu ise peygambere sihir yapıldığını 

savunmaktadır. Çünkü rivayet edilen hadislerin sahih kaynaklarda olması en büyük 

delildir. Buradan da anlaĢılacağı üzere sahih kaynaklarda ittifakla rivayet edilen bu 

hadisleri görmezden gelemeyiz. Bu yüzden peygambere de sihir yapıldığı görüĢü 

daha ağır basmaktadır. Zira insanlığa örnek olarak gönderilen Hz. Peygamber her 

alanda, her konuda ve hayatın her anında örnek teĢkil ettiği için bu mevzuda da 

ümmetine rehberlik etmiĢtir. Yani hastalanması, üzülmesi, yaralanması, 

zehirlenmeye çalıĢılması, soğuktan ve sıcaktan etkilenmesi, iftiralara maruz kalması 

ve daha sayamayacağımız kadar beĢeri durumlarla karĢı karĢıya kalması gayet 

doğaldır. Bu açıdan sihre maruz kalarak hastalanması ve bazı bedeni marazalara 

maruz kalması da imkân dâhilindedir. Eğer peygamberin yaĢadığı hayatın her anı, 

saniyesi mucize olsaydı o zaman insanlar tarafından kabul görmesi daha güç olurdu. 

Çünkü bu kez sen bizim gibi beĢer değilsin diye hiç kabul etmeyeceklerdir. O 

hayatın her karesinde olduğu gibi bu noktada da ümmetine rehberlik etmiĢtir. Hz. 

Peygamberin böyle bir sihre maruz kalması neticesinde Allah tarafından haberdar 

edilerek bu olaydan kurtulması da onun peygamberliğine herhangi bir halel 

getirmemiĢtir. Bilakis mucize göstererek bu hadiseden kolaylıkla kurtulmuĢ ve lisanı 

haliyle inanmayanların yapacağı her türlü yalan dolan iĢlerin Allah katında hiçbir 

kadri kıymetinin olmadığını ve kalıcı bir tesir icra etmediğini göstermiĢtir.    
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4. Sihrin ÇeĢitleri 

Sihrin çeĢitlerini âlimler çeĢitli kaynaklarda değiĢik Ģekilde ele 

alıpincelemiĢlerdir. Ancak kaynaklarda genellikle Fahrüddin-i Razi’nin Mefatihu’l 

Gayb isimli tefsirinde sihri sekiz kısma ayırıp incelediği
118

, diğer âlimlerin de bu 

eseri referans aldıkları görülmektedir. Razi’nin sekiz kısımda ele aldığı sihir çeĢitleri 

Ģunlardır.    

1- Keldani (Babil) sihri olarak isimlendirilen bu sihir semavi güçlerle yerel 

kuvvetlerin birbirine karıĢtırılmasıyla yapıldığı öne sürülen ve adına da “tılsım” 

denilen Ģeylerdir. Keldaniler (Babilliler) gök cisimlerineözellikle yıldızlara taparak, 

bunların olağanüstü kuvvete sahip olduklarına inanan çok eski bir kavimdir. 

Keldaniler yıldızlara çok büyük güçler atfeder, onların kâinatı idare ettiklerini, 

iyiliğin ve kötülüğün, hayır ve Ģerrin, huzur ve musibetin, saadet ve mutluluğun 

kaynağı olduğuna inanırlardı. Rakamların tılsımlarından faydalanmak suretiyle büyü 

yapar ve yıldızlara taparlardı. Bu kavim yıldızlara bakarak sihir ve büyü yapmakta 

idi. Hz. Ġbrahim onların bu yanlıĢ ve sapık inançlarını ortadan kaldırmak için 

gönderilmiĢtir.
119

 Bunlar üç fırkaya ayrılmaktaydılar. Bir kısmı “sâbie” adı verilen, 

göklerin ve yıldızların ezeli oluĢuna inanıp varlıklarının kendiliğinden zorunlu 

olduğu düĢüncesinde olanlar idi. Ġkinci kısımdakiler ise feleklerin (gezegen) ilah 

olduğu inancına sahiptiler. Bu inançlarından dolayı göktekiler için heykeller yapıp 

onlara ibadet ederek tapmıĢlardır. Üçüncü gruptakiler ise semanın ve yıldızların 

üzerinde her istediğini yapabilen hür bir ilahın olduğuna inanırlardı. Ancak 

yaratıcının onlara büyük ve etkili bir kuvvet vererek kâinatın idaresini kendilerine 

bıraktığı inancında idiler. Buda tabiatçıların mezhebine benzer.
120

 Elmalılı, burada 

tabi bilimlerle, ruh biliminin eski dönemlerde keĢfedilerek karıĢık bazı garip 

özelliklerinin uygulandığını söylemektedir.
121

 Fakat son peygamber Hz. 
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Muhammed(s.a.v) yıldızlarla ilgili bilgileri kullanarak veya onlardan medet umarak 

sihir yapmayı yasaklamıĢtır.
122

 

2-  Sihrin ikinci çeĢidi, evham sahiplerinin ve güçlü ruhların yaptığı sihirdir. Bu 

kısımdakiler insanın ruhunun temizlenmesi ve terbiye edilmesiyle güç kuvvet 

kazanarak etkisini artıracağını zannederler. Böylece gizli kapalı Ģeylere muttali 

olabileceği gibi baĢkalarının üzerinde de tesirli ve etkili olacağına inanırlar. Bunun 

için istediklerini yapabileceklerine baĢka varlıkları da emirleri altına alıp onlar 

üzerinde Ģekilsel ve bedensel değiĢiklikler yapabileceklerine inanırlar.
123

 

Beden ve ruhun temizlenip terbiye edilmesiyle insana birçok faydalarının olduğu 

aĢikârdır. Bu ilahi bir lütuf olarak değerlendirilebilir. Fakat çalıĢıp çabalamakla bu 

mümkün değildir. Bir kısım kimseler uzlet, riyâzat, rukye, havas gibi bazı yollara 

baĢvurarak ruh ilminin bazı acaip hadiseleriyle meĢgul olurlar. Hipnotizma, 

manyetizma vb. bu guruba dâhildir. Sihrin en tehlikeli ve aldatıcı kısmı da budur. 
124

 

3-  Sihrin üçüncü çeĢidi, cinlerden yardım istemek yoluyla yapılan sihirdir. Bu da 

cinleri emir altına alma veya azâim (cincilik) denilen Ģeydir. Mutezile ve son dönem 

filozoflarından bazıları cinlerden yardım konusunu kabul etmemiĢtir. Fakat önde 

gelen filozoflar ise bu hükmü inkâr etmemiĢlerdir. Onlar bunu yeryüzüne ait ruhlar 

diye nitelendirmiĢlerdir. Son dönem filozofları bu ruhların kendi kendilerine 

kâimolan, herhangi bir yer iĢgal etmeyen ve bir mekâna hulul etmemiĢ cevherler 

olduğunu, bunların kadir, âlim ve cüz’iyyatı idrak ettiklerini, dolayısıyla da insan 

ruhlarının bunlarla irtibata geçmelerinin semavi ruhlarla yani meleklerle irtibata 

geçmelerinden daha kolay olduğunu belirtirler. Çünkü insan ruhlarıyla yerdeki 

ruhların (cinler) benzerliklerinin daha fazla olmasından dolayı yerdeki ruhlarla irtibat 

daha kolay olmaktadır. Bunlar cinleri hayırlı ve Ģerli olanlar diye ayırmıĢlar, 

hayırlılara mümin Ģerlilere ise cinlerin kâfirleri ve Ģeytanlardır demiĢlerdir.
125

 

Filozoflar cinleri inkâr etmemiĢ ancak bunlarla olan münasebetin ilmi yönden 

mümkün olup olamayacağına kesin hüküm verememiĢlerdir. Bundan dolayı da 
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cinlerle irtibatı inkâr etmemek gerekir.Günümüzdeki ispirtizmacıları (ruh çağırma 

seansları düzenleyenler) cincilerden sayabiliriz. Sihrin çeĢitleri içinde en önemli ve 

meĢhur olanları bu üç kısımdaki sihirdir.
126

 

4- Dördüncü kısım sihirde, göz boyama, el çabukluğu ve hayali gerçekmiĢ gibi 

göstererek yapılan sihirlerdir. Bu kısım sihirlere daha çok “hokkabazlık ve 

Ģa’beze”adı verilir. Burada asıl itibariyle duyu organlarının yanıltılması vardır. Bu 

durum tıpkı denizde gemide giden birisinin sahil kısmını hareket ediyor zannetmesi 

veya görmesine benzer. Süratle döndürülen fitil, daire gibi görünür. Sisli havada 

küçük adam büyük görünür. GüneĢ ufuktan ayrılıp uzaklaĢtığı zaman küçülür. Buna 

Arapçada “ahz bi’l uyun”, dilimizde ise “göz bağcılığı” denir.
127

 Bunun yanında göz 

bağcılığının daha gizli olan ruhsal bir kısım etkilerle ilgisinin bulunması da imkân 

dâhilindedir.
128

 

5- BeĢinci çeĢit sihre gelince, çeĢitli sanatsal hilelerle ve bazen de geometrik oranlara 

göre yapılmıĢ araçlardan faydalanılarak acâib Ģeyler göstererek yapılan sihirdir. 

Firavun’un büyücülerinin yaptığı sihirde bu türdendir. Rivayete göre bunların 

yaptırdıkları ipler ve âsâlar özel olarak yapılmıĢ içleri civa ile doldurulmuĢtur. Bu 

sihirbazlar gösteri yapacakları yerin altına ateĢ yakarak daha önceden ısıtmıĢ ve 

yukarıdan da güneĢ vurmaktadır. Ġçi cıva ile dolu değneklerini sıcak olan bu zemine 

bırakınca yukarıdan güneĢin de etkisiyle cıva geniĢlemiĢ hareket etmeye baĢlamıĢtır. 

Bu da orada bulunan insanları ĢaĢırtıp hayrete düĢürmüĢtür. Firavun’un sihirbazları 

bu yöntemle insanların gözlerini boyayıp halkı kandırmıĢlardır.
129

 Günümüzde 

geliĢen teknoloji, fen ve mühendislik ilimleri sayesinde bunlara daha çok örnekler 

vermek mümkündür. Mesela televizyondaki filmler, sinemalar.
130

 Yine Erciy’anus 

el-Mûsikar’ın eski Kudüs kilisesini yenilerken yaptığı çalıĢmada bu türdendir.
131

 

Hâlbuki ortaya çıkan bu hadise aldatmacadan baĢka bir Ģey değildir.  
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6- Sihrin altıncı çeĢidi, bazı cisim ve ilaçların özelliklerinden faydalanılarak yapılan 

sihirdir. SarhoĢ edici uyuĢturucu, esrar, ilaç gibi Ģeylerin sihir yapılacak kiĢiye 

yiyeceğine veya içeceğine karıĢtırılarak içirilmesiyle yapılan sihirdir.
132

Büyü 

yapılacak kiĢiden alınan dinen de pis sayılan tırnak, saç ve kadavra gibi parçalarda 

sihirbazlar tarafından kullanılan materyallerdendir.
133

 

7- Yedinci kısım sihir, kalbi (gönül) bağlamaktır. Sihir yapacak kiĢi Ģarlatanlık ve 

parıltılı sözlerle dinleyicileri kandırarak onların gönüllerini kendisine çevirir. Bu tip 

sihirbaz güzel sözlerle karĢıdakinin zayıf hislerinden yararlanarak onu etkisi altına 

alır. Ġsmi azam duasını bildiğini, cinlerin kendisine itaat ettiğini, sanattan, hünerden, 

kerametten, ticaretten, kudretten, menfaatten bahseder ve insanları etkileyerek tesiri 

altına alır. Böylece sihirbaz karĢısındakine istediğini yapabilir.
134

 En bayağısından en 

maharetlisine kadar, dolandırıcılığın çeĢitlerinin çoğu buna bağlıdır. Yaygın olan bir 

sihir çeĢidide budur.
135

 

8- Sekizinci kısım sihir, nemmamlık (koğuculuk) gammazlık (söz taĢıma) ve 

kıĢkırtmacılık gibi yalan dolan, akla hayale gelmeyecek Ģeylerle, iftira atarak, sebepli 

ve sebepsiz tahriklerle insanları kullanıp çıkar elde etmekle yapılan sihirdir ki, halk 

arasında en yaygın olarak kullanılan da budur.
136

 

Büyüyle uğraĢan insanların genellikle Allah’ın yasakladığı Ģeyleri kullanmak 

suretiyle Allah’ın yasakladığı fiilleri iĢleyerek cinlerle irtibata geçmeye çalıĢtıkları 

söylenegelen hususlardandır. Ġnsanlık tarihi boyunca sihirle ve büyüyle meĢgul 

olanlar yıldızlara taparak Allah’a Ģirk koĢup Ģeytanı överek ondan yardım almaya 

çalıĢmıĢlardır.
137

 ġeytanın da kötülük yapıp Ģerle meĢgul olanları arkadaĢ ve dost 

edindiği Kur’an’la sabit olan bir gerçektir. 

Yukarıda belirtilen sihir çeĢitlerinin tamamı temelde iki ana esas üzerinde 

toplanmaktadır. Birincisi, tamamen yalan dolan ve aldatmak olan söz veya 

davranıĢlarla tesir uyandırarak ortaya konulmaya çalıĢılan sihirdir (illüzyon). Ġkincisi 

ise az da olsa içerisinde gerçeğin, hakikatin olduğu Ģeyleri kötüye kullanmak 
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suretiyle yapılan sihirdir (büyü). Esasen sihrin genel özelliği hayali hakikat 

zannettirecek Ģekilde, insanın ruhu üzerinde aldatma yoluyla tesir etmekten ibarettir. 

Fakat bunun bir kısmı tamamen hayal canlandırma, diğer bir kısmı da gerçeklerle 

karıĢıktır. Dolayısıyla sihrin gerçek anlamda hiçbir etkisi yoktur gibi iddiada 

bulunmak doğru değildir.
138

 

5. Kur’an’da Sihir ÇeĢitleri  

5.1. Büyü 

Büyü, doğaüstü gizli güçlerden yardım alarak veya kendilerinde gizli güçler 

bulunduğuna inanılan bir kısım nesneler kullanılmak suretiyle zararlı veya yararlı 

neticeler elde etmek için yapılan fiillerdir.
139

 Türkçede “büyü” kelimesiyle 

karĢılanan “sihir”
140

 Arapça ve Farsça kelimelerin birleĢmesiyle ortaya çıkan 

“Sihirbaz” büyü yapan kiĢiye denmektedir. “Sihir” Arapça bir kökten gelirken, 

“baz” ise Farsçada kelimelerin sonuna eklenerek birleĢik bir kelime ortaya çıkaran 

ektir.
141

 Bu ek “oynayan” anlamı taĢımaktadır. Can-baz can ile oynayan anlamına 

geldiği gibi
142

, sihirbaz da aldatarak, kandırarak ve göz boyayarak oynayan anlamına 

gelmektedir. Gecenin sona ermesiyle baĢlayan fecir vaktinin baĢlangıcında ufuk 

çizgisinin inceliğinden dolayı oluĢan zamana da “ seher” denir.
143

 

Kuran-ı Kerim, nazil olduğu dönem içerisinde sihirle ilgili misallere belli 

baĢlı peygamberlerin hayat hikâyelerinden ve maruz kaldıkları durumlardan kesitler 

sunarak ders vermeye çalıĢır. Zira sihir denilen hadise Hz. Süleyman’la ortaya çıkmıĢ 

bir mevzu değildir. Kur’an-ı Kerim’de değiĢik yerlerde, daha önceki 

peygamberlerden de bahsedilmektedir. Bizzat sihir konusuyla ilgili isimleri geçen 

peygamberlerin sayısı altıdır. Bunlar sırasıyla Hz. Salih
144

, Hz. ġuayb
145

, Hz. 

Musa
146

, Hz. Süleyman
147

, Hz. Ġsa
148

 ve son peygamber Hz. Muhammed 
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(s.a.v)’dir.
149

 Ġsmi zikredilen peygamberler genellikle gösterdikleri mucizeler veya 

yaptıkları tebliğ vazifeleri karĢılığında sihirbazlık, büyücülük veya yalancılıkla itham 

edilmiĢlerdir.
150

 Bunun yanında Yahudilerin, ġeytanların uydurduğu sihirlere tabi 

olduklarının zikredilmesi, bilakis Hz. Süleyman’ı Yahudilerin itham ve iftiralarından 

beri olduğunu göstermek içindir. Yoksa sihrin, Hz. Süleyman devrinde baĢladığını 

beyan etmek için değildir.
151

 

Yukarıda ismi geçenlerin dıĢındaki diğer peygamberlere de benzer ithamlarda 

bulunulmuĢ, özellikle bu peygamberlerin getirdikleri mesajlar yalanlanmıĢ, 

reddedilmiĢ ve kabul görmemiĢtir.
152

 Onlara doğrudan sihirbaz denmemiĢ fakat 

benzer ithamlara onlarda maruz kalmıĢlardır. Ancak bizim burada üzerinde 

duracağımız asıl konu Bakara suresi 102. ayette bahsedilen ve Hz. Süleyman’a 

atfedilen sihir mevzudur. Kur’an’da peygamberlere atfedilen sihir ve sihirbazlık 

ithamları buradaki durumdan farklıdır. Bakara 102. deki sihir mevzu, içeriği 

bakımından el çabukluğu, göz boyama ve hileden farklıdır. Aldatmaca türünden bir 

illüzyon değildir. Bilakis meleklerin ve Ģeytanlarında isminin geçtiği bir durumdan 

bahsedilmektedir. Bu konuyla ilgili bilgiyi Ģu ayeti kerimeden öğreniyoruz.  

“Süleyman'ın hükümranlığı hakkında Ģeytanların uydurdukları yalanların ardına düĢtüler. 

Hâlbuki Süleyman (sihir yaparak) küfre girmemiĢti, fakat asıl insanlara sihri öğreten Ģeytanlar 

küfre girdiler. Ġnsanlara sihri ve Babil'de, Harut ve Marut adlı iki meleğe indirilen Ģeyleri 

(sihri) öğretiyorlardı. Oysa bu ikisi „Biz ancak imtihan için gönderildik, sakın küfregirme‟ 

demedikçe hiç kimseye bir Ģey öğretmiyorlardı. Böylece (insanlar) bu ikisinden, koca ile 

karısının arasını ayıracak Ģeyler öğreniyorlardı. Fakat Allah'ın izni olmadıkça onlar bununla 

(sihirle) kimseye zarar veremezlerdi. Onlar kendilerine zarar veren, faydalı olmayan Ģeyler 

öğreniyorlardı. And olsun ki, onu (sihir) satın alanın ahiretten bir nasibi olmadığını 

biliyorlardı. KarĢılığında kendilerini sattıkları Ģey ne kötüdür, keĢke bunu bilselerdi!”
153

 

GeçmiĢten beri özelliklede Mısır'dan itibaren Ġsrailoğulları arasında sihir ve 

hokkabazlığın yaygın olduğu bilinmektedir. Fakat buradaki durum onlardan farklıdır. 
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Kutsal topraklara (Kudüs) yerleĢen Yahudiler özellikle Hz Süleyman devrinde çok 

ihtiĢamlı ve en güçlü devirlerini yaĢamıĢlardır. Hz. Süleyman’ın değiĢik canlı ve 

varlıklara hükmetmesiyle krallığının gücü ve sınırları çok geniĢlemiĢtir. Dolayısıyla 

Yahudiler tarihlerindeki en kudretli dönemlerini yaĢamıĢlardır. Özellikle Hz. 

Süleyman’ın cinlere hükmetmesi onun ölümünden sonra Ġsrailoğulları arasında 

Süleyman cinlere hükmederdi yani diğer canlı türlerini de sihir ilmiyle idaresi altına 

aldığına inanılırdı. Bu vesileyle sihir Ġsrailoğulları arasında yaygınlaĢtırılmaya 

çalıĢılmıĢtır. Bu durum öyle bir noktaya ulaĢmıĢ ki, arkadan gelen Ġsrailoğulları, ona 

peygamberden ziyade, çok mahir bir sihirbaz olan hükümdar gözüyle bakmıĢlardır. 

Bu suretledir ki, Ġsrailoğulları özellikle kutsal topraklardaki ihtiĢam, saltanat ve 

gücünü kaybedip Babil’e sürgün edildikten sonra sihirle meĢgul olmaya 

baĢlamıĢlardır. Bundan sonra da insanlar arasında gizliden gizliye sihir ve büyüyle 

bir maharetmiĢ gibi meĢgul olmaktan geri durmamıĢlardır. 

Ayetin baĢında "onlar" Ģeklinde zikredilen zamirle, Resulullah Medine’ye 

hicret ettikten sonra Medine ve çevresinde yaĢam süren Yahudi hahamları ve 

bilginleri kastedilmektedir. Allah Resul’ü, bunları Ġslam’a davet edince onlar da, 

ellerindeki Tevrat’a göre Peygamber’le tartıĢmaya giriĢmiĢlerdir. Fakat Tevrat’taki 

âyetlerin, Hz. Muhammed'e uymayı emretme bakımından Kur'an’ın âyetleriyle aynı 

minvalde oldukları anlaĢılınca bu defa Yahudiler Tevrat’ı bırakıp Ģeytanların, Hz. 

Süleyman’ın hükümranlığı hakkında uydurdukları yazılara dayanarak Resulullah'a 

karĢı ellerinde ki o bilgilerle tartıĢmaya kalkıĢmıĢlardır. Medine’deki Yahudiler, son 

peygamberin kendi içlerinden çıkacağını bekliyorlardı. Tevrat'ın haber verdiği 

Ģekilde bekledikleri son peygamberin Hz. Muhammed olduğunu ve Tevrat'ın 

anlattığı vasıfları taĢıdığını görünce, “güya gerçeği bilmiyorlarmıĢ gibi Allah‟ın 

kitabını arkalarına atarak yüz çevirdiler.”
154

 Allah tarafından gönderilen peygamberi 

kabul etmeyip onunla sözlü münakaĢaya giriĢtiler. Ellerindeki Tevrat’tan 

öğrendikleri ve atalarından kalma bilgilerle peygamberle münakaĢa ve mücadeleye 

kalkıĢtılar. Mevzuyu Hz. Süleyman’ın sihirbaz olduğuna getirerek peygamberin 

getirdiği vahyin de bu anlamda sihir olduğunu savundular. Böylece peygamberi de 

sihirbazlıkla itham ettiler. Ellerindeki bilgilere dayanarak, "Süleyman, Muhammed'in 
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haber verdiği gibi bir peygamber değildi, sihirbaz bir hükümdardı fakat yaptığı 

sihirleri mucize gibi gösterirdi." diye ona iftiralar attılar.
155

 Bakara suresi 102. ayet 

bu münakaĢa neticesinde gerçeğin ne olduğunu, Hz. Süleyman’ın sihirbaz olmadığını 

ve sihrin hakikatini ortaya koymak için nazil olmuĢtur. Nitekim ilgili ayettede 

insanlara sihri Hz. Süleyman’ın değil Ģeytanların öğrettiği belirtilmektedir.  

Ayete bakıldığında Hz. Süleyman, Harut-Marut ve Ģeytanlar olmak üzere 

birkaç farklı varlıktan bahsedildiği görülmektedir. Bazı müfessirler bu ayette geçen 

"ma"yı mevsul olarak değerlendirmenin daha uygun olacağını belirtmiĢlerdir.
156

 

Çünkü bu ayetin zahir ifadesine daha uygun düĢmektedir. Yani bu ayet her Ģeyden 

önce Hârut ve Mârut kıssasının özünü ve gerçek yüzünü açıklıyor. Dolayısıyla 

burada bir sihirden ziyade, öğretim yöntemi olduğu ve bu yöntemin kötüye 

kullanılması yoluyla sihir ve küfür olacağı anlatılmaktadır.
157

 Esasında "o iki meleğe 

indirilen Ģey" hakkında ayette açıkça sihir ifadesi kullanılmamıĢ fakat sihre atıf 

yapılmıĢtır. Bununla beraber Ģeytanlar tarafından öğretim yönteminin küfür olduğuna 

ve bundan özel bir sihir yapıldığına iĢaret edilmiĢtir. Demek oluyor ki, "o iki meleğe 

indirilen" Ģey esasında sihir değildir.Fakat kötü niyetli kiĢilerin elinde küfre 

sebebiyet vermektedir. Bu yüzden Ģeytanlar bunu sadece sihir için öğretmiĢlerdir. 

Hâlbuki Hârut ile Mârut bunu öğretecekleri zaman:"Biz bir fitneyiz, sadece imtihan 

için gönderildik sakın küfre girme”
158

 yani bu öğreteceğimiz Ģeyler fitneye müsaittir 

ve kötüye kullanılması da küfürdür. ġu halde sakın sen bunu belleyip de küfre girme 

demedikçe ve bu yolda uyarıda bulunmadıkça hiçbir kimseye uluorta bir Ģey 

öğretmezlerdi. ġeytanlara gelince onlar bunun tam aksine, ellerindeki bu bilgilerle 

herkese sihir öğretmeye kalkıĢtılar.
159

 

GeçmiĢten beri bu iki melek ve yaptıkları hakkında çok farklı Ģeyler 

söylenmiĢtir. Bütün bu söylenenleri inceleyip değerlendirdikten sonra ayetten 

anlaĢılan husus Ģudur: Bilindiği gibi, meleklerin insanlara bir Ģey öğretmeleri ya 

vahiy ya da ilham yoluyla olmaktadır. Hârut ile Mârut'un Cebrail gibi vahiy 

meleklerinden olduklarına dair herhangi bir delil yoktur. Ancak ayet bunları 

                                                           

155
 Razi, Tefsir-i Kebir, (terc.: Heyet), c. III, s. 259, 260;  Yazır, A.g.e., c. I, s. 365. 

156
 Yazır, A.g.e., c. I, s. 369, 370. 

157
 Yazır, A.g.e., c. I, s. 369, 370. 

158
 Bakara, 2/102. 

159
 Yazır, A.g.e., c. I, s. 370. 



34 

 

“kendisiyle indirilmiĢ” değil “kendisine indirilen”(ve mâ ünzile) Ģeklinde ifade 

etmektedir.
160

 O halde öğretilerinin de peygamberlere gelen vahiy gibi olmayıp ilham 

nevinden olduğu açıktır. Ġlham yoluyla bilgilendirme ise herkese olabilir. AnlaĢılan o 

ki, çok eskilere dayanan bir medeniyet merkezi olan Bâbil Ģehri halkından bazı 

kimseler, iki Ģekilde, böyle iki ilahî kuvvet ile ilhama mazhar olmuĢlar, bu vesileyle 

yaratılıĢtaki bu gizli sırlardan bazı harikulade, sıra dıĢı ve acayip Ģeyler 

öğrenmiĢlerdir. Bunları öğrenirken bu bilgilerin Ģerre de müsait olduğunu ve kötüye 

kullandıkları zaman küfür olacağını da öğrenmiĢlerdir.
161

 ġu halde bu iki meleğe 

indirilen ve Bâbil halkından bir kısmına ilham yoluyla öğretilen bu Ģeylerin özü 

itibariyle sihir olmadıkları ancak sihir olarak da kullanıldıkları ayetçe de sabit olduğu 

görülmektedir. Hatta bu iki melekten öğrenilen bilgilerle karı ile kocanın arasını dahi 

açmak mümkündü. Hâlbuki bu melekler,“sakın küfre düĢme” diye hatırlatmada 

bulunmadan kimseye bilgi vermiyorlardı. Çünkü böyle kullanıldığı takdirde 

kullananların küfre düĢecekleri de ortadaydı. Bu yüzden ayette bunun sihir olduğu 

ifade edilmiĢtir.  

Hz. Süleyman’ın (a.s.) hükümranlığında fitne ortaya çıkıp, saltanatının bir 

süreliğine elinden gidip otoritesini yitirdiğinde özelikle cinler fitne çıkarıp ortalığı 

karıĢtırmaya çalıĢmıĢlardır. Daha sonra Hz. Süleyman'a yenilen ve onun emrine girip 

tekrar hükmüne tabi olan bu Ģeytanlar Sâd Sûresi’nde, "bennâ' (bina ustası 

zanaatkâr), “ğavvâs” (dalgıç) ve “âherîn" (diğerleri) namıyla üç ayrı sınıf olarak 

gösterilmiĢtir.
162

 Buradan onların içinde birtakım desiseci ve fitneci sanatkârların da 

olduğu anlaĢılmaktadır.
163

 Vahyin kaynağından uzak olan bu Ģeytanlar, olmuĢ ve 

olacak olan olaylar hakkında kulak hırsızlığı yaparak birtakım bilgiler edinirler, bu 

bilgilerin her birerlerinin yanına yüzlerce yalan ve hurafe ekleyerek gizliden gizliye 

yaymaya çalıĢırlardı. Yaptıkları bu iĢlere alet etmek için kâhinleri kullanırlardı. 

Kâhinlere telkin ettikleri bu bilgilerin bir kısmı doğru çıktıkça, kâhinler bu cinni 

Ģeytanlara güvenir, ancak onlar da bu öğrendikleri yarım yamalak bilgilerin yanına 

binlerce yalan dolan haberler ekleyerek kâhin ve büyücü gibi irtibata geçtikleri 

insanlara ulaĢtırırlardı. Büyücü ve kâhinler, yalan yanlıĢ bu bilgileri yazıya 
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geçirerekkitaplaĢtırdılar. Böylece Cin çağırma, sihir yoluyla gönül çelme, insanların 

arasını açma, karı koca arasını bozma gibi değiĢik bilgiler içeren büyü ve sihir 

kitapları oluĢturdular. Bu arada olmuĢ ve olacak olaylar hakkında habere benzer 

uydurmalar, efsaneler, masallar, yalanlar ve dolanlar yaydılar. Tarihi gerçekleri tahrif 

ederek, insanların duygu ve düĢüncelerini yanlıĢ yönlere sevk edecek hurafeleri 

yaygınlaĢtırdılar. Yaydıkları bu yalan yanlıĢ Ģeyler arasına bazı bilimsel gerçekler ve 

hikmetli sözler karıĢtırarak, insanlar arasında ilgi çekmesini sağladılar. Bu durum 

insanlar arasında cinler gaybı biliyor diye birtakım kanaatlere varılmasına sebep 

oldu.
164

 Buradaki gerçekleĢen sihir veya büyününillüzyondan çok farklı bir durum 

olduğu görülmektedir. Çünkü burada göz yanılsaması veya hokkabazlıktan ziyade 

gönüllerin çelinmesi yani ruhen insanların etkilenmesi durumu vardır.   

Bir ilim veya bilgi kullanım amacı ve kullanan kiĢinin niyetine göre çok 

değiĢik sonuçlar doğurur. Mesela iyi niyetli kullanıcının elindeki bir ilaç bir hastaya 

Ģifa olurken kötü niyetli baĢka birisinin elinde zehir olabilmektedir. Bundan dolayı 

âlimler, gerek bu ayetten, gerekse genel olarak ilimle ilgili diğer ayetlerden Ģu 

sonuca varmıĢlardır. Özünde haram olan hiçbir ilim yoktur. Hatta Ģerrinden 

korunmak amacıyla sihir dahi öğrenmek haram değildir diyenler olmuĢtur.
165

 Fakat 

sihir yapmak haramdır ve hatta küfürdür.
166

 Sihrin öğretimine cevaz verenler bu Ģarta 

bağlamıĢlardır. Nitekim bu ayette önce sihir öğretimi mutlak olarak küfür gibi 

gösterilmiĢ iken “ve mâ yuallimâni…”…(öğretmezlerdi) cümlesiyle bu mutlaklık 

Ģarta bağlanmıĢtır. Kısacası sihrin niteliği, esasında onun pratik değerindedir. Sihir 

pratikte uygulaması olan bir durumdur. Bu sanat pratikte ve uygulamada gerçek 

bilgilere dayalı olabilir, ancak o bilgiler kötüye kullanıldığı takdirde sihir yapılmıĢ 

olur. Örneğin günümüzde teknolojiden yararlanılarak yapılan uçak, füze ve uzay 

araçları bin yıl önce yaĢayan insanlar için düĢünüldüğünde çok büyük bir sihirdi.
167

 

Yine bugün elektriğin insanları çarpması, bilgisayar, telefon ve tv gibi çok önemli 

teknolojik geliĢmeler mevcuttur. Bunların kötüye kullanılmasından ve Ģerre alet 

edilmesinden dolayı uygulamada birçok sihir yapılabilir. Fakat bunun böyle 

olmasından dolayı, bu teknolojik geliĢmelerin ilminin özünde bir sihir olması 
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gerekmez. ĠĢte Bâbil'de Hârut ile Mârut'a ilham ile öğretilen Ģeylerin de buna benzer 

Ģeyler olduğu anlaĢılmaktadır. Bu yüzden ayette anlatılan bilginin meleklere has özel 

bilgiler olduğu anlaĢılmaktadır. Lakin öğretim ve öğrenim Ģekliyle ve 

uygulamasından dolayı fitneye de sebebiyet verebilecek konumda olması hasebiyle 

Ģeytanî olan sihre dâhil edilmiĢtir. AnlaĢılan o ki, sihir sırf Ģeytanî bir hadisedir. Ġki 

kısımdır. Birincisi Ģeytanların sırf yalan yere uydurdukları Ģeylerdir. Ġkincisi ise; 

Bâbil' deki gibi, aslında meleklere has olan bir kısım özel bilgilerle acayip 

tekniklerin kötü maksatla kullanılmasıyla ortaya çıkan durumdur.
168

 Böylece sihirle 

uğraĢan büyücüler bunu kötü yönde kullandıkları zaman topluma verecekleri zararın 

büyüklüğünü kestirebilmek zordur. Zira burada öğrenilen bilgi sonucunda yapılan 

sihirle karı ile kocanın arasının dahi açılabildiği görülmektedir. O halde buradaki 

sihir sadece göz boyama veya hokkabazlık değil aksine insanların normal yaĢantı ve 

aile içi iliĢkilerine tesir edecek kadar etkili bir durumdur. ĠĢte burada vuku bulan 

hadise büyüdür.  

Günümüzde insanlar arasında yaygın olan ve kötü emeller için kullanılan 

büyü genellikle kara büyü olarak adlandırılmaktadır. Diğer bir Ģekilde ifade edecek 

olursak, kötülük yapmak, insanların arasını açmak, fitne fesat çıkarmak, erkekliği 

bağlamak, karı ile kocanın arasını açmak, insanların dilini bağlamak ve insanları 

hasta etmek gibi kötüistek ve gayelerle yapılır. Kara büyüyle meĢgul olanlar 

genellikle bazı kutsal değerleri ve nesneleri araç olarak kullanırlar. Bu büyü genelde 

temas yoluyla yapılmaktadır. Kara büyüye inananlar onun felsefi dayanağını bir 

ruhun kendi bedeni üzerinde tesirli olmasına dayandırırlar. ġöyleki, çok 

heyecanlanan bir insanda kalp atıĢının ritmi, tüylerin ürpermesi, yüz renginin 

değiĢmesi, terlemesi ve ses tonunun değiĢmesi gibi fizyolojik değiĢiklikler olur. 

Dolayısıyla soyut olan ruhun somut olan bedene tesiri olmaktadır. O halde ruh kendi 

bedenine tesir edebiliyorsa baĢka bir bedene tesir etmeside gayet doğaldır.
169

 Bunun 

yanında kara büyüyle meĢgul olanlar aynı zamanda gizli güçlerdende yardım alırlar. 

Yani cinlerle irtibata geçip onları etkileri altına alarak kendi kötü emellerine alet 

ederler. Bu yöntemle onların gizliliklerini kullanarak insanların hayatlarına tesir 

ederler. Büyücüler tarafından kullanılan cinlere halk arasında “hüddam” denir. 
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Cinlerin gerçekliği geçmiĢten beri bütün toplumlar tarafından kabul edilmiĢtir. Eski 

Mısır’dan, Çin ve Hint medeniyetine kadar her devir ve toplumda varlığına iman 

tamdır.
170

 Fakat bunların insanlarla olan irtibatı konusunda her toplumun kendine 

göre inanıĢları vardır. Bu tür büyü yapanlar yer yer Kur’an’ın ayetlerini amacının 

dıĢında kullanarak insanlara büyü yaparlar. Yazdıkları muska
171

 ve vefklerle
172

 

insanların yaĢantılarına etki ederek onları tesirleri altına almaya çalıĢırlar. Bu tür 

büyüycülere baĢvuran insanlar daha baĢtan bir beklenti içerisinde oldukları için 

piskolojik olarak da kendilerini tesir altında hissederler. Kara büyüyle uğraĢanlar 

insanların arasını açmak ve karı ile kocayı ayırmak için Kur’an’ın ayetlerini nasıl 

kullandıkları Ģu örnekte daha net anlaĢılacaktır. 

“Biraz beyaz balmumu al. Ondan iki insan Ģekli oluĢtur. Bunlardan her birinin üstüne, 

ayırmak istediğin kimselerden her birinin ismini yaz. Sonra büyükçe bir kağıda Münâfikun 

suresini ve aĢağıda yazılı duayı yaz. Sonra o kağıdın üzerine balmumundan yaptığın o iki insan 

Ģeklini sırt sırta olmak üzere koy. Ġki adet ufak dikiĢ iğnesini de bunların arasına koy. Ġğnenin 

uçları ve dipleri Ģekillere temas etsin. Fakat batmasın. Sonra o kağıdı itina ile Ģekillerin 

üzerine bükerek sar ve küçük bir paket haline getir. Bu paketi eski bir kabir içine göm. Ġsimleri 

yazılı adamlar bir daha buluĢup ittifak edemezler. Aralarında düĢmanlık devam eder. Dua 

Ģudur: (Ve elgaynâ beynehümül adâvete ve‟l-Ba‟de ilâ yevmi‟l Kıyâme. Ve elgaytü‟l adâvete 

ve‟l-Ba‟de beyne fülân bin fülân ve fülân bin fülâne.)
173 

Münâfikun suresinde ikiyüzlü insanların durumu anlatılır. Bu sure Benî 

Mustalik gazvesinde
174

 ensar ve muhacir arasında çıkan küçükbir hadisenin Abdullah 

Ġbni Selül tarafından kullanılarak Müslümanların arasını açmaya çalıĢması 

neticesinde nazil olmuĢtur.
175

 Fakat burada kullanılıĢ amacı tamamen farklıdır. Oysa 

burada, bu sureye atıf yaparak iki insanı birbirinden ayırmak için büyücü tarafından 

kullanıldığı görülmektedir. Münafıkların özelliklerinin anlatıldığı bir surenin nasılda 

büyücülerin kötü emellerine alet edildiği ve buna da insanların inandığı ortadadır. Bu 
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ve buna benzer birçok örnekte olduğu gibi büyücüler biraz Kur’an’dan biraz 

Kabala
176

 kültüründen birazda rakamların tılsımından yararlanmak suretiyle insanları 

büyülemektedirler. Ġnsanları doğru yola ulaĢtırması için gönderilen Kur’an’ın 

indiriliĢ gayesi bu değildir. 

Büyü ve sihirle karı kocanın arasını açmaya kalkanlar kim bilir toplumun 

düzenini bozmak için neler yapmazlar. Bunların toplumda oluĢturdukları kaos, 

kargaĢa, kavga, gürültü, fitne, fesat ve anarĢinin ne kadar kötü sonuçlar doğuracağı 

bellidir. Ġnsanlar arasında çıkaracakları fitneyle, halkı birbirine düĢürürler, kavgalar 

ve savaĢlar çıkarabilirler. Ayetten ve yukarıdaki örneklerden de anlaĢıldığı üzere 

görüyoruz ki, sihrin en büyük tesiri ruhlar üzerindedir;  kafaları karıĢtırır, zihinleri 

bulandırır, kalpleri kaydırır, gönülleri çeler, ahlâkı yok eder, anarĢiyi çoğaltır ve 

toplumda infiale sebebiyet verir. O halde sihrin insanlara tesiri olduğu bir 

gerçektir.
177

 Fakat her ne kadar büyü yapanlar ve bu büyüye kapılanlar olsa da 

sonuçta, Allah'ın izni olmadan bu büyücüler hiç kimseye bir zarar veremezler. Çünkü 

gerçek tesir ne sihirde, ne sihirbazda, ne ruhta, ne bedende, ne Ģeytanda, ne cinde, ne 

melekte, ne de insandadır. Hakiki tesir edecek, gönülleri çelip, kalpleri evirip 

çevirecek olan ancak ve ancak Allah'tır. Yapılan sihrin neticesinde fayda ya da zarar 

verecek olan Ģey de ancak O'nun izni ile oluĢur.
178

 ġu halde, inananlar her Ģeyden 

önce yaratıcıdan istemeli, Allah'tan korkmalı ve Allah'a sığınmalıdır. Tüm bu sihir ve 

benzeri olaylara karĢı koymak için de yine Allah'ın kitabına sığınmalı ve sarılmalıdır. 

Allah'ın kitabını, ayetlerini ve peygamberlerini terk edip, sihri satın alan bu 

sihirbazlar çok iyi bilirler ki ahiretten hiçbir nasipleri olmayacaktır. Kısaca sonları 

hüsrandır, ateĢtir. Ayetin son cümlesinde Allah (c.c) “bunların, karĢılığında 

kendilerini sattıkları Ģey ne kötü Ģeydir, keĢke bunu biliyor olsalardı.” Aslında 

büyüyle uğraĢanlar büyünün sonunu ve onu yapan büyücülerin ahirette kendilerine 

bir faydası olmayacağını bilirler, fakat yine de bu bilgilerine uygun hareket 

etmedikleri için gösterdikleri davranıĢ biçimleri itikada uygun değildir. Sonuçta 

sihrin asıl zararı yapılandan çok yapanadır. Ömürlerini nasıl boĢ ve çirkin Ģeylerle 

geçirdiklerinin farkında değillerdir. Allah'ın rahmetinin geniĢliğini ve enginliğinin ne 
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kadar da sonsuz olduğunu bir sonraki ayette görmekteyiz. Bütün bu sihirle 

uğraĢmalarına rağmen, yine kendilerine Ģu nasihatı vermiĢtir: “Eğer bunlar iman 

edip Allah‟ın emirlerine karĢı gelmekten sakınsalardı Allah katında kazanacakları 

mükâfat kendileri için daha hayırlı olacaktı. KeĢke bunu bilselerdi.”
179

 

AnlaĢılan o ki,  esrarengizlik, sır, gizlilik ile incelik, dıĢ görüntü itibariyle 

çekicilik ve bir de maksadın durumu sihrin niteliğini belirlemektedir. O halde büyü 

ve sihir, özü itibariyle harikulade bir Ģey değildir. Yani değiĢik durum ve sebeplere 

bağlı olarak bilindik gerçeklerin dıĢında ilâhî kudretle ortaya çıkan bir hadise 

değildir. O zaman sihrin ortaya çıkması için özel bir sebebe ihtiyacı vardır. Gizli olan 

o sebebin herkes tarafından bilinmemesi, anlaĢılamaması sanki onun harikulade bir 

ĢeymiĢ gibi ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Bundan dolayıdır ki, sebebi herkes 

tarafından anlaĢılamayan herhangi bir hakikat dahi, insanları aldatma yolunda 

kullanıldığı zaman, o da bir anlamda sihir olur. YaratılıĢ itibariyle sebebi bilimsel 

olarak açıklanamayan bilindik veya herkes tarafından bilinmeyen sıra dıĢı hadiseler 

ve garip icatlar ortaya koyarak gerçekleĢtirilen buluĢlar veya yeni durumlar mutlak 

manada sihir değildir. Fakat insanları aldatmak için bu tip buluĢlardan veya 

olağanüstü gibi gözüken hadiselerden faydalanmak suretiyle insanların duygu ve 

düĢüncelerine tesir edip dolandırıcılık yapılmaya kalkıĢıldığı zaman bunlar da sihir 

özelliği kazanırlar.  Bu yüzden imansızlık, ahlâksızlık ve aldatmak sihrin temel 

dayanak noktasını oluĢturur.
180

 Netice itibariyle Kur’an-ın haber verdiği sihir 

çeĢitlerinden büyünün insanlar üzerinde sihre göre daha kalıcı tesirler bıraktığı 

anlaĢılmaktadır. Her Ģeye rağmen yapılan bu büyülerin sonsuza kadar devam etmesi 

mümkün değildir. Burada önemli olan herhangi bir büyüye maruz kalan insanların, 

bundan kurtulmaları için sığınılacak ve medet umulacak tek merci Allah (c.c) tır.   

5.2. Ġllüzyon (Sihir) / His ve Duyu Yanılması  

Ġllüzyon, his veya duyu yanılması, yanılsama, hayal, hile ve aldatma gibi 

manalara gelir.
181

 Bunun yanında çeĢitli sanatsal hilelerle el çabukluğuna ve 

aldatmaya yönelik, geometrik oranlara göre yapılmıĢ, teknik ve teknolojinin 
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nimetlerinden veya özel olarak hazırlanmıĢ materyallerden yararlanılarak, bir olayı, 

durumu veya bir eĢyayı olduğundan farklı bir biçimde gösterme faaliyetidir.
182

 Hz. 

Musa karĢısında Firavun’un sihirbazlarının yaptığı sihirde bu türdendi.
183

 Ġnsanlık 

tarihi boyunca bir kısım kimseler, bu tip göz boyama, aldatma, yalan dolan, his 

yanılması, el çabukluğu, içinde bulunulan çağın teknolojik geliĢmeleri, ustalık 

emaresi olan sanatlar vb. yöntemler kullanılarak insanları kandırıp, kalplerde 

korkular hâsıl etmek suretiyle, gönülleri çelme, akıllarıdumura uğratma ve hayali 

Ģeyleri gerçekmiĢ gibi göstererek insanları yoldan çıkarıp kendi emelleri 

doğrultusunda yönlendirmeye çalıĢmıĢlardır. Bu yöntem öteden beri hep 

kullanılagelmiĢtir. Çünkü Kur’an-ı Kerim’e baktığımızda Allah tarafından 

vazifelendirilen peygamberlerin en çok maruz kaldıkları ithamlardan biriside 

sihirdir.
184

Zira onlar içerisinde bulundukları toplumun o günki Ģartları ve sosyal 

hayatı içerisinde alıĢılmıĢın dıĢında yeni Ģeyler getiriyor olmaları böyle bir itirazla 

karĢı karĢıya gelmelerinin temel sebeplerinden birisidir. Tabi burada diğer önemli 

sebep de inanç problemiydi. Zira bir topluluk yoldan çıkıp yüce yaratıcıyı 

unutmadığı müddetçe Allah (cc) yeni bir uyarıcı göndermiyordu. Bu yüzden seçilen 

yeni uyarıcıların getirdiği Ģeyler o günki inanç sistemine aykırı olduğu için, hemen 

peygamberi sihir yapmakla itham ediyorlardı. Çünkü gelen peygamber onların hayat 

anlayıĢına tamamen ters, fakat gerçek Ģeylerden bahsediyordu. Dolayısıyla da 

alıĢılmıĢın dıĢında bir durum karĢılarına çıktığı için, bunu sihirle, büyüyle, göz 

boyama vb. Ģeylerle itham ederek savmaya çalıĢıyorlardı.  

Kur’an-ı Kerim’de sihir yapmakla itham edilen peygamberleri yukarıda 

zikretmiĢtik. Bunun yanında genel manada sihirle aynı çatı altında 

değerlendirilmesine rağmen, büyüden biraz farklı olan bir hadise de illüzyondur 

(sihir). ĠĢte tam da bu noktada konuyla ilgili Kur’an-ı Kerim’de sihre muhatap olan 

peygamberlerden birisi hatta en çok tekrarlananı Hz. Musa (a.s.)’dır.  Özellikle Araf, 

Yunus, Taha ve ġuara surelerinde Hz. Musa (a.s)’ın Firavun’un karĢısına çıktığında 

sihirbazlarla yaĢadığı hadise anlatılmaktadır. Öncelikle bu ayetlerden bir kısmının 

meallerine değinelim.  
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“Onu ve kardeĢini (Musa ve Harun)beklet; Ģehirlere toplayıcılar gönder, bütün bilgin 

sihirbazları sana getirsinler” dediler.  Sihirbazlar Firavun'a geldi, "Yenecek olursak bize 

Ģüphesiz bir mükâfat var değil mi?" dediler. Firavun, "Evet, yenerseniz gözdelerden 

olacaksınız" dedi. Sihirbazlar: "Ey Musa! Marifetini ya sen ortaya koy veya biz koyalım" 

dediler. Musa: "Siz koyun" dedi. Sihirbazlar marifetlerini ortaya koyunca insanların gözlerini 

sihirlediler ve onları korkuttular, büyük bir sihir yaptılar. Biz de Musa'ya, "Asanı koyuver" 

dedik, o da koydu; hemen onların uydurduklarını yutmaya baĢladı. Hakyerini buldu, onların 

yaptıkları boĢa gitti. ĠĢte orada yenildiler, küçük düĢtüler. Sihirbazlar ise secdeye kapanıp, 

"Âlemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine inandık" dediler.
185

 Firavun ailesi: "Bizi 

büyülemek için ne mucize gösterirsen göster, sana inanmayacağız" dediler.
186

 

And olsun ki Firavun'a bütün mucizelerimizi gösterdik deo bunları yalan sayıp reddetti ve 

Ģöyle dedi: "Ey Musa! Sihirbazlığınla bizi yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin? ġimdi biz de 

seninkinin benzeri bir sihri sana göstereceğiz. Bizimle senin aranda bir vakit tayin et ki sen de 

biz de uygun bir yerde buluĢalım da caymayalım" dedi. Musa: "BuluĢma zamanımız sizin 

bayram gününüzde, insanların toplandığı kuĢluk vaktidir" dedi. Bunun üzerine Firavun ayrıldı, 

tuzaklarını toplayıp o gün geldi. Musa onlara: "Yazıklar olsun size! Allah'a karĢı iftira eden 

mutlaka hüsrana uğramıĢtır" dedi. Sihirbazlar iĢi aralarında tartıĢtılar ve konuĢmalarını gizli 

tuttular. Musa ile Harun'u göstererek: "Bu iki sihirbaz, sihirleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak, 

sizin en üstün dininizi ortadan kaldırmak istiyorlar; onun için tuzaklarınızı bir araya getirin, 

sonra sırayla gelin. Bugün üstün gelen baĢarıya erecektir" dediler. "Ey Musa! Marifetini ya 

sen ortaya koy, ya da önce biz koyalım" dediler. Musa: "Siz koyun" dedi. Hemen, sihirleri 

yüzünden, değnekleri ve ipleri, Musa'ya sanki yürüyorlarmıĢ gibi geldi. Bu yüzden Musa içinde 

bir korku hissetti. "Korkma, sen muhakkak daha üstünsün" dedik. (Musa‟ya) "Sağ elindekini 

(değneğini) at da onların yaptıklarını yutsun, Ģüphesiz yaptıkları sadece sihirbaz hilesidir. 

Sihirbaz nereyevarsa kurtuluĢa eremez." Sonunda sihirbazlar: "Biz Musa ve Harun'un Rabbine 

inandık" deyip secdeye kapandılar. Firavun "Ben size izin vermeden mi O'na inandınız? 

Doğrusu size sihri öğreten, büyüğünüz odur. And olsun ki, ellerinizi ve ayaklarınızı 

çaprazlama keseceğim, sizi hurma kütüklerine asacağım. Hangimizin azabının daha çetin ve 

daha devamlı olduğunu bileceksiniz" dedi. Ġman eden sihirbazlar: "Seni, gelen apaçık 

mucizelere ve bizi yaratana üstün tutmayacağız. Ne hüküm vereceksen ver. Sen, ancak bu 

dünya hayatına hükmedebilirsin. Doğrusu biz, hatalarımızı ve bize zorla yaptırdığın sihri 

affetmesi için Rabbimize iman ettik. Allah'ın vereceği mükâfat daha hayırlı ve daha kalıcıdır" 

dediler.
187
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Allah (c.c) Hz. Musa’yı peygamberlikle vazifelendirince ona,“Firavun‟un 

yanına git doğrusu o pek azıttı. (Hz. Musa) Ya rabbi, göğsümü geniĢlet, iĢimi 

kolaylaĢtır, Ģu dilimin bağını çözüver, dedi. Ta ki sözümü anlasınlar. Seni daha iyi 

anlatabilmek ve seni daha çok tesbih ve tenzih edebilmek için bana da ailemden 

kardeĢim Harun‟u yardımcı kıl. Bu isteği kabul eden yüce Allah, Ey Musa, sana 

istediklerin verildi…”
188

 dedi. Bu vazifeyi üzerine alan Hz. Musa Firavun’un 

karĢısına çıktı ve ona, “Ey Firavun ben âlemlerin rabbi tarafından gönderilen bir 

resulüm. Ġlk vazifem Allah Teâlâ hakkında gerçekten bir olandan baĢka bir Ģey 

söylemememdir. Gerçekten size Rabbinizden çok açık bir delil getirdim. Artık 

Ġsrailoğullarını benimle gönder.”
189

 dedi. Hz. Musa’nın bu teklifi üzerine Firavun: 

"Bir mucize getirdiysen ortaya koy bakalım, doğru sözlülerden isen bunu yaparsın" 

dedi. Musa, asasını yere atar atmaz apaçık bir yılan (ejderha) oluverdi; elini 

(koynundan) çıkardı, bakanlar bembeyaz olduğunu gördüler.
190

 Firavun milletinin 

ileri gelenleri, "Doğrusu bu bilgin bir sihirbazdır, sizi memleketinizden çıkarmak 

istiyor" dediler. Firavun (yanındakilere): "Bu konudaki görüĢünüz nedir?" dedi.
191

 

A’râf suresinde de Tâhâ suresinde de birbirine yakın Ģeyler anlatılıyor. 

Burada görüldüğü üzere Hz. Musa’nın gösterdiği mucize sihir olarak 

algılanmaktadır. Çünkü o dönemde sihir çok yaygın, sihirle uğraĢanların sayısı da 

azımsanmayacak derecede çoktu. Hatta sihirbazlığın çok meĢhur bir meslek olduğu 

da bilinmektedir.
192

 Bu konuĢmanın üzerine Firavun yanındaki danıĢmanlarına 

danıĢtı. Onlar da baĢka bir gün insanların huzurunda biz de hünerlerimizi gösterelim 

diye karar alarak, bunu Hz. Musa’ya sordular. O da bu karĢılaĢmanın bayram günü 

kuĢluk vaktinde, meydanda tüm halkın huzurunda yapılmasını istedi. Bunun üzerine 

Firavun çevreye haber salınmasını etrafta ne kadar mahir sihirbaz varsa haber 

verilmesini ve belirlenen günde hazır olmalarını emretti. Böylece etrafa haberler 

yayılıyor, maharetleri olan sihirbazlar mükâfat almak için adeta birbirleriyle 

yarıĢıyorlardı. Hatta tefsirlerde karĢılaĢmaya gelen sihirbazların sayısıyla ve 
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geldikleri beldelerle ilgili çok abartılı sayılardan bahsedilmektedir.
193

 “Sihirbazlar 

Firavun‟nun huzurunda toplandıklarında, galip gelecek olursak bize büyük bir 

mükâfat verilir değil mi, diye sordular. Firavun onlara eğer Musa‟ya karĢı galip 

gelirseniz gözdelerimden olursunuz”
194

 diyerek çok büyük ödül vaat etti. Belirlenen 

gün geldiğinde bütün halk meydanda toplanmıĢtır. Seçilen gün ve vakit çok 

manidardır. Çünkü Hz. Musa bayram gününü ve kuĢluk vaktini seçmiĢtir. Bu vakitte 

insanların hepsinin rahatlıkla toplanacağını çok iyi bilmektedir.
195

 Bu yüzden onların 

gerçeği görmeleri için inanılmaz bir fırsat yakalamıĢtır. Bu arada Firavun’un 

sihirbazları da kendilerinden emin bir Ģekilde son hazırlıklarını yapmıĢlar, gerekli 

malzemelerini de ellerine alarak gelmiĢlerdir. Sihirbazlar önceden Hz. Musa’nın 

asasının yılan olduğuna Ģahit oldukları için bütün maharetlerini onun üzerine 

hazırlamıĢlardır. Çünkü bu, düĢmanı kendi silahıyla vurma veya kendi kazdığı 

kuyuya düĢürme planı, tarih boyunca kullanılan en etkili yöntemlerdendir. 

Sihirbazlar bunu bilecek kurnazlıkta oldukları için tüm hazırlıkları ve planları bunun 

üzerine kurmuĢlardır. Galibi daha baĢtan belli bir maçın oyuncuları gibi tiz perdeden 

konuĢarak ve kendilerinden çok emin bir biçimde Hz. Musa’nın karĢısına çıktılar ve 

ona meydan okudular. "Ey Musa! ya sen önce atmayı tercih et, ya da önce biz 

atalım" dediler. Musa: "Siz atın" dedi. Hemen, değnekleri ve ipleri, sihirleri 

yüzünden, Musa'ya sanki yürüyorlarmıĢ gibi geldi. Bu yüzden Musa içinde bir korku 

hissetti. "Korkma, sen muhakkak daha üstünsün" dedik. "Sağ elindekini (değneği) at 

ki onların yaptıklarını yutsun, ġüphesiz yaptıkları sadece sihirbaz hilesidir. Sihirbaz 

nereyevarsa kurtuluĢa eremez." Sonunda sihirbazlar: "Biz Musa ve Harun'un 

Rabbine inandık" deyip secdeye kapandılar.”
196

Bütün bu olanlar, göz açıp 

kapayıncaya kadar geçen süre içerisinde gerçekleĢen hadiselerdi. Ayetten de 

anlaĢıldığı üzere kendilerine çok güvenerek, kazanan taraf olacaklarına daha baĢtan 

inanan sihirbazlar bir anda Ģok olup, imana gelip secdeye kapandılar. Çünkü onların 

yaptıkları göz boyamadan, el çabukluğundan baĢka bir Ģey değildir.  
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O dönemin Ģartları içerisinde sihirbazlık, hokkabazlık, büyücülük gibi Ģeyler 

çok yaygındı. YaĢadıkları devrin imkânlarından ve teknolojik geliĢmelerinden 

yararlanarak yapılan Ģeyler aslında büyü değil, tamamen göz boyama/illüzyondur. 

Nitekimklasik tefsirlerde genellikle bu yaĢanan hadisenin tamamen göz boyama 

diğer bir ifadeyle illüzyon olduğu ifade edilmektedir. Sihirbazlar Hz. Musa’yla ilk 

karĢılaĢtıklarında elindeki asanın yılan olduğunu görmüĢler ve bunun bir 

illüzyonolduğunu zannederek “Bunda ne var, biz de yaparız.” diyerek ona meydan 

okumuĢlardır. Bunun için karĢılaĢacakları güne kadar bu yönde hazırlıklar 

yapmıĢlardır. Aslında onların ellerindeki kalın ipler ve deriden yapılmıĢ sopalar 

önceden özel olarak hazırlanmıĢ, içleri cıvayla doldurulmuĢ materyallerdi. Yani 

deriden yapılmıĢ değneklerin içlerine civa doldurulmuĢ, urganlarda civaya 

batırılmıĢtı.
197

 Sihirbazlar ellerindeki bu materyallerigösterinin yapılacağı meydana 

getirdiler. Orasının zemini sıcaktı bir de Mısır güneyde, çölün bağrında bir ülke 

olması hasebiyle hava da çok sıcaktır. Bunu bilen sihirbazlar gösterilerini veya 

oyunlarını bu plan üzere kurgulamıĢlardır. Onun için gelirken hem çok sayıda 

sihirbaz hem de çok sayıda yanlarında ip ve değnek getirmiĢlerdir. ġartlar tamamen 

lehlerine gözüküyordu. Hz. Musa’dan aldıkları cevapla hemen iĢe koyulup 

ellerindeki bütün ipleri ve değnekleri attılar. Zeminin ve havanın sıcaklığının 

etkisiyle, attıkları Ģeyler birden oynamaya baĢlayıp hareket eder gibi gözükünce 

toplanan halk korkuya kapıldı. Hatta Hz. Musa bile ürpererek bir endiĢe duymuĢtur. 

“Musa birden içinde bir korku duydu”.“Allah (c.c.) korkma zira sen galip 

geleceksin”
198

 dedi. Adeta ortada hareket eden bu ipler ve değnekler insanların 

gözüne yılanlar gibi gözükerek onları çok korkutmuĢtur. Bir aralık Hz. Musa’nın da 

endiĢeye kapılması Firavun ve sihirbazları kısa da olsa mutlu etmiĢtir. Fakat tam bu 

esnada ilahi vahyin devreye girmesiyle Hz. Musa elindeki asasını yere atar atmaz 

sihirbazların ortaya koydukları ipler, değnekler, insanlara korku salan o göz 

boyamalar ve gerçekleĢmiĢ gibi gözüken ne varsa hepsini çok kısa bir sürede yutarak 

tekrardan Hz. Musa’nın elinde bir asa Ģekline döndü. ĠĢte bunu gören tüm 
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sihirbazlar/hokkabazlar/illüzyonistler: "Biz Musa ve Harun'un Rabbine inandık" 

deyip secdeye kapandılar.
199

 

Ayetlerin mealleri ve tefsirlerdeki rivayetlerden de anlaĢıldığı üzere burada 

gerçekleĢen hadise büyü değildir. Bilakis el çabukluğu, göz boyama, his yanılması, 

hayal görme, hokkabazlık, üstün sanat göstergesi ve zamanın teknolojik 

geliĢmelerinden faydalanmak suretiyle ortaya konulan bir gösteriden yani 

illüzyondan ibarettir. Tabi bu tip hadiseler karĢısında iĢin inceliğini bilmeyen veya 

anlamayan insanlar hemen tesiri altında kalmaktadırlar. Böylece temiz kalpli, 

sâfiyane niyetle hareket eden insanlar, böylesi Ģaklabanların ve hokkabazların 

etkisine girerek kendilerini kullandırmaktadırlar. Bu yöntem her devirde uygulanıp 

süregelen bir yöntemdir. Zira yaratıcıyı unutup bu tip dolandırıcılardan medet uman 

insanların sayısı da azımsanmayacak kadar çoktur. Günümüzde de çağın 

imkânlarından yararlanmak suretiyle insanların saf duygularını istismar ederek aynı 

yöntemler kullanılmaktadır. Özellikle geliĢen teknoloji, fenni ve hendesi ilimler 

sayesinde bunlara daha çok misaller verilebilir. Mesela televizyondaki diziler, filmler 

ve sinemalar gibi.
200

 Hâlbuki yapılan Ģeyler ortadadır. GeçmiĢten beri kullanılan 

yöntemler hep aynıdır. Sadece Ģekilsel farklılıklar mevcuttur. Nitekim günümüzde 

yaygın olarak kullanılan sirklerde, lunaparklarda, panayır ve festivallerde yapılan 

gösteriler de tamamen göz boyamadan, hokkabazlıktan ve illüzyondan baĢka bir Ģey 

değildir. Çünkü bu iĢi meslek haline getirenlerin, teknolojik imkânları kullanarak ve 

el çabukluğuyla yapılabilecek önceden hazırladıkları gösterileri insanların huzuruna 

çıkıp sergilemeleri de buna en canlı örneklerden biridir. Bu iĢ kapalı kapılar 

arkasında biraz da ajitasyon yapılarak uygulandığında, sanki bir sihir veya büyü 

yapılıyormuĢ gibi karĢıdaki insanı tesiri altına almaktadır. Bu tip sahte büyücülerin 

oyununa gelen insanımız da azımsanmayacak derecede çoktur. Oysa yapılan iĢ 

gerçek değil hile ve aldatmacadan ibarettir. 

Erciy’anus el-Mûsikar’ın eski Kudüs kilisesini yenilerken yaptığı Ģey tamda 

bu türe örnek teĢkil eden bir hadisedir. Bir gün bu zat çölde giderken bir Berâsil kuĢu 

yavrusu gördü, bu yavru diğerlerinden farklı acı acı ötüyordu. Onun bu halini gören 
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diğer Berâsil kuĢları getirdikleri zeytinleri onun yanına bırakıyorlardı. O da yiyordu. 

Bu olayı gören bu kiĢi yavru kuĢun çıkardığı sese benzer ses çıkaran hassas bir alet 

yaptı. Rüzgâr vurunca aynı yavru kuĢun sesini çıkarıyordu. KuĢlarda bu sese zeytin 

getiriyorlardı. Bunu gören adam Kudüs kilisesine gitti ve bu kilisenin iĢlerine bakan 

adamın ağustosun ilk gecesinde öldüğünü ve buraya defnedildiğini öğrendi. Bunun 

üzerine Berâsil kuĢu Ģeklinde içi boĢ camdan bir heykel yaparak kilisenin tepesine 

dikti ve tepesine de bir kubbe yaptı. Ağustosun ilk gecesinde bu kubbeyi 

kaldırmalarını emretti. Böylece gelen rüzgârla heykelden Berâsil kuĢunun sesi 

çıkmaya baĢladı. Sesi duyan Berâsil kuĢları her gün o kubbeyi dolduracak kadar 

zeytin getirdiler. Oradaki halk da bunun kilisedeki gömülü zatın kerametiyle 

olduğuna inandılar.
201

 Hâlbuki ortaya çıkan bu hadise bir illüzyon ile yapılan hile ve 

aldatmacadan baĢka bir Ģey değildir.  

6.Sihrin Gerçekliği 

Sihir yahut büyünün var olduğu çok eskiden beri, özellikle Bâbil devrinden 

beri bilinmektedir. Fakat sihrin varlığının gerçek mi hayal mi olduğu, fiilen 

varlığının olup olmadığı noktasında Ġslam âlimleri tarafından değiĢik görüĢler ileri 

sürülerek kabul edenler ve kabul etmeyenler olarak iki gurup ortaya çıkmıĢtır. 

Bunların bir kısmına göre sihir gerçektir,
202

 bir kısmına göre ise bu bir göz boyama 

ve aldatmacadan baĢka bir Ģey değildir.
203

 Bu minvalde Ġslam âlimleri kendi 

görüĢlerinin doğru olduğunu ispatlamak için çeĢitli deliller öne sürmüĢlerdir.  

6.1. Sihrin Etkisini Kabul Edenler  

Ġslam âlimleri genelde sihrin gerçekliğini kabul etmiĢlerdir.
204

 Âlusî 

“Çoğunluğa göre sihrin etkisi vardır. Sihirbaz ve büyücü, su üzerinde yürüyebilir, 
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gökyüzünde uçabilir, olağanüstü haller gösterebilir
205

,” der. Kurtubi, sihirbazın 

anahtar deliğinden geçmesini, havada uçmasını, ince bir çubuğun üzerinde 

yürümesini, uzuvlardan birini iĢlevsiz hale getirebileceğini
206

, fakat tüm bunları 

yaparken fiili Allah’ın yarattığını söyler.
207

 

Sihrin gerçekliğini kabul edenler sadedinde, Hanefilerden Gaznevi der ki, 

Hanefilere göre; sihir gerçektir, vardır. ġafilere göre ise; bu bir vesveseden ibarettir, 

aslı yoktur.
208

 Kurtubi, malikilere göre ise; sihirvardır, yani gerçektir der. Kurtubi, 

Ehl-i Sünnetin çoğunluğunun sihrin gerçekliğini ve varlığını kabul ettiğini 

söylemektedir.
209

 Kur’an-ı Kerim’de yer alan bazı ayetlerle, bir kısım hadisleri 

kaynak gösteren Ġslam âlimleri sihrin hakikat olduğunu, etkisinden Allah’a 

sığınılması gerektiğini belirtmiĢlerdir. 
210

 

Sihrin gerçekliğinin ve etkisinin olduğunu kabul edenler genellikle Ģu ayetleri 

delil getirirler.
211

 

1. “Musa siz bırakın! dedi. Sihirbazlar son hazırlıklarını yapıp ellerindeki bütün sihir 

vasıtalarını yere bırakınca, orada bulunan herkesin bakıĢlarını büyülediler. Onları 

dehĢete düĢürdüler ve çok büyük bir sihir ortaya koydular.”
212

 Bu ayet sihrin 

gerçekliğinin ve tesirinin olduğunu savunanlar için büyük bir delildir. Zira sihrin var 

olduğunu ve Allah tarafından teyit edildiğini göstermektedir.
213

 

2. Sihrin gerçek olduğunu ve tesiri olduğunu savunanların delillerinden birisi de Ģu 

ayeti kerimedir. “Süleyman‟ın hükümranlığı hakkında Ģeytanların uydurduğu 

yalanların ardına düĢtüler. Hâlbuki Süleyman (sihir yaparak) küfre girmemiĢti. 

Fakat asıl insanlara sihri öğreten Ģeytanlar küfre girdiler. Ġnsanlara sihri ve 

Bâbil‟de Hârut ve Mârut adlı iki meleğe indirilen Ģeyleri (sihri) öğretiyorlardı. Oysa 

o ikisi „biz ancak imtihan için gönderildik, sakın küfre girme‟ demedikçe hiç kimseye 

bir Ģey öğretmiyorlardı. Böylece (insanlar) bunlardan koca ile karısının arasını 
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açacak Ģeyler (sihir) öğreniyorlardı. Fakat Allah‟ın izni olmadıkça onlar bununla 

(sihirle) hiç kimseye zarar veremezlerdi. Onlar sonuçta kendilerine zarar getirip 

faydalı olmayan Ģeyler öğreniyorlardı. Andolsun ki onu satın alanın, ahirette bir 

nasibinin olmadığını çok iyi biliyorlardı. KarĢılığında kendilerini sattıkları Ģey ne 

kötüdür. KeĢke bunu bilselerdi.
214

 

Sihrin gerçekliğini ve varlığını kabul eden âlimler, ayeti kerimeyi böyle 

tercüme etmiĢlerdir. Ayette geçen,”ĠĢte onlar, (o iki melekten) koca ile karının 

arasını açacak Ģeyler öğrendiler.” aralarına düĢmanlık soktular, kısmının da sihrin 

hakikatinin olduğuna dair delil olduğunu belirtmiĢlerdir. 

3. Sihrin hakikatine getirilen üçüncü delil ise, “Hâlbuki (Sihirbazlar) Allah‟ın izni 

olmadıkça hiç kimseye zarar veremezler.”
215

 ayetidir. Bu ayette vurgulanan sihir 

gerçek ve zararlıdır. Fakat Allah’ın izni olmadıkça kimseye zarar veremeyecektir. 

4. Sihrin gerçekliğinin ve tesirinin olduğunu gösteren dördüncü delil ise, 

“Düğümlere üfüren büyücülerin Ģerrinden.”
216

 ayetidir. Sihrin tesirinin çok kuvvetli 

olduğu ve büyücülerin üflemesiyle düğümledikleri sihirlerin Ģerrinden Allah’a 

sığınılması gerektiği belirtilmektedir. Eğer etkisi ve hakikati olmasa sığınma 

istenmezdi. 

5. Âlimlerin çoğunun sihrin gerçekliğine dair getirdikleri delillerden birisi de, Lebid 

bin el-Âsam adında bir Yahudi tarafından Peygamberimize sihir yapıldığıdır. Sihrin 

etkisinde kalan Peygamberimize Cebrail’in haber vermesiyle, sihri ortaya çıkarması 

ve bu sihrin etkisinden Muavvizeteyn surelerini okuyarak kurtulmasıdır.
217

 

Sihrin gerçekliğini ve tesirini kabul edenler, sihrin çok eskiden beri varlığını 

sürdürdüğünü
218

, insanlar tarafından da kabul edildiğini belirtmektedir. Bunun 

yanında Kurtubi “Sahabeden ve tabiinden hiçbir kimsenin sihrin aslını inkâr ettiği 

görülmemiĢtir.” diyerek sihrin gerçek olduğunu bir kez daha vurgulamaktadır.
219

Bu 
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noktada Bakara Suresi 102. ayetin tefsirinde M. Hamdi Yazır’ın sihrin etkisine dair 

söyledikleri Ģey son derece dikkat çekicidir: 

“Bu ifade sihrin en büyük tesirini anlatmak içindir. Yani bunlar bu yöntemle karı – koca 

arasını bile açabilecek fesadlar çeviriyorlar. Bunu yapabilecek olan sihirlerle toplumlarda ne 

büyük fitneler çıkarılabileceğini kıyas edininiz. Karı kocayı ayıranlar, bu kadar kuvvetli bir 

sosyal bağı kıranlar, topluma neler yapamazlar. KomĢular, hemĢehriler arasında neler 

yapmazlar. Milletin fertlerini birbirine mi düĢürmezler? Hükümetle halkın arasını mı 

açmazlar? Ġhtilaller mi çıkarmazlar? Ayet bu noktada bize gösteriyor ki, sihrin en büyük etkisi 

ruhlar üzerindedir. Fikirleri bozar, kalpleri çeler, ahlakı berbat, toplumları periĢan ederler. 

Dolayısıyla sihrin aslı yoktur diye aldanmamalı, böyle sihirbazlardan da sakınmalıdır. 

Bununla beraber bunları yapanlar Allah‟ın izni olmadıkça hiç kimseye zarar veremezler.”
220

 

Yukarıda da görüldüğü üzere sihrin gerçekliği ve tesiri vardır. Fakat Allah 

(c.c) dilemedikçe kimseye herhangi bir zararı olamaz. Son dönem ulemasından 

Ġbrahim Canan’a göre günümüzde geliĢtirilen beyin yıkama olarak ifade edilen 

“reklam”, “propaganda” ve “telkin” de sihir olarak değerlendirilebilir. Bunun dinen 

herhangi bir sakıncası da yoktur. Meseleye böyle bakınca zamanımızda da eskiden 

olduğu gibi sihir yaygın olarak yapılmaktadır. Ġnsanların sihirbazların elinde adeta 

oyuncak gibi oynandıkları da bir gerçektir. GeçmiĢ zamandaki sihirbazlarla 

günümüzdekilerin arasındaki fark mertlik-gösteriĢ arasındaki fark gibidir. 

GeçmiĢtekiler sihirbaz adıyla bilinirlerdi. Günümüzdekiler ise, hatip, yazar, Ģair, 

ressam, politikacı, mizahçı vb. gibi ĢerefbahĢ isimlerle anılmaktadırlar. Fakat bunlar 

ideolojilerini yaĢatma adına, tv, radyo, kitap, dergi ve gazete gibi materyalleri 

kullanarak, telkin yoluyla insanları büyülemektedirler.
221

 Yani insanlar yavaĢ yavaĢ 

Ģartlandırılıp beyinleri yıkanarak büyülenmektedirler.
222

 

ġu halde bütün bu insi ve cinni Ģeytanların sihir ve büyülerinden, zararlı 

yayınlar yaparak, göz boyayarak, hurafeler ve telkinlerle insanları büyülemeye 

çalıĢanlardan korunmak için Muavvizeteyn diye adlandırılan son iki sureyi kabul 

edip Allah’a sığınılmalıdır.
223
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6.2. Sihrin Etkisini Reddedenler  

Yukarıda sihrin hakikatini ve tesirini kabul edenlerden bahsettik. Sihrin 

hakikati mevzuunu ehlisünnetin çoğunluğu kabul etmesine rağmen, ġafi Mezhebi’ne 

mensup Ehl-i Sünnet ulemasından Ebû Cafer el-Esterebâzî’ye
224

 göre de büyünün 

gerçekliği yoktur. Ġnsanları aldatmadan ve göz boyamadan baĢka bir Ģey değildir.
225

 

Zira insan bir baĢkasına temas etmeden, dokunmadan tesir edemez
226

, bu yüzden 

büyü ve sihrin hakikatini kabul etmemiĢlerdir. Özellikle “Mu’tezile” sihrin 

gerçekliğini ve tesirini kabul etmez.
227

 Hatta daha da ileri giderek sihrin hakikatine 

inananları da tekfir eder. Bunların dıĢında Ehl-i Sünnet’ten Ebu’l Ġshak el-Ġstahrabadî 

de sihrin geçekliğini ve tesirini kabul etmeyenlerdendir.
228

 

Mu’tezile’nin sihrin gerçek dıĢı olduğuna dair öne sürdükleri deliller 

Ģunlardır: 

1 – A’râf Suresi, ”(Musa): “Siz atın “ dedi. Bunun üzerine onlar (ellerindekini) 

atınca, insanların gözlerini büyülediler, onlara korku saldılar, büyük bir sihir yapmıĢ 

oldular.”
229

 

2 – Tâhâ Suresi, “(Musa)i: “Hayır (önce) siz atın”. Bir de ne görsün: onların ipleri 

ve değnekleri, sihirleri yüzünden kendisine hızla koĢuyormuĢ gibi göründü.
230

 

3 – Tâhâ Suresi, “Sağ elindekini at ki, onların yaptıklarını yutsun. Çünkü onların 

ortaya attıkları, ancak bir sihirbaz tuzağıdır. Sihirbaz ise nerede olsa felah 

bulmaz.
231

 

Birinci ayet sihrin gözle görülebilecek bir Ģey olduğunu; ikinci ayet, sihrin 

gerçek değil hayal ürünü olduğunu; üçüncü ayet ise, sihirbazın hak üzere 

olamayacağını, dolayısıyla sihirbazlar için kurtuluĢun imkânsız olduğunu 

vurgulamaktadır. 
232
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Mu’tezile, sihrin varlığını ve tesirini kabul etmemesi konusunda kısaca Ģöyle 

demektedir. Eğer sihirbaz havada uçsa, suyun üzerinde yürüse, toprağı, dağı taĢı bir 

anda altına çevirse idi,  o zaman peygamberlerin mucizelerine iman etmek hurafe 

olurdu. Peygamberlere ne ihtiyaç ne de lüzum kalırdı. Hakla batıl, doğruyla yanlıĢ, 

iyiyle kötü birbirine karıĢırdı. Allah’ın gönderdiği peygamberlerle sihirbazları 

birbirinden ayırmak mümkün olmazdı.
233

 Hanefilerden Cassas da “Ahkâmu‟l 

Kur‟an” adlı eserinde sihrin gerçekliği üzerinde derinlemesine durup açıkladıktan 

sonra, örnekler vererek sihrin gerçek olmadığı kanaatini belirtmiĢtir.
234

 Yukarıdaki 

açıklamalardan da anlaĢılacağı üzere Ehl-i Sünnet ve Mu’tezile uleması arasında 

sihrin varlığı ve tesiri hakkında ciddi tartıĢmalar olmuĢ, her iki gurup da kendi 

görüĢlerini savunmakiçin Kur’an’dan ve hadisten deliller getirerek konuyu izah 

etmeye çalıĢmıĢlardır. 

Netice itibariyle sihir veya büyü denilen Ģey sadece göz boyama ve hayalden 

ibaret olan bir durum değildir. Sihir denilen hadisenin iki yönü vardır. Bunlardan biri 

büyü anlamına gelen sihir, diğeride illüzyon denilen göz yanılsaması, hile, aldatmaca 

ve el çabukluğudur. Hz. Musa’nın Kur’an’da anlatılan sihirbazlarla olan münasebeti 

göz önüne alındığında bunun büyü değilde illizyon olduğu yani hile ve aldatmacadan 

ibaret olduğu görülmektedir. Bu tür bir sihrin kalıcı bir etkiside yoktur. Bu durum 

kısa süreliğine muhataplarının gözlerini boyayarak hile, el çabukluğu ve diğer 

insanların bilmediği teknolojik ve sanatsal imkânlardan istifade edilerek 

gerçekleĢtirilen bir hadisedir. Diğeri ise Bakara 102. ayette de belirtildiği gibi karı ile 

kocayı birbirinden ayırıp aileleri parçalayacak kadar etkin bir sihirdir. Dolayısyla 

büyü denilen hadisede el çabukluğu ve göz boyamadan ziyade daha kalıcı sonuçlar 

doğuran bir sihir vardır. Bu tür sihirle uğraĢanlar cinlerinde yardımıyla elde ettikleri 

bir kısım bilgilere, kendileride yalan yanlıĢ bilgiler ekleyerek insanlar üzerinde tesir 

meydana getirmektedirler. Bunlar yaptıkları büyüyle insanlar arasında fitne cıkarma, 

kargaĢa oluĢturma, düĢmanlığa sebebiyet verme ve dahada ilerisi karı ile kocanın 

arasını açacak kadar etkili olmaktadırlar. Bu tür sihirle uğraĢanlar bazen yazdıkları 

muskalarla, bazen yiyecek ve içeceklere bir Ģeyler katarak, bazende yaĢadıkları yere 

veya giydikleri kıyafetlere bir Ģeyler asarak insanları etkilemekte ve onlar üzerinde 
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tesir icra etmektedirler. ġu halde Kur’an’ın
235

 bildirdiği Ehl-iSünnet ulemasınında 

kabul ettiği gibi sihir vardır ve insanlara tesir etmektedir. Fakat bu yapılan sihirde 

Allah’ın bilgisi ve dilemesiylegerçekleĢmektedir. Yani bir insan kendisi her 

istediğini yapamaz ve diğer insanlar üzerinde tesir icra edemez.  

Yukarıda da açıkladığımız üzere sihri kabul edenler ve etmeyenler olduğu 

gibi sihrin yapılmasında ve sihirbazın durumu hakkında değiĢik görüĢler vardır. 

ġimdi bunları incelemeye çalıĢacağız. Sihir yaparken insanların Ģeytanlardan medet 

umması, yıldızlardan güç alarak sihir yaptığını söyleyenleyenleri ve müslim-gayri 

müslimlerin durumunu değerlendirmeye çalıĢacağız. Bu konuları değerlendirirken 

dört mezhebin, müfessirlerin ve diğer ulemanın görüĢlerini ve kanaatlerini de ele alıp 

konuya açıklık getirmeye çalıĢacağız.  

 7. Sihrin Hükmü  

Ġmam-ı Âzam Ebu Hanife’ye göre sihirle uğraĢmak, öğrenmek, yapmak ve 

kullanmak küfürdür. Bununla uğraĢan da kâfir olur.
236

 Fakat bir kısım Hanefi 

mezhebi mensupları ise, korunmak ve sakınmak amaçlı sihir ve büyü yapmayı 

öğrenenin kâfir olmayacağını savunmuĢlardır.
237

 Onlara göre sihri öğrenme değil de 

sihrin caiz ve faydalı olduğunu söyleyenler kâfir olur.
238

 

Ebû Hanife ve Ġmam Muhammed’e göre: Sihirbazın yaptığı sihir kesin olarak 

ortaya çıktığında, o sihirbaz kesinlikle öldürülmelidir. Bu durum ortaya çıktıktan 

sonra velev ki sihirbaz tevbe edip, “Ben artık sihir yapmayı, sihirle meĢgul olmayı 

bıraktım” dese de kendisini kurtaramaz.
239

 Ebu Yusuf’a göre ise, sihirbaz tevbe 

ederse tevbesi kabul edilir. Fakat fitne fesada sebebiyet verecek bir durum oluĢursa 

Ġmam Yusuf da öldürülmesi gerektiğini söylemektedir.
240

 Sihirbazın yaptığı sihri 
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kabul etmemesi veya inkâr etmesi de bu durumdan onu kurtaramaz.
241

 Bunun dıĢında 

sihri yaptığına dair iki tane Ģahidin olması da sihirbazın öldürülmesi için yeterli 

delildir. Bununla beraber eğer sihirbaz, “ben Ģu tarihten beri sihir yapmayı terk ettim, 

artık yapmıyorum” deyip söylediği bu duruma iki tane de Ģahit gösterirse, o zaman 

sihirbazın tevbesi kabul edilir ve öldürülmekten kurtulur.
242

 Hanefilerden Ebu 

Mansur el-Maturîdi’ye göre yapılan her sihir küfür değildir. Fakat yapılan sihir 

itikatla ilgiliyse o zaman durum değiĢir. Yani, yapılan sihir iman esaslarına ters 

düĢüyor ve onları inkâra sürüklüyorsa iĢte o zaman “küfür” olur. Eğer yapılan sihir 

karı kocanın arasını açıyor ve birkimsenin hastalanmasına sebebiyet veriyor da 

ancak, sihir yapan iman esaslarından herhangi birisini inkâr etmiyorsa sihirbaz kâfir 

olmaz. Toplumda fesat çıkarır, ortalığı karıĢtırırsa fâsık olur. Böyle kimseler ister 

erkek ister kadın olsun Ģerlerinden korunmak için öldürülürler. Bunun yanında 

yaptıkları sihir insanları küfre sevk ediyor veya içinde küfür gerektiren bir durum 

varsa o halde sihirbaz erkek öldürülür. Çünkü burada dinden dönme vardır. Ġrtidat 

eden kadın öldürülmez, ancak böyle bir durumda yaptığı sihirden dolayı toplumsal 

kargaĢa ve fitne fesat çıktığı için kadın da öldürülür.
243

 

Ehl-i Kitap’tan büyücülerin durumuna gelince, Ġmam-ı Âzam’a göre nasıl ki 

Müslüman sihirbaz öldürülüyorsa ehl-i kitab olan sihirbazlar da öldürülür. Ancak 

kadın olan Ehl-i Kitap sihirbazlar öldürülmez.
244

 Genel itibariyle Hanefiler sihirle 

uğraĢmanın, öğrenmenin ve sihir yapmanın küfür olduğunu savunmuĢlardır. Sihirle 

uğraĢanın kadın-erkek veya gayrimüslim olmasının fark etmediğini, her kim sihirle 

meĢgul olur, ondan medet umar, faydasına inanır ve caiz olduğunu söylerse kâfir 

olur, bundan dolayı da öldürülmeleri gerektiğini söylemiĢlerdir. 

Ġmam ġâfi’ye göre sihir gerçek anlamda küfür değildir. Çünkü 

peygamberimize bir Yahudi tarafından yapılan sihir neticesinde Rasûlûllah’ın o 

kiĢiyi öldürmemesini
245

 delil getirir. Bir kiĢi sihir öğrenirse biz ona yaptığı sihri 

anlatmasını söyleriz eğer yaptığı sihirle küfrü gerektiren Ģeyleri anlatır ve bu Ģeylerde 

sihrin etkisi olduğunu söylerse, o kâfir olur. Fakat anlattıkları veya yaptıkları küfrü 
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gerektirecek Ģeyler olmaz da, kendisi büyünün mübah olduğunu savunursa yine kâfir 

olur.
246

 Büyücü eğer yaptığı büyüden dolayı piĢmanlık duyar ve tövbe ederse tövbesi 

kabul edilir, öldürülmez.
247

 

Sihirbazın öldürülmesi mevzuunda da Ġmam ġâfi farklı düĢünür ve “Sihirbaz 

yaptığı sihir veya büyüden dolayı öldürülmez, ancak sihirbaz yaptığı sihirle bir insanı 

öldürürse o zaman öldürülür.”
248

 der. Burada yine diğer mezheplerden farklı düĢünür, 

onlar sihirbazın had olarak öldürüleceğini söylerken, ġafi, bunun kısas olarak 

öldürüleceğini söyler.
249

 Ancak, sihir yapan kiĢi, “Ben sihir yaptım, benim sihrim 

bazen öldürür bazen öldürmez.” derse veya “Ben baĢkası için sihir yaptım, ona denk 

geldi ve öldü.” derse, o zaman hüküm hafifletilerek sihirbazın malından diyet almak 

vacip olur der.
250

 

Ehl-i Kitap’tan büyücülere gelince, onların durumu Müslüman sihirbazların 

durumu gibi değildir. Dolayısıyla da Ehl-i Kitap’tan olan büyücüler öldürülmezler 

der.
251

 Sihir yapan kadının durumuna gelince onun hükmünün de erkeğin hükmü gibi 

olduğunu
252

 söyler.     

Görüldüğü üzere ġafilerde sihir yapmayı, uğraĢmayı ve öğrenmeyi mutlak 

anlamda küfür kabul etmiyor. Ancak, sihirbazın yapılan sihrin caiz olduğunu 

söylemesi ve yaptığı sihrin küfür içermesi durumunda sihirbazın kâfir olacağını ve 

tövbe etmezse öldürüleceğini söylemektedirler. 

Ġmam Malik’e göre Müslüman bir kimse söz ile büyücülük yaparsa, bu küfür, 

yapanda kâfir olur.
253

 Bu kimsenin yapacağı tövbenin de kabul olunmayacağı
254

 

görüĢündedir. Çünkü bu zina eden ve zındıkanın durumunda olduğu gibi, gizlice 
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yaptığı bir iĢtir.
255

 Diğer taraftan yüce Allah “Biz ancak imtihanız, sakın kâfir olma, 

demedikçe hiçbir kimseye öğretmezlerdi.”
256

 buyuruğunda büyüye “küfür” adını 

vermiĢtir. Bu yüzden Ġmam Malik sihri küfür olarak nitelendirmiĢtir.     

Sihirbazın öldürülmesi konusunda Ġmam Malik’e göre bir insan büyü yaparsa 

küfre girer, mürted olur
257

, irtidat eden sihirbaz öldürülür.
258

 Zımmi büyücünün 

durumuna gelince, yaptığı büyü sebebiyle baĢkasını öldürmedikçe öldürülmez der. 

Bunun yanında zımmi büyücü yaptığı büyüden dolayı cezalandırılır, yaptığı sihirden 

dolayı zarar görenler olursa, verdiği zarar kadar ona ceza uygulanır.
259

 

Maliki’ye göre kadın sihirbazın durumu erkek sihirbazla aynı kabul edilir. 

Kadın sihirbazda yaptığı sihirden dolayı küfre girdiği için öldürüleceğini 

bildirmektedir.
260

 

Ahmet bin Hanbel, sihir öğrenen ve yapan kiĢinin bundan dolayı küfre düĢüp 

kâfir olduğunu söylemektedir.
261

 Çünkü Bakara Suresi’ndeki ayette
262

 yüce Allah, 

sihrin küfür olduğunu haber vermektedir. Bu yüzden sihirle uğraĢmak, sihir 

öğrenmek ve yapmak kiĢiyi kâfir yapar.
263

 

Ahmed bin Hanbel’e göre sihirbazın yaptığı sihirden dolayı birisi ölsün veya 

ölmesin sihirbaz öldürülür. Hiçbir Ģekilde tövbesi kabul olmaz.
264

 Ehl-i Kitap’tan 

büyücülere gelince nasıl ki Müslüman büyücü öldürülüyorsa o da aynı Ģekilde 

öldürülür. Hanbelî mezhebine göre, sihirbaz müslüman kadının durumu da aynen 

erkeğin durumu gibidir. Erkek sihirbaza uygulanan hüküm ona da uygulanır, yani 

öldürülür.
265
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Sonuç olarak; Ġslam âlimlerinin sihirle ilgili ortaya koyduğu tutum, genel 

olarak aynı istikamettedir. Bu minvalde bir dizi önlemler alınmıĢtır. Alınan bu 

önlemler genel itibariyle insanların zarar görmelerini, fitne, fesat ve kargaĢa 

çıkarmalarını engellemek içindir. Zira sihirbazlar genellikle insanların safiyane 

duygularından yararlanarak onlara zarar vermektedirler. Karı kocanın arasını açma, 

toplumda fitne fesat çıkarma, insanları birbirine düĢürme ve olmayan Ģeyleri olmuĢ 

gibi göstererek zihinleri bulandırmaktadırlar. Yine yapılması gereken daha önemli 

iĢler varken ve bir Ģey istenilmesi gereken yüce Allah dururken, sihirbazlardan medet 

ummak da ayrıca insanı Ģirke ve küfre götürmektedir. Bütün bunların önüne geçip 

hem tevhid akidesini bozmamak hem de insanların arasına fitne fesat karıĢtırmamak 

için, Ġslam âlimleri kitap ve sünnetten bu hükümleri çıkararak insanları sihirden uzak 

tutmaya çalıĢmıĢlardır.       
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

MUCĠZE SĠHĠR ĠLĠġKĠSĠ 

1. Mucize Kavramı  

1.1. Mucizenin Sözlük Anlamı 

Mucize kelimesi Kur’an’da doğrudan geçmez. Fakat sözlükte “Bir Ģeye güç 

yetirememek” anlamına gelen "Acz" kökünden türeyen aciz bırakan, (mucizun) 

kelimesinin isim Ģeklidir. Kur’an’da doğrudan yer almayan mucize kelimesi “acz” 

kökünden fiil ve mastar olarak “aciz kalmak, güçsüz bırakmak, Allah’ın ayetlerini 

yalanlamak amacıyla yarıĢmak gibi” manalarda yirmi altı ayette geçer.
266

 Bunun 

yanında, "Bir Ģeye güç yetirememek, öne geçmek, baĢkalarını âciz bırakmak, engel 

olmak, hızını kesmek, kararsızlık, bir Ģeyin sonu ve arkası" gibi anlamlara da gelir.
267

 

BaĢka bir yerde ise karĢı konulamayan, insanı âciz bırakan, "harikulade" anlamında 

kullanılır.
268

 Kur’an’da acz kelimesi ilk olarak Mâide sûresinde, kardeĢi Hâbil'i 

öldüren Kabil'in acizliğini anlatırken "Yazıklar olsun bana! Ben, bu karganın 

yaptığını yapamayacak kadar ve kardeĢimin cesedini örtemeyecek kadar âciz 

miyim?" Ģeklinde kullanılmıĢtır.
269

 Bunun yanında "âciz bırakmak, güçsüz kılmak, 

acze düĢürmek" (yu'ciz) manalarında fiili müzârî olarak geçtiği gibi,
270

 “acz” 

kökünden türeyen farklı versiyonlarıda bulunmaktadır.
271

 Hadislere ve sahabe 

sözlerine baktığımızda mucize kelimesinin kullanılmadığı, fakat “acz”kökünden 

türeyen kelimelerin kullanıldığı görülmektedir.
272

 Mesela Ġhlâs suresinin faziletini 
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anlatan bir hadiste; "Sizden birisi bir gecede Kur'ân'ın üçte birini okumaya güç 

yetirebilir (ye'cez) mi?"
273

 Ģeklinde geçer.  

Acz kelimesi ve türevlerinin taĢıdığı manaların iki farklı durumu ifade ettiği 

görülmektedir.
274

 Bunların birincisi; “bir Ģeyin arkası ve sonu” anlamına gelir. Bu 

anlamda kullanıldığında “acz” kelimesi daha çok maddî ve hissedilebilir bir durumu 

ifade etmek için kullanılır. Mesela  “acz” kökünden türeyen; son erkek evlat, adamın 

sırtı, arkası, beytin ikinci mısrası, gecenin son anları, yaĢlı, aciz ve güçsüz kadın, 

hurma kütüğünün kökleri gibi anlamlar maddî ve görülebilir hadiseleri ifade eder. 

Ġkincisi ise; "Bir Ģeyi yapmaya güç yetirememek, aciz kalmak, geri kalmak ve güç, 

kuvvet ve kudreti olmamak,"gibi anlamları içerir. Fakat buradaki içerdiği anlam daha 

çok manevi ve psikolojik durumları anlatır.
275

 Yani insanların karĢı koyamayacakları 

veya benzerini ortaya koymaktan aciz kalacakları manevi durumları ifade eder. 

Mesela Kur'ân-ı Kerim’de "Kâfir olan kimseler ileri geçip kaçtıklarını sanmasınlar, 

onlar kesinlikle (bizi) âciz bırakamazlar"
276

 derken, inkâr edenlerin ne yaparlarsa 

yapsınlar ilahi kudret karĢısında aciz kalacakları ve hiçbir Ģekilde ilahi azaptan 

kurtulamayacakları bildirilmiĢtir. Bu ve benzeri ayetlerde görüldüğü üzere “acz” 

kelimesi acizlik ve zayıflık anlamında kullanılmıĢtır.
277

 

Bunların yanında “acz” kelimesi "kudret, güç, kuvvet”anlamında yukarıdaki 

örneğin tam zıddı manada da kullanılmaktadır.
278

 Mesela, "hurma kütüğünün 

kökleri" anlamına gelen a'câzu'n-nahl ifadesinde de benzer bir durum vardır.
279

 

Çünkü koca ağacıayakta tutup taĢıyan ana unsur onun köküdür. Yani burada acizlik 

değilde güç,kuvvet ve kudret anlamı ön plana çıkmaktadır. “Acz” kökünden türeyen 

kelimeler karĢıdakinin zayıflığını öne çıkarmak için kullanıldığında acizlik anlamını 

taĢırken; kendisinin veya herhangi bir Ģeyin üstünlüğünü ve sağlamlığını ortaya 
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koymak için kullanıldığında ise güç kuvvet ve kudret anlamına gelmektedir. 

Dolayısıyla “acz” kelimesi hem acizlik hem de kudret manalarına gelir. 

1.2. Mucizenin Terim Anlamı 

Dinî bir kavram olarak mucize,harikulade, olağanüstü olmakla beraber 

meydan okuma sonucunda, peygamberin elinde zuhur eden ve münkirlerin karĢı 

koymaktan aciz kaldığı durumdur.
280

 Peygamberlik iddiasında bulunan bir kimsenin 

herhangi bir bilimsel yönteme baĢvurmadan gösterdiği ve tabiat kanunlarını aĢan 

olağanüstü bir hadisedir.
281

 “Peygamber olduğunu ileri süren kimsenin elinde 

doğruluğunu kanıtlamak için Allah (c.c) tarafından yaratılan harikulade olaydır.”
282

 

Peygamberlerin, peygamberliklerini teyid etmek için onların Ģahsında Allah (c.c) 

tarafından gösterdilen olağanüstü hadiselerdir.
283

 Mucize, insanın benzerini 

yapmaktan aciz kaldığı alıĢılagelmiĢ Ģeylere aykırı olan olağanüstü iĢlerdir.
284

 Terim 

olarak kullanılan mucize kavramının hangi tarihten beri literâtüre girip kullanılmaya 

baĢlandığıyla ilgili kesin bir bilgi mevcut değildir.
285

 Peygamberimizden sonraki 

tarihi sürece baktığımızda sahabe ve tabiin devrinde “mucize” kavramının 

kullanılmadığı, ilk dönem kaynaklarda daha çok “ayet, âyât, âyâtu‟n-nebi, âyâtu‟n-

nübüvve” gibi kavramların kullanıldığı görülmektedir.
286

 Hadislerin toplanmaya 

baĢlandığı üçüncü asrın baĢlarında da mucize kavramının henüz kullanılmadığı 

görülür. Zira Buhari, Hz. Muhammed'in peygamberlik delillerini anlatırken 

"'Alâmâti'n-nübüvve fî'l-Ġslâm" Ģeklinde konu baĢlığı altında onlarca hadis 

naklederek konuyu açıklamaya çalıĢmıĢtır.
287

 Buhâri'nin mucize kavramını bu 

dönemde kullanmamıĢ olması bu kavramın henüz terimleĢmediğini göstermektedir. 

O halde kavram olarak "mûcize"nin yaklaĢık hicri III. asrın sonlarına kadar 

kullanılmadığı söylenebilir. Hicrî IV. asırdan itibaren mucize teriminin Ġslami 

kaynaklarda az da olsa kullanıldığı görülür.
288

 Maturidi’nin Kitabü‟t-Tevhid adlı 
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eserinde "mûcize" kelimesini nübüvvet konusunu anlatırken kullanmıĢtır.
289

 

Maturidi, mucizeyi “peygamberin elinde zuhur eden ve benzeri öğrenim yoluyla 

meydana getirilemeyen olay” diye tanımlamıĢtır.
290

 Bâkıllânî ise mucizeyi, "Allah'ın 

dıĢında hiçbir canlının yapmaya güç yetiremeyeceği bir hadise” olarak 

tanımlamıĢtır.
291

Fahruddin Râzî de meydan okuma ile ortaya konulan bir fiil 

olduğunu, bazen sıradan, bazen de sıra dıĢı bir biçimde meydana gelebileceğini 

söyler.
292

 Taftazani’ye göre, inkârcıların benzerini getirmekten aciz kalacakları 

Ģekilde münkirlerin meydan okuması durumunda peygamberlik iddasında bulunan 

zattan âdetin hilafına (tabiat kanunlarının aksine) zuhur eden bir iĢtir.
293

 Mucize 

genellikle inkârda ısrar eden insanların küfürdeki inatlarını kırmak için peygamberi 

kabul etmeyenlere karĢı ortaya konur. Bunun yanında bazen de inanaların kuvve-i 

maneviyelerini güçlendirmek ve peygamberlerini teyid etmek için, Allah (c.c) 

tarafından gösterilir. Hz. Musa’nın Firavun’a karĢı ortaya koyduğu “asa” ve “yed-i 

beyza” mucizesiyle, asasını taĢa vurunca 12 yerden su fıĢkırması mucizeleri de 

bunun örneklerinden sadece birkaçıdır. Sonuç olarak “mucize” peygamberlik 

iddiasında bulunan insanların, iddia ettikleri Ģeyin doğru olduğunu ispatlamak için, 

peygamberliklerini açıkladıkları anda, içerisinde bulundukları diğer insanlar 

tarafından yapılması imkânsız olan ve tabiat kanunlarını aĢacak biçimde 

gerçekleĢtirdikleri fiiller ve hadiseler Ģeklinde tarif edilebilir. Nitekim her mucize 

olağanüstüdür. Ancak her olağanüstü hadise mucize değildir.
294

 Aynı zamanda 

mucize peygamberlerin getirdikleri mesajları kabul etmeyip küfürde ısrar eden 

inkârcılara karĢı Allah tarafından peygamberleri eliyle gösterilmiĢtir. Mucize 

peygamberlerin baĢvurduğu son çaredir. Çünkü inkârcıları inatlarından döndürmek 

hak ve hakikati anlatmak için tüm yol ve yöntemleri kullanan peygamberler, artık 

yapacak bir Ģey kalmadığını gördüklerinde Allah’tan mucize istemiĢlerdir. Bunun 
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yanında bazende peygamberler kendilerine inananların imanlarını kuvvetlendirme ve 

herhangi bir ihtiyaçlarını gidermek için mucizeler göstermiĢlerdir.   

         2. Kur’an-ı Kerim’de Mucize Ġle Ġlgili Kavramlar  

Kur’an’ı Kerim’de doğrudan mucize kelimesi geçmemektedir. Fakat mucize 

anlamına gelen veya mucizenin yerine kullanıldığı söylenen farklı kelimeler 

bulunmaktadır. Bunlar; ayet, beyyine, burhan, sultan, hak ve furkan Ģeklinde Kur’an-

ı Kerim’de ifade edilmektedir.
295

 Aynı zamanda alt baĢlıklar halinde farklı 

versiyonları da bulunmaktadır. 

2.1. Ayet 

Lügatta "açık bir alâmet, bir Ģeyin ve bir amacın hakikatini ortaya koyan" 

manasına gelen “ayet”
296

 kelimesi iĢaret, alâmet, niĢan, delil ve ibret gibi 

anlamlarada gelmektedir.
297

 Kur’an’da geçen ayet kelimesinin genellikle 

peygamberlerin nübüvvetlerini ispat etmek için ortaya koydukları mucizeler 

anlamında kullanıldığı görülür. Çünkü mucizeler peygamberlerin kendiiĢlerinden 

ziyade Allah’ın (c.c) kudretinin belirtisidir.
298

 Kur’an’da “ayet” kelimesi birden fazla 

terim ve sözlük anlamında kullanılmaktadır. Bunları aĢağıda ele alarak açıklamaya 

çalıĢacağız. 

2.1.1. Mucize Anlamında Ayet 

Mucize kavramı doğrudan Kur’an’da geçmemesine rağmen bunun yerine 

peygamberlerin nübüvvetlerini ispatlamak için, Allah tarafından peygamberini teyid 

etmek amacıyla ortaya konulan olağanüstü hadiseler anlatılırken “ayet” kavramının 
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kullanıldığı görülür.
299

 Her peygamber içerisinde zuhur ettiği toplum tarafından 

doğruluğunu kanıtlaması ve gözle görülür bir Ģeyler ortaya koyması için mucize 

talebiyle karĢı karĢıya kalmıĢtır.
300

 Bu talep tüm peygamberlerin karĢılaĢtıkları doğal 

bir durumdur. Örneğin, Hz. Peygamberi kabul etmeyen ona karĢı durmak için her 

yolu mübah gören Mekkeli müĢrikler, “Gerçeği bilmeyenler dediler ki: Allah bizimle 

konuĢmalı veya bize bir âyet (mucize) göstermeli değil miydi?"
301

, yine  "Ona bizim 

ısrarla istediğimiz bambaĢka bir âyet (mucize) indirilmeli değil miydi?"
302

 "Sen de 

bizim gibi beĢersin, bize hiçbir üstünlüğün yok eğer doğru sözlülerden isen bize bir 

ayet (mucize) göster!"
303

 diyerek bu ve benzeri Ģekillerde peygamberlerden mucize 

isteklerinde bulunmalarını Kur’an "ayet" kelimesiyle belirtmiĢtir. Mesela, Hz. 

Musa'nın Firavun karĢısında ortaya koyduğu mucizeler
304

, âsâ ve yed-i beyza 

mucizesi
305

, tufan (sel baskını), çekirge baskını, haĢere baskını, kurbağa baskını ve 

kan musibetlerinin Firavun’a gönderiliĢi
306

, Hz. Ġsâ'nın babasız olarak doğması
307

, 

çamurdan yapılmıĢ bir kuĢu canlandırması, ölüleri diriltmesi, evlerde saklanan 

yiyecekleri haber vermesi
308

, havarilerin isteğiyle Allah’ın "gökten bir sofra" in-

dirmesi
309

 Ģeklindeki ayetlerde ve benzeri hadiselerde mucize yerine genellikle 

“ayet” kelimesi kullanılmıĢtır. 

Mucizenin yerine en çok kullanılan “ayet” kelimesinin, sadece Kur’an’da 

geçen ayetlerde kullanılmadığı, aynı zamanda Hz. Peygamber tarafından da 

kullanıldığını hadislerde görmekteyiz. Örneğin: "Her peygambere beĢeri etkileyip 

iman etmelerine vesile olan mucizeler verilmiĢtir. Bana verilen âyet (mucize) ise 

Allah'ın gönderdiği vahiydir. Kıyamet gününde kendisine en çok tabi olunan 
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peygamber olmayı ümit ederim.”
310

 hadisinde de Peygamber mucizeyi anlatırken 

âyet kelimesini kullanmıĢtır. Bunun yanında sahabe hadis kaynaklarında 

Peygamber’in gösterdiği sıra dıĢı halleri "âyât" diye rivayet etmiĢtir.
311

 Kütübü sitte 

ulemasından Tirrmizî de meĢhur eserine, "Âyâtü isbâti nübüvveti'n-Nebî" diye bir 

bab koymuĢtur.
312

 Bu rivayetlerden de anlaĢıldığı üzere “âyet” kelimesi sadece 

Kur’an’da değil, hadislerde ve sahabe arasında da yaygın olarak kullanılmıĢtır. Ġlk 

dönemde mucize yerine ayet kelimesinin kullanılmasına karĢın sonraki dönemlerde 

özellikle hicri dördüncü asırdan itibaren peygamberlerin ortaya koydukları 

mucizeleri ispatlamak için eser ortaya koyanların “ayet” yerine “mucize” kelimesini 

kullanmaya baĢladıkları görülür.
313

 Netice itibariyle Allah (c.c) tarafından 

peygamberlerinin mucizelerle teyid edilmesi, öteden beri süregelen 

sünnetüllahtandır. “Ayet” alâmet, iĢaret ve delil gibi anlamlara gelir. Allah tarafından 

gösterilen mucizelerde onun kudretinin delilleri, iĢaretleri ve alâmetleri olduğu için 

birer mucizedir. Bu yüzden Kur’an-ı Kerim bize bu mucizeleri haber verirken daha 

çok mucize yerine ayet kavramını kullanmıĢtır.  

2.1.2. Delil Anlamında Ayet 

Delil kelimesi lugatta “yol göstermek, irĢad etmek”, anlamındaki delâlet 

kökünden mübalağa ifade eden bir sıfat olup, “yol gösteren, doğru yola götüren ve 

doğru sonuca ulaĢtıran”
314

 manalarına gelir. Yine Kur’an’da Furkan suresinde 

“kılavuz”
315

 anlamında kullanılmıĢtır. Bunun dıĢında Kur’an-ı Kerim’de “kılavuzluk 

etmek, yol göstermek ve haber vermek” manalarında aynı kökten türeyen filler 

olarak yer almaktadır.
316

 Ayrıca delil bir Ģeyi veya hadiseyi ispat etmeye yardımcı 

olan anlamına da gelir. Bu anlamda yol gösteren, kılavuz, rehber, iĢaret, iz, alamet, 

emare vb. gibi manaları içerir.
317

 Her Ģeyin bir görünen bir de görünmeyen, bir içe 

                                                           

310
 Buhârî, Sahih, Ġ’tisam, 1; Müslim,  Sahih, Ġman, 239; Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. II, s. 341.  

311
 Buhârî, Sahih, Menâkıb, 27, Menâkıbu’l-Ensâr, 36; Tirmizî, Sünen, Menâkıb, 5. 

312
 Tirmizî,  Sünen, Menâkıb, 5.   

313
 Bâkıllânî, el-Beyân 'ani'l-Fark Beyne'l-Mu'cizât, s. 31-35; Ġmâdüddin Ebu’l-Hüseyin b. Ahmed el-

Hemadânî Kâdî Abdülcebbâr, el-Muğnî fî ebvâbi't-tevhîd ve‟l-Adl, (thk.: Mahmud el-Hudayri, 

Mahmud Muhammed Kasım), Mektebetü’l-Mısriyye, Kahire 1965, s. 147, 260; Abdülkâhir b. Tâhir 

et-Temîmî el-Bağdâdî, Usûlü'd-Dîn, Matbaatu’d-Devle, I. Baskı, Ġstanbul 1928, s. 170, 171.   
314

 Isfahanî, Müfredat,  “Delle” mad; Yusuf ġevki Yavuz, “Delil” mad.,DĠA, c. IX, s. 136.  
315

 Furkân, 25/45. 
316

 Abdulbaki, el-Mu‟cemu‟l Müfehres,  “Delle” mad.  
317

 Serinsu, A.g.e., s. 58.   



64 

 

bakan bir de dıĢa bakan yönü vardır. Görünenden hareket ederek görünmeyen 

gerçeklerin de anlaĢılabileceği belirtilmiĢtir. Bu anlamda akıl edilebilen Ģeylerin dıĢa 

akseden alâmetlerine “ayet” denilmiĢtir.
318

 Açıkça ortalıkta ayan beyan görülmeyen 

bir Ģey, delilleriyle görülür ve tanınır. Bir Ģeyin tanınmasına sebep olan emare 

manasında kullanılır. Peygamberlerin hak olduğunu ispat edici özellikte olan 

mucizeye de ayet denir.
319

 Kur’an ayetlerden oluĢtuğu gibi, kâinat ve insan da 

ayetlerden oluĢur. Denizde yüzen gemiler, kuĢların gökyüzünde ilerlemesi, semanın 

direksiz olması, ölü toprakların yağmurla canlanması, baharla kupkuru ağaçların 

yeĢermesi ilahi bir kudretin varlığının delilleridir.
320

 Bu açıdan Kur'ân-ı Kerim’de de 

Allah'ın birliğine ve kudretine iĢaret eden delillerden genellikle âyet diye bahsedilir. 

Bunlar, Allah'ın birliği ile ilgili âyetlerin temelini oluĢturur.
321

 Bu delillerden bazıları 

Ģöyledir; “göklerin ve yerin yaratılmasında”
322

, “gece ve gündüzün birbiri peĢinden 

gelip zamanlarının uzayıp kısalmasında”
323

, “göklerin görülebilir direkleri 

olmaksızın, sağlamca yaratılıĢında”
324

, “rüzgârları evirip çevirerek yönünün 

değiĢtirilmesinde”
325

, “güneĢin ve ayın emrinize verilmesinde”
326

, “denizlerin 

insanların hizmetine verilmesinde”
327

, “yerin insanları sarsmaması için ulu dağların 

koyulmasında”
328

, “gökten sizin için yağmur indirmesinde, hem siz hem de 

hayvanlarınız için türlü türlü bitkiler çıkarmasında, seyahat etmeniz için geçitler ve 

yolların yaratılmasında”
329

, “insanı topraktan yaratması ve kendilerine ısınmanız 

için, size içinizden eĢler yaratması ve uyum içinde yaĢamanız için eĢler arasında 

güçlü bir sevgi ve Ģefkat bağının oluĢturulmasında”
330

, aklını kullanan ve düĢünen 

bir toplum için Allah'ın varlığını ve kudretini ortaya koyan birçok delil vardır.
331

 

Genellikle bu deliller Kur’an’da “ayet” kelimesiyle anlatılır. Hz. Peygamber degüneĢ 
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ve ayı Allah'ın kudretine delil olarak anlatırken “ayet” kelimesiyle ifade etmiĢtir.
332

 

Bütün bu varlıklar ve kâinatta cereyan eden hadiseler, Allah’ın ol emrinin 

neticesinde zuhur etmiĢ ve bir bakıma da Allah’a iĢaret etmesi, insanların yüce 

yaratıcıyı tanıması ve bilmesi açısından birer delildir.
333

 Ġnsanların yaĢamları 

boyunca baĢlarına gelen hadiselerde Allah’ın dilemesiyle zuhur ettiği için, onlarda 

Allah’ın birliğinin ve sıfatlarının birer ayeti ve delilidir. Bu bakımdan Kur’an 

Mucizeleri anlatırken delil kavramını çokça kullanmıĢtır. Önce Allah’ın birliğinin ve 

sıfatlarının delillerini sunmuĢ, sonra da insanlara akıllarını kullanmalarını ve 

düĢünmelerini ısrarla vurgulamıĢtır. 

2.1.3. Ġbret Anlamında Ayet  

Ayet kelimesi yukarıda saydığımız manaların yanında bir de "ibretlik 

belgeler"
334

 anlamına gelir.
335

 Konuyla ilgili Kur’an’da çok sayıda örnekler 

mevcuttur. Mesela: Hz. Nuh ve kavminin baĢından geçenleri “Onu ve gemide 

bulunanları kurtarıp o gemiyi ve o olayı bütün insanlara ibret vesilesi yaptık.”
336

, 

Nemrut tarafından ateĢe atılan Hz. Ġbrahim'in ateĢten kurtarılmasında, “Ġbrahim'in 

sözlerine milletinin cevabı sadece: "Onu öldürün yahut yakın" demek oldu. Ama 

Allah onu ateĢten kurtardı. Doğrusu bunda, inanan bir toplum için (ibretlik) dersler 

vardır.”
337

 ve Hz. Lût'un hadisesinde, günaha saplanmıĢ bu sapık toplumun nasıl 

helak edildiği ve düĢünüp akleden toplumlar için orada apaçık ibret vesikaları olduğu 

belirtilmektedir.
338

 Yine Hz. Musa’yı ve kavmini yakalamak için peĢlerine düĢen 

Firavun ve ordusunun denizde boğulmasında
339

 ve bunlar gibi benzer ayetlerde akıl 

sahibi düĢünen insanlar için birer ibret vesikaları olduğu zikredilirken “ayet” 

kelimesinin kullanıldığı görülmektedir.  
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2.1.4. Kıyamet Alameti Anlamında Ayet 

Ayet kelimesinin kulanıldığı bir baĢka anlamda “kıyamet alemeti”dir. “(Ey 

Muhammed) Onlar kendilerine meleklerin gelmesini mi, yoksa Rabbinin gelmesini 

yahut Rabbinin bazı mucizelerin gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinin bazı 

mucizelerinin geldiği gün, daha önce iman etmemiĢ veya imanı ile bir iyilik 

kazanmamıĢsa, imanı ona fayda vermez. Onlara: „Bekleyin, doğrusu biz de 

bekliyoruz‟ de.”
340

 Ayetinde Allah’ın (c.c) vadinin gerçekleĢeceği gün geldiğinde o 

gün yapacakları imanın bir faydasının olmayacağının belirtilmesinde kullanılan 

“ayet” kelimesinin kıyamet alameti olduğu ifade edilmiĢtir.
341

 Aynı Ģekilde Hadiste 

de kıyamet alametinden ayet diye bahsedilmektedir. ġöyle ki: "Kıyamet, siz önce Ģu 

on (ayeti) alâmeti görmedikçe kopmayacaktır: Duhan (duman), Dâbbetü'l-arz, 

doğuda bir yerin batması, batıda bir yerin batması, arap yarımadasında bir yerin 

batması, Deccal‟ın çıkması, güneĢin, battığı yerden doğması, Ye'cüc ve Me'cüc'ün 

(çıkması), Ġsa (a.s)'ın yeryüzüne inmesi ve Aden'den bir ateĢin çıkması."
342

 

Görüldüğü üzere “ayet” kelimesi her iki yerde de kıyamet alameti olarak 

kullanılmıĢtır. 

2.1.5. Kur’an’ın Ayeti Anlamında Ayet 

Bununla beraber Kur'ân-ı Kerim'deki sûrelerin değiĢik uzunlukta birbirinden 

ayrılmıĢ belli bölümlerinden her birine ayet denir. Ġnsanların benzerini ortaya 

koymaktan aciz kalmaları bakımından Hz. Muhammed'in hak peygamber olduğuna 

delil olduğu için ayet diye nitelendirilmiĢtir.
343

 Surelerin içinde yer alan baĢından ve 

sonundan özel iĢaretlerle ayrılan bir veya daha fazla cümleden oluĢan uzun ayetler 

olduğu gibi harf veya kelimelerden oluĢan kısa ayetler de vardır.
344

 Kur’an kâinatın 

dürülmüĢ Ģekli özü ve hulasasıdır. Bu açıdan Kur’an’ı oluĢturan baĢı ve sonu olup bir 
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mana bütünlüğü içinde bir veya daha fazla cümleden oluĢan sözlere de ayet 

denmektedir.
345

 

Ayet, “apaçık delil, iĢaret ve alâmet” anlamlarına gelir. Bir Ģey iĢaret ve 

delilleriyle bilinir ve tanınır. Bir Ģeyi arayan kimse aradığı Ģeye ulaĢmak için önce 

onun alâmet ve iĢaretlerini yani ipuçlarını değerlendirerek hareket eder ve aradığına 

ulaĢır. Bir yerden duman çıkıyorsa orada ateĢ yandığına delildir. Bunun gibi 

çevremizdeki her Ģey aslında Allah’ı (c.c) iĢaret etmektedir. Gece gündüzün 

oluĢumu, güneĢin ay ve yıldızların hareketi, mevsimlerin ardı arkasına gelerek adeta 

her yıl yeniden tabiatın canlanması da Allah’ı (c.c) iĢaret etmektedir. Burada olduğu 

gibi Kur’an’daki ayetlerde bir bütünün parçalarıdır. Dolayısıyla Kur’an-ı oluĢturan 

baĢı ve sonu belli bir anlam bütünlüğü içinde olan cümle ve cümleler birlikteliğinede 

ayet denir. Yani Kur’an’ın bütünlüğünü oluĢturması ve Allah’a(c.c) ve diğer 

hakikatlere iĢaret etmesi
346

 bakımından Kur’an’ın en kısa bölümlerine de ayet 

denmiĢtir.   

2.2. Sultan 

Sultân
347

 sözlükte “mucize, delil, kuvvet, yetki, güç ve burhan” gibi manalara 

gelmektedir.
348

 Taberiye göre, “apaçık bir güç, kuvvet, delil ve açıklama” manasına 

gelir.
349

 Elmalı yukarıdaki anlamlarıyla beraber, “üstün gelmek, galip olmak ve istila 

edip saltanat kurmak”manalarını da içerdiğini ifade eder. Çoğunlukla mucize 

anlamında kullanılan “sultan” kelimesi, burhan ve hâkimiyet manalarınada 

gelmektedir.  

Sultân kelimesi Kur'an-ı Kerim’de geçtiği âyetlerde genellikle mucize 

anlamında kullanılmaktadır.
350

 Kur'an-ı Kerim’de peygamber oldukları iddiasında 

bulunan nebilerin ileri sürdükleri diğer delillerin yanında “sultan” kavramının en 

güçlü delil olduğu aĢikârdır. Ġnanmaya meyilli insanlar için nebilerin gösterdikleri 

                                                           

345
 Ünal, A.g.e., s. 45. 

346
 Ece, A.g.e., s. 49.    

347
 Kur’an’ı Kerim’de sultân kelimesi otuz yedi âyette geçmektedir. (bk.:Abdulbaki, el-Mu‟cemu‟l 

Müfehres, “Sultan” mad.). 
348

 Isfahanî, Müfredat, “Slt” mad; Ġbn Manzûr, A.g.e., ”sltn”mad; Cevherî, es-Sıhâh,  “sultan” mad. 
349

 Taberî, A.g.e., c. XII, s. 561.    
350

 Nisa, 4/153; Hûd, 11/96; Ġbrahim, 14/10, 11; Mü'minûn, 23/45; Kasas, 28/35; Mü'min, 40/23; 

Duhan, 44/19; Zâriyât, 51/38 



68 

 

“ayet”, “delil” ve “burhan” yeterli iken, “sultân” kelimesi ise, inkârda ısrar edenlerin 

inanmalarını sağlamaya yönelik onları zorlayıcı deliller anlamına gelmektedir. Tüm 

bunların yanında “sultan” terimi Kur'ân'da "pes ettiren ispat" anlamına gelecek 

mucize anlamında da kullanılır.
351

 Kur’an-ı Kerim’de “sultân” kelimesi daha çok Hz. 

Musa' nın kıssasını anlatan ayetlerde geçmektedir.
352

 Bu da onun ekseriyetle hissi 

mucize manasında kullanıldığını gösterir.
353

 

Hz. Musa’yla ilgili geçen ayetlerde sultan kelimesinin "mübîn" sıfatı ile 

beraber kullanıldığı görülür. “And olsun ki Musa'yı da mucizelerimizle ve apaçık bir 

delille gönderdik”.
354

 Bu ayette Hz. Musa'nın mucizelerle Firavun’a gönderildiğinde, 

ona Allah tarafından mucize ve apaçık sultanın (kesin delil) da verildiği 

belirtilmektedir.
355

 Buradaki sultan kelimesi ile ilgili müfessirler değiĢik görüĢler 

ileri sürmüĢlerdir. Elmalılı, bu ayette geçen "âyât" kelimesinden kast edilenin Tevrat 

olmadığını, aksine Kur'ân'ı Kerim’de A'râf Suresi'nde geçen dokuz mucize olduğunu 

söyler.
356

 Bunların, “âsâ, bembeyaz el, tufan, çekirge, haĢere, kurbağa, kan, kıtlık ve 

ölüm (suda boğma)”
357

 olayları olduğunu belirtir. Bunun yanı sıra “sultânün mübîn" 

kelimesinin ise inkârda ısrar eden Firavun karĢısında Hz. Musa’nın galip gelmesi 

manasındaki karĢı konulmaz güç ve kuvveti olarak nitelendirilmesi gerektiğini ifade 

etmektedir.
358

 ZemahĢeri’ye göre ise, "sultânün mübîn"den kastedilen “küfürde inat 

ve ısrar edenlerin peygamberden ortaya koymalarını istedikleri mucizelerdir.”
359

 Razi 

ise “sultânün mübîn” in hayrette bırakacak derecede kuvvetli kesin, apaçık delil, 

mucize olduğunu belirtir.
360

 Kurtubi’de kastedilenin “âsâ” mucizesi olduğu bununda 

apaçık delil anlamına geldiğini ifade etmektedir.
361

 “Sultanun mübin” tamlamasını 
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ReĢîd Rızâ  "Allah'ın (c.c) inat ve inkârda ısrar eden inkârcıları küfürleri sebebiyle 

boyun eğdirdiği apaçık bir güç" diye yorumlamaktadır.
362

 

Sultan kelimesinin Kur’an-ı Kerim’de geçen diğer bir manası ise burhan ve 

hüccetdir. Kur'ân'da "Sultân" kavramı genellikle, bazen peygamberlerden talep 

edildiği bazen de talep edilmeden verilen mucizelerde karĢımıza çıkmaktadır.
363

 

Mesela meleklerin Allah'ın kızları olduğu iddiasında bulunanlara Kur’an; "Hiç 

düĢünmez misiniz? Yoksa sizin açık bir deliliniz mi var?"
364

 diyerek inkârcıların akli 

ve mantıki herhangi bir delile dayanmadan böyle bir istekte bulunmalarına iĢaret 

edilmiĢtir. Sultân teriminin hüccet ve delil manasına geldiğini gösteren bir baĢka 

misal de Hz. Süleyman ile Hüdhüd arasında geçtiği belirtilen hadisedir. Bu ayette 

Hz. Süleyman, emrine isyan ettiğini düĢündüğü Hüdhüd için; "Ya bana (mazeretini 

gösteren) apaçık bir delil (sultân) getirecek ya da onun canını iyice yakacağım"
365

 

diyerek “sultan” kelimesinin apaçık bir delil, hüccet veya burhan olduğuna iĢaret 

etmiĢtir. Tüm bunların yanında Sultân kelimesi, “karĢı konulamaz bir güç kuvvet, 

ezici güç, hâkimiyet sahibi olmak ve üstün gelmek” gibi manalara da gelmektedir.
366

  

"Ey cin ve insan topluluğu! Göklerin ve yerin çerçevesinden çıkıp gitmeye gücünüz 

yeterse geçip gidin. Fakat bunu "sultân"dan (yetki vebüyük bir güçten) baĢka bir 

Ģeyle yapamazsınız"
367

 âyetindeki sultan kelimesiniTaberî
368

 ve Elmalı
369

 "ezici güç 

ve kuvvet, hâkimiyet ve saltanat”' Razi
370

 “mükemmel güç ve kudret” Kurtubi
371

, 

“güç ve imkân” manalarına geldiğini ifade etmiĢlerdir. Buradan hareketle “sultan” 

kelimesiyle kastedilenin bilindik anlamıyla fiziksel güç olduğu anlaĢılmaktadır. Yani 

inkârda ısrar edenlerin inanmalarını sağlamak için onlara, beĢerin anladığı dilden 

cevap vermesidir. O halde yukarıdaki ayetlerden de anlaĢıldığı üzere “sultan” 

kelimesi içerisinde bulunduğu ayetin ifade ettiği genel manaya göre “mucize, burhan, 
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delil, yetki, güç, kuvvet, ezici güç, fiziksel güç ve hâkimiyet” gibi anlamlara 

gelmektedir. 

2.3. Burhan 

Burhan kelimesi lugatta "açıklığa kavuĢturmak, safileĢtirmek, ĢeffaflaĢtırmak 

ve delillendirerek bir Ģeyi ispatlamak" gibi anlamlara gelir. Aynı zamanda "b-r-h" 

kökünden türediği ifade edilen burhan kelimesi; "hiçbir gizli ve kapalı yönü 

bulunmayan durum, fiil veya apaçık söz" anlamlarına da gelmektedir.
372

 Burhan
373

 

Kur'an-ı Kerim'de geçtiği yerlerde genellikle delil anlamında kullanılmıĢtır.
374

 

Özellikle Hz. Musa ile ilgili kıssalarda Firavun ve kavminin karĢısına çıkan Hz 

Musa’nın peygamberliğini kanıtlamak için ortaya koyduğu “âsâ” ve “yed-i beyza”
375

 

mucizeleri Allah’tan gelen burhan (delil) olarak ifade edilmiĢtir. Bahsi geçen bu iki 

mucizede “burhan” kelimesinin Hz. Musa’nın peygamberliğini kanıtlaması, inkâr 

edilemez bir biçimde ortaya koyması ve tüm Ģüpheleri izale etmesi bakımından kesin 

ve apaçık delil anlamında kullanıldığı görülmektedir. Her peygamber içerisinde 

zuhur ettiği toplumun yapısına ve özelliklerine göre mucizeler ortaya koymuĢtur. Hz. 

Musa peygamberliğini izhar ettiğinde Mısırlıların en iyi bildiği konuda mucizeler 

göstermiĢtir. Çünkü o dönemde sihir çok yaygınlaĢmıĢ, insanların mesleği haline 

gelmiĢti. Firavun ve mahiyetindeki sihirbazların Hz. Musa’ya inanmaları veya onun 

kendisini ispatlaması adına Firavun ve sihirbazların anlayacağı dilden deliller 

sunması gerekmekteydi. Tam da bu aĢamada gösterilen “âsa ve yed-i beyza”
376

 

mucizeleri Firavun ve kavminin gözleri önünde zuhur edince bunların bir sihir 

olamayacağını, beĢerin kabiliyetinin üzerinde bir olay olduğunu en iyi anlayan o 

günün sihirbazları olmuĢtur.
377

 Çünkü sihrin mucizeden farklı içerikte olduğunu en 

iyi bilen Firavun ve sihirbazlarıydı. Ortaya çıkan bu iki delil herĢeyi ayan beyan 
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ortaya koyduğu için “burhan” yani gerçekle yalanı birbirinden ayıran kesin delil 

anlamında kullanılmıĢtır.  

Bunun yanında bazı müfessirler, getirdiği islam dinini insaların akıl ve 

mantığına hitap edip, inkârcıları uyandıracak biçimde deliller sunması bakımından, 

Hz. Muhammed'e de "burhan" demiĢlerdir.
378

 Çünkü onun getirdiği ve insanlara 

tebliğ ettiği Kur’an Allah'ın (c.c) mevcudiyetini ispatlayan açık ve net 

delillerindendir.
379

 Nitekim ortaya konulan bir iddanın bir dayanak, delil veya 

belgesinin olması gerekir. Diğer türlü idda sahibi iddasını ispatlayamaz. Bu minvalde 

Yusuf suresinde anlatılan "And olsun ki kadınona (Yusuf'a) meyletti, Rabbinden bir 

burhan görmemiĢ olsaydı Yusuf da ona meyletmiĢti"
380

 ayetinde belirtilen burhan 

kelimesinin "gerçeği ortaya çıkaran, doğruyla yanlıĢı birbirinden ayıran" anlamında 

kullanıldığı görülür.
381

 Bu âyette geçen burhan kelimesini Fazlur Rahman çok 

değiĢik bir bakıĢ açısıyla ele alır ve yorumlar. Rahman, buradaki burhan kelimesinin 

yalnızca akli ve mantıki delil anlamında olmadığını, bundan daha ziyade çok güçlü 

nefsânî arzuların istikametini değiĢtirebilen ve onlara karĢı koyup engelleyebilen bir 

nevi aklî ispat yöntemi olduğunu belirtir.
382

 Yapılan tüm bu izahatlar burhanın, 

akıllarda bulunan bütün Ģek ve Ģüpheleri yok edecek netlikte ve itirazlara mahal 

bırakmayacak derecede kesinliğe sahip bir delil olduğuna vurgu yapmıĢtır.
383

 

Dolayısıyla da bir iddianın doğru ya da yanlıĢlığı, reddedilmesi veya kabul görmesi 

akıl ve mantığa uygun açık ve seçik kesin bir delille ispatlanmaya bağlanmıĢtır. Bu 

durumda burhanda asıl olması gereken Ģey, içerdiği bilgi veya haberin doğru, 

kanıtlanabilir ve ikna edici özellikte olması gerekmektedir. Akıl ve mantık kuralları 

çerçevesinde oluĢturulup ortaya atılan her bilgi, burhan kabul edilemez, çünkü akla 

ve mantığa uyan bu bilginin aynı zamanda doğrulanabilir olması zaruridir.
384

 

Kur’an’ın dıĢında hadis terminolojisinde de burhan kelimesin "kesin ve kat’i delil”, 
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anlamında kullanıldığı görülmektedir.
385

 Örneğin zekât verenin imanına delil olması 

açısından, verilen zekâtın ismi burhan olarak nitelendirilmiĢtir.
386

 Netice olarak 

“burhan” hakla batılı ayırmak için inkârcıların gözleri önünde onlarında kabul 

etmelerine yardımcı olacak Ģekilde kesin ve kati delil getirerek peygamberlerin elinin 

inkârcılara karĢı güçlendirilmesidir.  

2.4. Beyyine 

Beyyine
387

 kelimesi sözlükte "ayırmak, ayrılmak, uzaklaĢmak, uzaklaĢtırmak, 

açık seçik olmak, belirgin olmak ve açık seçik hale getirmek” gibi anlamlara gelir. 

Aynı zamanda "beyan" kökünden sıfat olup "açık delil, hüccet ve kat’i belge" 

anlamına da gelmektedir.
388

Tam olarak bilinmeyen bir bilgi benzerleriyle kıyas 

edilerek belirginleĢtirilir. Bilinenden bilinmeyene doğru giden yolda bilinen kısım 

bilinmeyene rehberlik eder. Bu anlamda yaptığı rehberlik vesilesiyle ona "gerçeği 

yalandan, hakkı bâtıldan ayıran belge" manasında “beyyine” denir.
389

 Bir hadiseyi 

tüm yönleriyle ortaya çıkarıp ispatlayan anlamında, peygamberlerin kendilerinin 

doğruluğunu ispatlamak için gösterdikleri mucizelerde bu türdendir.
390

 Bu yüzden 

iddia sahibinin savunduğu davasını açık ve net bir biçimde izah ve ispat eden Ģahide, 

mucizeye, hüccet ve sağlam delile, “beyyine” denilmiĢtir. Onun için mucizenin 

bizzat kendisi belli niteliklere sahip olmakla ayan beyan ortada olduğu için 

peygamberlerin doğruluğuna en büyük delildir. Peygamberlerin kendilerini ispatlama 

adına en sağlam delillerinin mucize olması hasebiyle mucizeye beyyine 

denilmiĢtir.
391

 Yine “beyyine” kelimesin “resul” küfürde ısrar edenlere karĢı 

gönderilen peygamber olarak adlandıranlarda olmuĢtur.
392
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Beyyinat kelimesi Kur’an’dagenelikle mucize anlamında kullanılmıĢtır.
393

 

Kur'an-ı Kerim’de geçmiĢ peygamberlerin baĢlarından geçenler ve kavimleriyle 

yaĢadıkları hadiseler anlatılırken, bahsi geçen nebilerin nübüvvetlerini ispatlamak 

için ortaya koydukları mucizeler, “beyyinat” olarak ifade edilmiĢtir.
394

 Kur’an-ı 

Kerim’de anlatılan geçmiĢ peygamberlerin kıssalarına baktığımızda özellikle Hz. 

Musa’nın en fazla mucize gösteren peygamber olduğu görülmektedir. Bu yüzden 

mucize anlamına da gelen beyyine ve beyyinât kelimelerinin genellikle Hz. Mûsâ ile 

ilgili kıssalarda geçmesi de bu duruma en büyük delil teĢkil etmektedir.
395

 Hz. 

Musa’nın Firavun ve kavmi karĢısında birbiri ardına gösterdiği, dokuz mucize
396

, âsâ 

ve yed-i beyza
397

 mucizeleride “beyyine ve beyyinat” kelimeleri ile birer delil ve 

belge anlamında kullanılmıĢtır. Bunların yanında Hz. Ġsa’ya verilen mucizeler
398

 ve 

Hz. Salih’in deve mucizesi
399

 de “beyyine ve beyyinat” kelimeleriyle ifade 

edilmiĢtir. Aynı zamanda “beyyine” kelimesi hadis terminolojisinde her ne kadar 

sözlük anlamıyla birlikte yer alsada, genellike hukuk terimi olarak kullanılmıĢtır.
400

 

Peygamberler nübüvvetlerini ispatlamak için insanların gözlerine hitap edecek hissi 

mucizelere ihtiyaç duymuĢlardır. Bu ihtiyaçlarını giderecek mucizeler ortaya 

koymuĢlardır.ĠĢtebu mucizeleri bize Kur’an “beyine” ve “beyyinat” kelimeleriyle 

ifade etmektedir.
401

 

2.5. Furkan 

Furkan
402

 kelimesi sözlükte "Ġki Ģeyin arasını ayıran" anlamına gelen "f-r-k" 

kökünden mastar olup "Ġmanla küfrü, hakla bâtılı, doğruyla yanlıĢı, helal ile haramı, 

iyiyle kötüyü birbirinden ayırıp belirlemek” manasında kullanıldığı gibi birbirinin 
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zıddı olan Ģeylerin birbirinden tefrik edilmesinde de bu kavram kullanılır.
403

 Kur'ân'ı 

Kerim’de doğrudan “furkan” kelimesi yedi farklı ayette geçmektedir.
404

 Bunlar 

ayetin içerisinde bulunduğu konumuna göre “Kur'ân
405

, Tevrat
406

, yardım
407

, Hz. 

Musa'ya verilen mucizeler
408

, kurtuluĢ günü
409

, ve Bedir zaferi”
410

 gibi anlamlarifade 

etmektedir.
411

 Ġlgili ayetlerde geçen “furkan” kelimesi ayetin bağlamı çerçevesinde 

değerlendirildiğinde kazandığı bu manaların tamamının "hakla batılı birbirinden 

ayırmak" anlamında mucize yerine kullanıldığı görülür. Nitekim “furkan” kelimesi 

aynı zamanda mucizeye yakın bir anlamda da kullanılmaktadır.
412

 "Ey iman edenler, 

eğer Allah'dan sakınırsanız, O size iyi ile kötüyü ayırdedecek bir furkan verir…”
413

, 

ayetindeki “furkan”ı Razi Allah’ın (c.c) Mü’minlerle kâfirlerin arasını açmak olarak 

ifade ederken,
414

 Elmalı, her türlü pislik ve fenalıktan korumak olarak açıklar.
415

 

Bazı müfessirler Bakara suresinde; “Doğru yola gidesiniz diye Musa'ya hakkı 

batıldan ayıran kitabı ve Furkan‟ı verdik.”
416

 ve Enbiya suresinde; “And olsun ki biz, 

Musa ve Harun'a Allah‟a karĢı gelmekten sakınanlar için Furkan‟ı (kitabı) ıĢık ve 

öğüt olarak verdik.”
417

 geçen “furkan” kelimesinin “hak ile batılı ayıran mucize” 

anlamına geldiğine vurgu yaparlar.
418

 Zeccac’da buradaki “furkan”dan Tevrat’ın 

kastedilmiĢ olacağını, Tevrat’ın hakla batılı ayırt edeceğini belirtir.
419

 Bahsi geçen bu 

iki ayette diğerlerinden farklı olarak Hz. Musa'ya verilen kitabın Tevrat olduğu 

hususunda herhangi bir Ģüphe yoktur. Fakat ayette geçen "furkan" kelimesiyle 

kastedilenin ne olduğu konusunda değiĢik görüĢler ileri sürülmüĢtür. Müfessirlerin 

bazılarına göre bu durum, Kur'an'da olduğu gibi Tevrat'ın bir sıfatı olarak yahut hak 
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ile bâtılı ayıran hükümler anlamına gelebileceği gibi doğrudan Hz. Musaya verilen 

mucize anlamında da kullanılmıĢ olabilir.
420

 Nitekim Bakara 53. ayette de görüldüğü 

üzere “Biz Musaya kitabı ve furkanı verdik” buyurulmaktadır. Buradan anlaĢıldığına 

göre “furkan” kelimesi Tevrat’ın dıĢında farklı bir anlam taĢımaktadır. Çünkü ayette 

de görüldüğü üzere“kitap” ve “furkan”birbirinden bağımsız iki kelime olarak ifade 

edilmiĢtir. Dolayısıyla burada sözedilen “furkan” kelimesinin ikinci bir kitap olması 

mümkün değildir.  Çünkü Allah kitap verdiği her peygamberi ayrı ayrı beyan 

etmiĢtir. ġu halde bu ayetlerde geçen “furkan” kelimesinin, gerçekten peygamber 

olanla olmayan yalancıları birbirinden ayırmak için Allah tarafından, seçtiği 

peygamberlerine gösterttiği mucizeler olması akla ve mantığa daha uygun 

düĢmektedir.
421

 Nitekim Kur’an-ı Kerim bize peygamberler içerisinde en fazla 

mucize gösteren peygamberin de Hz. Musa olduğunu haber vermektedir. Bunun 

yanında Enbiya 48. ayetin tefsirinde Razi, “furkan” kelimesinin mucize anlamında 

kullanılabileceğini söyler. ġöyleki “furkan”ın da "hak ile batılı, doğruyla yanlıĢı 

birbirinden ayıran" anlamına geldiğini, bu yüzden burada kullanılan “furkan” 

kelimesininde mucize yerine kullanılmıĢ olabileceğini ifade eder.
422

 

Diğer taraftan Elmalılı da Hz. Mûsâ ve Hz. Harun'a verilen Tevrat’ı hak ile 

bâtılı birbirinden ayıran Ģer'î hükümler taĢıması hasebiyle mucize olarak 

değerlendirir.
423

 Elmalılı baĢka bir yerde de “furkan”ınmühim davaları çözüp ortaya 

çıkaran kesin delil ve mucize anlamına geldiğini bu yüzden “furkan” kelimesin 

mucize anlamında kullanıldığını zikretmiĢtir.
424

 Bazı surelerde
425

 

“furkan”kelimesinin Kur’an yerine kullanıldığı görülür. Bu yüzden bir kısım hadis 

kaynaklarında “furkan” kelimesi Kur’an’ın isimleri arasında zikredilmiĢtir.
426

 

Adaletin tesisinde önemli bir yeri olan Hz. Ömer’e hakla batılı ayıran anlamında 

“Faruk” sıfatı verilmiĢtir. ġu halde “furkan” kelimesini Allah tarafından hakla batılı 
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birbirinden ayırt edebilmesi için peygamberlerine verdiği mucize olarak 

isimlendirebiliriz.   

2.6. Hak 

Hak kelimesi sözlükte doğru olmak, gerçek olmak; bir iĢi gerçekleĢtirmek; bir 

Ģeyigerçek anlamıyla bilmek, hâkim olmak, manalarında mastar ve doğru, gerçek,  

kesinlikle varolan Ģey manalarında isim olarak kullanılan “hak” kelimesi “bâtıl” 

kavramının zıddı olarak da kullanılmaktadır.
427

 Aynı zamanda aklın inkâr 

edemeyeceği derecede gerçek olan Ģey demektir.
428

 Hak kavramını ayetler eĢliğinde 

açıklamaya çalıĢan Râgıb el-Ġsfahânî dört açıdan ele alır. 

1. Bir Ģeyi hikmetinin gereğine göre yaratmasından dolayı Allah’ın bir adı da haktır. 

2. Hikmetin gereğine göre yapılan iĢ; bu anlamından dolayı Allah'ın ilediği bütün 

fiilleri haktır. 

3. Bir Ģeye hakikatte olduğu Ģekilde aslına uygun ve doğru olarak inanmaktır hak. 

4. Olması gereken biçim, düzen ve zamanda yapılan iĢ, oluĢ veya fiil
429

, diye açıklar. 

Hak 
430

 kelimesinin Kur'ân'daki diğer anlamları arasında gerçeğe uygun 

söz
431

, doğru haber
432

, doğru yol
433

, delil
434

, adalet
435

 ve benzerleri sıralanabilir. 

Kur'ân terminolojisinde en çok karĢılaĢılan kavramlardan birisi de hak kavramıdır.
436

 

Hak kavramı Allah kelamı ve Ġslâm manalarına geldiği gibi
437

 kesinleĢmiĢ ölüm 

hadisesi anlamını da taĢımaktadır.
438

 Bunların yanında Âhiretle ilgili bilgiler, 
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haberler, müjde ve tehditler de bu kavramla anlatılır.
439

 Kur’an’da Hakka suresinin 

adı olup gerçekleĢen hadise yani kıyamet
440

 anlamına da gelmektedir.
441

 

Bizim konumuzla iliĢkisi bakımından değerlendirdiğimizde Kur’an’da geçen 

değiĢik ayetlerde de hak kelimesinin, peygamberlerin nübüvvet iddialarında doğru 

sözlü olduklarını kanıtlayan mucizeler anlamında geçtiği görülmektedir.
442

 Örneğin 

Hz. Musa ile kardeĢi Hz. Harun Firavun ve kavmini uyarması ve doğru yola davet 

etmesi için Allah tarafından gönderilince, “ Gerçek (hak), katımızdan onlara gelince: 

"Doğrusu bu apaçık bir büyüdür" dediler. Musa: "Size hak gelince ona dil mi 

uzatırsınız? Bu sihir midir? Sihirbazlar zaten iflah olmazlar dedi”
443

 Firavun 

kendisini Allah’a davet eden Hz. Musa’dan söylediklerinin doğru ve 

peygamberliğinin gerçek olduğuna dair delil getirmesini istemiĢtir. Bunun üzerine 

“asâ”
444

 ve “yed-i beyza”
445

 mucizelerini ortaya koyan Hz. Musa sihirbazlıkla itham 

edilmiĢtir. Oysaki Hz. Musa’nın ortaya koyduğu Ģey sihir değil bilakis mucizedir. 

Kur’an onların reddettikleri Ģeyin mucize olduğunu anlatırken “hak” kelimesini 

kullanmıĢtır. BaĢka bir âyette ise, "gerçekten onlar kendilerine Hak (mucize) 

geldiğinde onu yalanladılar, alay ettiler. Fakat yakında onlara alay ettikleri Ģeyin 

haberleri gelecektir." Ģeklinde geçmektedir.
446

 Taberi burada geçen “hak” kelimesini 

Hz. Muhammed
447

, ZemahĢeri ise benzerini getirmekten aciz olunan Kur’an
448

, 

Kurtubi mucize
449

, Elmalı ise burada ki ayetlerde geçen “hak” kelimesini Kur'ân ve 

Hz. Peygamber'in ortaya koyduğu mucizeler olarak anlaĢılması gerektiğini ifade 

eder.
450

 Kur’an-ı Kerim’de sıkça geçen “hak” kelimesi gerçek, doğruluk, adalet, 

uygunluk denk gelmek ve benzeri anlamlar içerdiği gibi, peygamberlerin davalarında 
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kendilerini ispatlama adına ortaya koydukları mucizeler manasında da kullanılmıĢtır. 

Aynı zamanda “hak” kelimesinin hadislerde de geçtiği görülmektedir.
451

 

3. Kur’an’da Ġnkâcıların Mucizeye KarĢı Ġthamları 

Mucize ve sihir ortaya çıkıĢ açısından ve ortaya koyanlar bakımından 

birbirinden çok farklı durumlardır. Her ne kadar neticeleri insanlar açısından 

harikulade ve olağandıĢı olarak görülse de sonuç itibariyle tamamen birbirinden 

farklı hatta birbirine taban tabana zıt hadiselerdir. Özellikle bu durumları ortaya 

koyanlar açısından mesele tamamen farklıdır. Çünkü mucizeyi ortaya koyan 

peygamberlerdir, fakat sihirbazlar ise çok zaman toplumdan kendisini soyutlayan 

toplum tarafından çok da kabul görmeyen kimselerdir. Kur’an-ı Kerim'de 

peygamberler anlatılırken onların üstün vasıfları, örnek ahlaka sahip olmaları, toplum 

tarafından sevilen, sayılan, ilgi gören, örnek alınan, herhangi bir kötü davranıĢta 

bulunmayan ve toplumun tamamı tarafından gıpta edilen insanlar olarak 

bahsedilmektedir. Fakat Kur’an-ı Kerim bu nebilerin peygamberlikleri öncesi 

yaĢamlarından pek bahsetmez. Esasında seçilmiĢ olan bu insanlar dünyaya ayak 

bastıkları andan itibaren ilahi bir koruma, terbiye ve gözetim altında hayatlarını 

sürdürmüĢlerdir. Özellikle inanç noktasında hiçbir zaman Ģirke girmemiĢlerdir. Hz. 

Ġbrahim’in peygamberliği öncesinde olduğu gibi, tüm çevresi dâhil olmak üzere tüm 

insanlar putlara taparken o aklıyla Allah’ı (c.c) bulmuĢtur.
452

 Bu kutlu insanlar aynı 

zamanda içerisinde yaĢadıkları toplumların birer fertleri olması hasebiyle, o 

toplumun örf adet, gelenek görenek ve değer yargılarına göre hayatlarını 

sürdürmüĢlerdir. Peygamberlik öncesi yaĢantılarında tavır ve davranıĢları itibariyle 

toplumun önde gelenleri ve tamamı tarafından sevilen, örnek alınan kimseler 

olmuĢlardır. Hz. Peygamberin nübüvvetten önceki kırk yıllık hayatında “el-emin” 

sıfatıyla anılması buna en büyük örnek teĢkil etmektedir. Yine peygamberimizin 

ticaretle meĢgul olduğu dönemde doğruluğu ve dürüstlüğü bakımından herkes 

tarafından gıpta edilmesi ve bu dürüstlüğüne binaen Hz. Hatice tarafından evlilik 
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teklifinde
453

 bulunulması peygamberimizin ve diğer peygamberlerin temiz 

hayatlarına en güzel örneklerdendir.  

Peygamberlik öncesi dönemdeki yaĢantılarında insanlarar asındaki 

iliĢkilerinde, tavır ve davranıĢlarında toplum tarafından herhangi bir tepkiye, 

dıĢlanmaya veya Ģiddete maruz kalmadıkları açıkça ortadayken hatta toplumun 

takdirini ve iltifatını kazanıp dürüstlükleri noktasında örnek olarak gösterilen 

seçilmiĢ olan bu insanlar, peygamberlikle vazifelendirildikleri ve bu vazifenin 

gereğini yapmaya baĢladıkları andan itibaren bir anda toplum tarafından 

dıĢlanmıĢlardır. Peygamberliklerini ilan edip açıklamaları, aklî ve mantıkî deliller 

sunarak insanlara uyarıda bulunmaları onları bir olan Allah’a (c.c) davet etmeleri bir 

anda içerisinde bulundukları toplum tarafından nefretle karĢılanmıĢ ve 

reddedilmelerine sebep olmuĢtur. Herkes tarafından çok sevilmelerine rağmen 

getirdikleri mesajlar içerisinde bulundukları toplumların inanç ve yaĢamlarına ters 

düĢtüğü için kabul görmekte zorlanmıĢlardır. Nübüvvetlerini ispatlamak için 

gösterdikleri mucizeler dahi onların topyekün toplum tarafından kabul görmelerini 

sağlamamıĢtır. Aslında inkârcıların kabul etmedikleri peygamberlerin kendileri değil 

bilakis getirdikleri yeni vahiyler, yani ilahi mesajlardır. Bu da inkârcıların 

itirazlarının temel kaynağının, içerisinde bulunduklar inanç sistemini değiĢtirmek 

istememelerinden kaynaklandığını göstermektedir. Bu yüzden genellikle 

peygamberleri sihirbazlık, büyücülük, meczupluk yapmakla; gösterdikleri mucizeleri 

de sihir, büyü, hokkabazlık vb. ile itham etmiĢlerdir.  Her ne kadar yapılan bu 

itirazlar, her peygamberin Ģahsına yöneltilmiĢ olsa da, esasında ortaya konan delillere 

ve mucizelere yöneliktir. Zira Kur'an'da, "Aslında onlar seni yalanlamıyorlar, lâkin o 

zâlimler açıkça Allah'ın âyetlerini inkâr ediyorlar."
454

 denilerek bu hususa dikkat 

çekilmiĢtir. Kur'an-ı Kerim'de inkâr edenler tarafından peygamberlere yöneltilen 

itirazlar ve ortaya konulan tavır ve davranıĢları aĢağıdaki baĢlıklar altında ele alıp 

değerlendireceğiz.  
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3.1. Peygamberleri Yalancılıkla Suçlama 

Allah tarafından gönderilen tüm peygamberler içerisinde yaĢadıkları toplum 

tarafından genellikle ilk dönemlerinde kabul görmemiĢlerdir. Kur’an-ı Kerim 

nübüvvet göreviyle ortaya çıkan insanların içerisinde bulundukları toplum tarafından 

yalancılıkla itham edildiklerini haber vermektedir.
455

 Ġnsanlık tarihi boyunca 

vazifelendirilen tüm peygamberlere karĢı çıkılmıĢ ve peygamberler genellikle 

içerisinde bulundukları toplum tarafından reddedilmiĢlerdir. Reddelilmelerine sebep 

gösterilen temel ithamlardan biriside peygamberlerin getirdikleri Ģeylerin doğru 

olmadığı iddiası olmuĢtur. Yani yalancılıkla suçlanmıĢlardır. Tüm peygamberlerin 

yalancılıkla itham edilmeleri sanki doğal bir sonuç, sosyolojik bir kanunmuĢ 

intibasını uyandırmaktadır.
456

 Kur'an-ı Kerim’de bu konunun üzerinde durmaktadır. 

Özellikle inanmayanların, yalancılıkla itham ettikleri peygamberlerinkendilerini 

değil de esasında getirdikleri ilahi vahyi yalanlayıp inkâr ettiklerini haber verir. 

Çünkü peygamberler nübüvvetlerini ilan etmeden önce içerisinde bulundukları 

toplum tarafından gıpta edilerek örnek alınan ve çok sevilen kiĢiler olarak 

bilinmekteydirler. Bunun en güzel örneği de Ģüphesiz Mekke halkının Hz. 

Muhammed’e daha peygamber olmazdan evvel “el-emin” diye hitap etmesidir.
457

 

Gelen bu yeni mesajlar karĢısında peygamberleri değil de getirdikleri mesajları 

yalanladıkları açıkça görülmektedir. Mesela Hz. Nûh’a karĢı; “Kavminden ileri gelen 

kâfirler:Biz seni sadece bizim gibi bir insan olarak görüyoruz. Ġlk bakıĢta bizden 

sana uyanlarında, basit görüĢle hareket eden alt tabakamızdan kimseler olduğunu 

görüyoruz. Ve sizin bize karĢı bir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Bilakis sizin 

yalancılar olduğunuzu düĢünüyoruz." ifadeleriyle onu yalancılıkla suçlamıĢlardır.
458

 

Hz Mûsâ’nın karĢılaĢtığı durumu da yine Kur’an Ģöyle haber vermektedir. Firavun: 

"Ey Hâmân, bana yüksek bir kule yap; belki yollara eriĢirim. Göklerin yollarına 

eriĢirim de Musa'nın Ġlah‟ını görürüm! Doğrusu ben onu, yalancı sanıyorum, dedi. 

Böylece Firavun'a, yaptığı kötü iĢ süslü gösterildi ve (Firavun) yoldan saptırıldı. 
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Firavun'un tuzağı tamamen boĢa çıktı.”
459

 Aynı Ģekilde Semûd kavmi; "Ey Salih! 

Sen bundan önce içimizde ümit beslenen birisiydin. (ġimdi) Bizi babalarımızın 

taptıklarına tapmaktan mı engelliyorsun? Doğrusu biz, bizi kendisine (kulluğa) 

çağırdığın Ģeyden ciddi bir Ģüphe içindeyiz"
460

 diyerek onun getirdiği mesajı ve 

ortaya koyduğu delilleri inkâr edip karĢı durmuĢlardır.  

YineHz. Hûd,
461

 Hz. Lût,
462

 Hz. ġuayb,
463

 Hz. Muhammed
464

 ve diğer tüm 

peygamberlerde benzer ithamlara maruz kalmıĢlardır. Çünkü gelen ilahi vahyi baĢka 

türlü reddedemiyorlardı. Bu yüzden yalancılıkla, büyücülükle ve sihirbazlıkla 

peygamberleri suçlayarak iĢin içinden çıkmaya çalıĢmıĢlardır. Kur’an-ı Kerim, aynı 

durumu sergileyen müĢrikler karĢısında peygamberimize destek mahiyetinde bu 

durumun önceki peygamberlerin de baĢına geldiğini yani kendi toplumları tarafından 

yalanlandıklarını Ģöyle haber vermektedir; “(Ey Muhammed) Eğer seni 

yalanlıyorlarsa (üzülme); bilki senden önceki peygamberler de yalanlanmıĢtır. Bütün 

iĢler yalnızca Allah'a döndürülecektir."
465

 Bütün bu ifadelerden de anlaĢıldığı üzere 

inkâr edenlerin her devirde ilgili peygambere karĢı aynı tavrı sergiledikleri ortaya 

çıkmaktadır. Tarih boyunca nübüvvet vazifesini yüklenen insanların içinde 

yaĢadıkları toplum tarafından yalanlanmalarının birden çok sebebi vardır. Bunlar yer 

yer sosyal, kültürel, siyasi ve ekonomik sebepler olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

Peygamberlerin zuhur ettiği dönemlere baktığımızda toplumda oturmuĢ bir yerleĢik 

yapının, otonom ve otoriter bir sınıfın olduğu ve bu sınıfın belirli imtiyazlara sahip 

olduğu, özellikle kavmiyetçiliğin ve daha da ilerisi ilahlığını
466

 ilan edenlerin de 

varlığını göz önüne aldığımız da peygamberlerin neden yalanlanıp kabul 

görmedikleri daha net anlaĢılmaktadır. Bu yüzden gelen mesajların öncelikle 

toplumun ezilen, hor görülen, aĢağılanan, ekonomik durumu olmayan ve toplumsal 

statüsü bulunmayanlar tarafından kabul gördüğü bilinmektedir. Burada ilk 

müminlerin çoğunun, ilâhî mesajın, kendilerine bu dünyada eĢit ve âdil bir toplumsal 
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yaĢam hakkı, ahirette de ebedî mutluluk vaad ettiği, toplumun alt tabakalarına 

mensup köleler, yoksullar ve ezilenler arasından çıkması hadisenin siyasî, sosyal ve 

ekonomik boyutunu göstermektedir. Peygamberlerin yüklendiği vazife, bu yenilikçi 

karakteri sebebiyledir ki, yerleĢik kurulu düzeni elinde tutan, toplumun varlıklı, 

seçkin ve imtiyazlı tabakaları yanında sürekli hoĢnutsuzluğa sebebiyet vermiĢtir.
467

 

Ortaya çıkan bu tablonun doğal bir sonucu olarak inkârda ısrar edenlerin, özellikle de 

bu zümrenin önde gelen yönetici ve zenginlerinin, yeni gelen bu ilahi mesaj ve 

mucizeler karĢısındaki ilk refleksleri peygamberleri yalanlamak biçiminde zuhur 

etmiĢtir. Zira peygamberlerin getirdiği yeni mesajları kabul etmeleri demek onların 

saltanatlarının, zenginliklerinin ve imtiyazlarının ellerinden alınması veya en 

basitiyle pastanın paylaĢılması anlamına geliyordu. Bu yüzden çıkarları gereği ilahi 

vahyi ve mucizeleri yalanlayarak sahip oldukları konumlarını kaybetmek 

istememiĢlerdir. Bu da neticede küfre saplanmalarına ve hidayete eremeden 

hayatlarını hitama erdirmelerine yol açmıĢtır.  

3.2. Peygamberleri Mecnun Olmakla (Aklını Yitirmek) Suçlama 

Allah (c.c) tarafından nübüvvetle vazifelendirilen tüm peygamberler 

gönderildikleri toplumun büyük çoğunluğu tarafından değiĢik ithamlara maruz 

kalmıĢlardır. Peygamberlere karĢı çıkanların ortaya attıkları ithamlardan biri de 

onların mecnun oldukları, akıllarını yitirdikleri yönünde olmuĢtur. Peygamberlerin 

getirdikleri bu yeni mesajlar, Ġçinde bulundukları toplumun değer yargılarına, yaĢam 

tarzlarına, örf-âdetlerine, geleneklerine, özellikle de inançlarına ters düĢmekteydi. 

Toplumun bu tutum ve davranıĢlarının yanlıĢ olduğunu haber veren bütün 

peygamberler içerisinde bulundukları toplumları tarafından çok sert tepki görmüĢler 

ve mecnun olmakla itham edilmiĢlerdir.
468

 Bu tip ithamlara tüm peygamberler ya 

aynen ya da bir benzeriyle maruz kalmıĢlardır. Bu tür ithamların peygamberlerin 

hayatında yaĢandığını Kur’an yer yer haber vermektedir. Hz. Mûsâ, Firavun ve 

kavminin ileri gelenlerinin karĢısına çıkarak onlarla tartıĢıp, Firavun’u ve onları 

tevhid inancına davet ettiğinde,  o güne kadar böyle bir Ģeyle karĢılaĢmayan Firavun 

adeta Ģoke olmuĢ ve saltanatını sarsacak bu davet veya iddia karĢısında diyecek bir 
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söz bulamayınca; "Size gönderilen bu elçiniz, mutlaka mecnundur (deli)."
469

 diyerek 

iĢin içinden sıyrılmaya çalıĢması da mevzuyu daha net izah etmesi bakımından 

önemlidir. Son peygamber Hz. Muhammed (s.a.v) de özellikle peygamberliğinin ilk 

dönemi denilen Mekke dönemi süresince bu tür itham ve iftiralara muhatap olmuĢtur. 

Her zaman olduğu gibi burada da en büyük destekçisi Allah (c.c) onu yalnız 

bırakmamıĢ ve sürekli teyid ederek teselli etmiĢtir. Bu itham ve iftiralar karĢısında 

onun mecnun olmadığı bilakis Allah tarafından vazifelendirildiği beyan edilmiĢtir. 

Kur'an bu mevzudan sıkça bahsetmektedir.
470

 Mekke döneminde peygamberimizin 

en fazla karĢılaĢtığı iftiralardan birisi de mecnun veya deli olduğu iddiası idi. 

Küfürde ısrar edenler özellikle bu konuda iftira ve ithamlarda bulunarak 

peygamberin getirdiği mesajları çürütmeye çalıĢıyorlardı. Aslında onlarda 

peygamberin Mekke’nin en akıllı, dürüst, güvenilir ve doğru sözlüsü olduğunu çok 

iyi biliyorlardı. Fakat son dönemde ortaya koyduğu Ģeyleri aklı baĢında bir insanın 

söylemesinin mümkün olmadığını, dolayısıyla da onun haĢa (Hz. Muhammed’in) 

cinlendiğini ve aklını yitirdiğini ve delirdiğini ileri sürerek söylediği Ģeylerin geçerli 

olmadığını iddia ediyorlardı. Hâlbuki peygamberin söylediği Ģeyler çok doğru 

Ģeylerdi.Çünkü onları davet ettiği Ģey Ģirk ifade eden putları terk edip, tevhid 

inancına gelmeleriydi. Bunu kabul ettikleri anda saltanatları yıkılacak, yerleĢik 

düzenleri bozulacak, imtiyazları ellerinden gidecek, hak karĢısında herkesin eĢit 

olduğu ortaya çıkacaktı. Dolayısıyla kölelik ortadan kalkacak, sömürü düzeni 

bitecek, ekonomik dengeler değiĢecek ve eĢitlik gelecekti. Bunu bildikleri için 

ellerindeki bu imtiyazları kaybetmeme adına peygamberi suçlayacak baĢka Ģeyler 

bulamayınca onun cinlendiğini, aklını yitirdiğini ve delirdiğini iddia ederek getirdiği 

ilahi mesajları reddetmiĢlerdir. Hz. Peygamber, onları Allah’a (c.c) davet edince 

onlar, "Biz mecnun olan bir Ģair için ilahlarımızı bırakacak mıyız?"
471

 ifadesinde 

bulunmuĢlardır. Ġnkârcıların anlayıĢını göz önüne serme adına bir baĢka ayette de 

peygamberin getirdiği mesajları dinlemedikleri, kendilerine gerçeği haber veren bir 

peygamberin gelmesine rağmen onu yalanlayarak,itiraz ettiklerini Kur’an 

zikretmektedir. MüĢriklerin bu tutum, davranıĢ ve sözleri karĢısında Allah (c.c) 
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nebisini yalnız bırakmamıĢ ve sürekli onu teyid etmiĢtir.  Ona karĢı yapılan bu 

ithamlar karĢısında "..ArkadaĢınız (Muhammed) bir mecnun değildir."
472

 "(Resulüm!) 

o haldesen öğüt ver. Rabbinin lütfuyla sen ne bir kâhinsin ne de bir deli!"
473

, gibi 

ayetlerde de belirtildiği Ģekilde sürekli onu ve inananları desteklemiĢtir. Burada da 

görüldüğü üzere peygamberin getirdiği mesajlar çok doğru ve kabul görecek nitelikte 

akla ve mantığa uygun olmasına rağmen toplumun seçkinlerinin çoğunluğu 

tarafından kabul görmemiĢtir. Çünkü bu mesajları kabul etmeleri durumunda 

Mekke’nin önde gelen müĢriklerinin ellerinde bulundurdukları sosyal, kültürel, siyasi 

ve ekonomik imtiyazlarını kaybedeceklerini biliyorlardı. Fakat Hz. Peygamberin de 

ne kadar doğru sözlü, dürüst, güvenilir ve toplum tarafından sevilen bir insan 

olduğunu da çok iyi biliyorlardı. Bu yüzden onun getirdiği mesajları çürütmek ve 

kabul etmemek için aklını yitirdiğini ve delirdiğini ileri sürerek toplumun nezdinde 

itibarsızlaĢtırmaya çalıĢarak ondan kurtulacaklarını ümit ediyorlardı. 

3.3. Peygamberlerin BeĢer OluĢunu Öne Sürme 

Nübüvvet vazifesini yüklenen peygamberlerin kendi toplumlarını davetleri 

karĢısında inkârcılar tarafından karĢılaĢtıkları tepkilerden birisi de onların beĢeri 

yönlerine itiraz etmeleriydi.  Ġnkârcılar peygamberleri yalancılıkla suçlamıĢlar bu 

iddialarını ispatlamak için de onların beĢer olmalarını ileri sürerek peygamber 

olamayacaklarını savunmuĢlardır. Peygamberlerin de kendileri gibi basit, sıradan bir 

insan olduğunu yiyip içtiklerini, sevinip üzüldüklerini, çoluk çocuk maiĢet dertleriyle 

hemhal olduklarını ve diğer insanlar gibi dünya iĢleriyle meĢgul olduklarını, 

dolayısıyla da “Sen de bizim gibi bir insansın, peygamber olamazsın, getirdiğin 

Ģeyler de doğru değil.” diyerek peygamberleri inkâr etmiĢlerdir. Ġnanmayanlar daha 

da ileri giderek; "Eğer Allah bir elçi (peygamber) göndermek isteseydi, melekleri 

gönderirdi"
474

, diyerek peygamberlik için beĢeriyeti bir eksiklik olarak kabul 

etmiĢlerdir. Özellikle de toplumun önde gelenleri, zenginleri ve imtiyaz sahibi 

olanları tarafından bu itirazlar ve ithamlarda bulunulmuĢtur. Kur’an-ı Kerim bu 

ithamların diğer peygamberlerin de baĢına geldiğini haber vermektedir. Bunlardan 

birkaçına yapılan ithamlar Ģöyledir. Mesela, kavminin önde gelenleri tarafından Hz. 
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Nuh'a "Bu da sizin gibi bir insandan baĢka birisi değildir. Size üstün gelmek ve 

hâkim olmak istiyor. Eğer Allah (peygamber göndermek) isteseydi, melekleri 

indirirdi. Biz atalarımızdan böyle bir Ģey iĢitmedik. Bu, yalnızca kendisinde 

mecnunluk bulunan bir kimsedir. Öyle Ġse, onu bir müddet gözetim altında tutun 

bakalım." demiĢlerdir.
475

 Bir baĢka zamanda kavmi ona: "Biz seni sadece bizim gibi 

bir insan olarak görüyoruz. Ġlk bakıĢta bizden sana uyanlarında, basit görüĢle 

hareket eden alt tabakamızdan kimseler olduğunu görüyoruz. Ve sizin bize karĢı bir 

üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Bilakis sizin yalancılar olduğunuzu düĢünüyoruz."
476

 

demiĢtir. Semûd kavmi de Hz. Salih'e Ģöyle itiraz etmiĢtir. Onlar, "Aramızdan bir 

beĢere mi uyacağız? O takdirde biz apaçık bir sapıklık ve çılgınlık etmiĢ oluruz" 

demiĢler
477

 ve kendileri gibi sıradan bir insan olan kimseye itaat etmeyi 

kabullenememiĢlerdir. Yine Hz. ġuayb'a yöneltilen itirazlarda aynı yönde cereyan 

etmiĢtir.
478

  Kur'ân-ı Kerim'de, en fazla mucizeyle Firavun ve kavmine gönderilen 

Hz. Musa'ya da aynı Ģekilde itirazların olduğu haber verilmektedir. Nitekim Firavun 

ve Mısır halkı: "Kavimleri bize kulluk (kölelik) ederken, bizim gibi olan iki insana mı 

peygamber diye inanacağız?"
479

 diyerek karĢı çıkmıĢlardır. Ġsrailoğulları aynı 

zamanda kendileri gibi bir beĢere "Ġlah" diye taptıklarını Kur’an Ģöyle haber veriyor. 

Firavun onlara: "Ben sizin en yüce Rabbiniz değil miyim?"
480

 dediği zaman 

Ġsrailoğulları ses çıkarmamıĢ ve "Sen de bizim gibi bir insansın" diyerek Firavun’a 

karĢı herhangi bir itirazda bulunmamıĢlardır.
481

 Fakat aynı halk gösterdiği mucizeler 

karĢısında, “sende bizim gibi bir beĢersin” diyerek Hz. Musa’yı kabul etmemiĢlerdir.  

Son peygamberde aynı ithamlara maruz kalmıĢtır. Özellikle önceki 

kavimlerin ve peygamberlerin yaĢadıkları hadiseler, nebilere karĢı takınılan olumsuz 

tutum ve davranıĢlar sonraki ümmetlerin ders almaları için Kur'ân-ı Kerim’de 

defaatle anlatılmıĢtır. Bu yöntemle Hz. Peygamber zamanındaki müĢriklerde 

uyarılmıĢtır. ġöyle ki "Zaten kendilerine hidâyet rehberi geldiğinde insanların buna 

inanmalarını sırf: "Allah, peygamber olarak bir (beĢer) insanı mı gönderdi?" 
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demeleri engellemiĢtir.
482

 Ģeklinde kafirlerin peygamber karĢısındaki tutum ve 

davranıĢları açıklanmıĢ ve inkarcı anlayıĢın hiçbir zaman değiĢmeyeceğine vurgu 

yapılmıĢtır.
483

 ġöyleki; “Onlara peygamberleri (Nuh, Salih, Hud veLut) apaçık 

delillerde getirmiĢlerdi. Fakat onlar bir beĢer mi bizi doğru yola 

götürecekmiĢ?”dediler.Onun beĢer oluĢunu bahane ederek ortaya konulan 

mucizelere rağmen kabul etmemiĢlerdir.
484

 Allah’ın (c.c) insanları uyarması ve doğru 

yola davet etmesi içininsanlığı yaratıp dünyaya gönderdiği andan itibaren kendisini 

diğer insanlara anlatması ve tanıtması gayesiyle beĢer içinden kendilerini tanıyan, 

bilen ve onlar gibi yaĢayan bir elçi göndermiĢtir. Her Ģeyden önce göndereceği 

elçinin gönderdiği insanlar tarafından bilinmesi, onlar tarafından kabul görmesi ve 

onlardan biri olması gerekmekteydi. Çünkü onlar gibi yaĢayan, hayatını onlar gibi 

ikame ettiren birisi, onları daha iyi tanıyacaktı. Bu yüzden gönderilen elçinin beĢer 

olması doğal hatta bir ihitiyaçtır. Fakat insanlar arasından seçilen elçiler her ne kadar 

onlara getirdiği dinin yaĢanabilir olduğunu önce kendi hayatlarında tatbik ederek 

anlatmıĢ olsalarda, toplumun ekseriyeti tarafından onun beĢeri yönü ön plana 

çıkarılarak reddedilmiĢtir. BeĢerin peygamberliğini kabul etmeyen inkârcılar 

gönderilen peygamberlerin melek olması gerektiğini savunmuĢlardır. Bu yüzden 

nübüvvetle vazifelendirilen kiĢinin, beĢer olması gayet doğaldır. Kur’an, 

peygamberlerinde diğer insanlar gibi doğan, büyüyen, uyuyan, acıkan, çarĢıda 

pazarda gezen, evlenen, çocuk sahibi olan, sevinip-üzülen, hastalanan ve ölen 

insanlardan biri olduğunu haber vermektedir.
485

 Tüm bu vasıflar nebilerin insani 

yönüne iĢaret etmektedir.  

Bunun yanında onların bir de peygamberlik yönleri vardır. Bunlarda ilahi 

vahye mazhar olmaları bakımından, akıllı, zeki, günahsız, güvenilir, doğru sözlü, 

üstün ahlaklı olmaları, fiziksel özellikleri bakımından da herhangi bir eksiklikleri 

olmayan adeta beĢer harikası olmaları onların peygamberlik yönlerinin 

niĢaneleridir.
486

 Saydığımız tüm bu vasıflar Allah tarafından gönderilen 
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peygamberlerin, gönderildikleri toplumluma uyarıcılık yapmaları için Allah’ın 

insanlara bahĢettiği eĢsiz bir nimettir. Oysa yaratılıĢ itibariyle özellikleri birbirinden 

tamamen farklı olan varlıkların birbirlerine rehberlik edemeyeceklerini her tür 

varlığın kendi türüne rehberlik edebileceğini Kur'ân' ı Kerim’de, Ģöyle haber veriyor, 

"Deki: Eğer yeryüzünde (insanlar yerine) yerleĢmiĢ dolaĢan melekler olsaydı, elbette 

onlara gökten peygamber olarak bir melek gönderirdik."
487

 Taberi, Razi ve 

Elmalılıda Kur'an'da, bu anlayıĢın doğru olmadığını, insanlara ancak kendi 

cinslerinden bir insanın peygamber olarak seçilipelçilik ve rehberlikedebileceğini, 

akla ve mantığa göre daha uygun olduğunu ifade etmiĢlerdir.
488

 Tüm bunlar 

gösteriyor ki aslında peygamberlerin beĢer arasından seçilmesi en doğal ve en uygun 

seçimdir. Fakat inkârcılar ilahi beyanı kabul etmemek için değiĢik yollara tevessül 

etmiĢlerdir. Bu yollardan birisi de peygamberlerin insanlardan seçilmesidir. Onlar 

zaten inkâr etmekteydiler fakat inkârlarına bir dayanak bulmaları gerekiyordu bu 

yüzden peygamberlerin beĢeri yönlerini ön plana çıkararak inkârda ısrar etmiĢlerdir. 

Bu vesileyle dünyevi imkân ve imtiyazlarını kaybetmek istememiĢlerdir.  

3.4. Peygamberleri Alaya Alma 

Alay etme (istihza), baĢkasının söz ve davranıĢlarını kusurlu göstermek 

amacıyla alaya alma, küçük düĢürme, Ģeref ve haysiyetini kırmaya denir. Bu daha 

çok inkârcıların ve münafıkların davranıĢ Ģeklidir.
489

 Kur'ân’ı Kerim’in verdiği 

bilgiye göre inkârcıların ittifak ettikleri bir diğer hususta kendilerine gelen 

peygamberleri alaya alarak onları küçük düĢürmeye çalıĢmalarıdır.
490

 Bunların 

yanında, küçük düĢürmeye çalıĢmak, alay etmek (istihza), hor görmek ve dalga 

geçmek insanlar arasında gerçekleĢen diyaloglarda muhatabın inanç ve isteğini 

kırmaya yönelik psikolojik bir hamledir. Peygamberlerin getirdiği mesajları kabul 

etmeyen inkârcıların çoğu defa baĢvurdukları bir yöntemdir.
491

 Mesela Hz. Musa’dan 
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Allah’ın vaat ettiği mukaddes topraklara gitmek isteyen Ġsrailoğulları
492

, bu 

arzularının yerine gelmesiyle oradaki toplulukla savaĢmaktan kaçınmıĢ ve Hz. 

Musa'ya, "Sen ve Rabbin gidin ve savaĢın biz burada oturacağız."
493

 diyerek Hz. 

Musa’yı alaya almıĢlardı. Hz. Nuh Allah’ın emriyle gemi yapmaya baĢlayınca onun 

bu halini gören inkârcılar: "Sen Ģimdiye kadar peygamber olduğunu iddia ediyordun, 

Ģimdi marangoz mu oldun?" diyerek onunla alay edip dalga geçmiĢlerdi.
494

 Hz. 

Nûh’un, kavminin bu alaycı tutum ve davranıĢlarına mukabil Allah (c.c): "Bilinki 

eğer bizimle alay ediyorsanız, biz de bizimle alay ettiğiniz gibi sizinle alay 

edeceğiz."
495

 diyerek onlara ileride baĢlarına gelecek azabı haber vermiĢtir. Fakat 

onlar tüm bu uyarılara rağmen Hz Nuh’un söylediklerini inkâra devam etmiĢler ve 

sonuçta uyarıldıkları azap yani tufan
496

 baĢlarına gelmiĢtir.  

Bunun dıĢında Hz. Peygamber de Mekke döneminin ilk yıllarında müĢrikler 

tarafından alaya alınmıĢ, küçük düĢürülmeye çalıĢılmıĢtır. Mekke’de bu kadar asil 

insan varken Ebu Talip’in yetimi mi peygamberlikle vazifelendirildi, diye alaya 

almıĢlardı. Çünkü Hz. Peygamber, toplumun fakir, kimsesiz ve köleleriyle aynı 

sofraya oturup yemek yerdi. Bu da Mekkeli müĢrikler tarafından alay konusu 

edilmekteydi.
497

 Hattâ bir dönem vahyin kesilmesiyle de bunu hemen fırsata 

çevirmiĢler ve; "Rabbin seni unuttu."
498

 diyerek Hz. Peygamberle dalga geçmeye 

kalkıĢmıĢlardır. Hz. Peygamber'e yönelttikleri isteklerde dahi küçümseme ve alay 

etme vardı. Özellikle Peygamberimiz Taif’e gittiğinde oradaki Kabilelerin önde 

gelenlerinden Umeyr Kabilesi vardı. Bu kabilenin üç reisi vardı. Bunlar, Abdi Yâlîl, 

Mesud ve Habib adında üç kardeĢ idiler. Bunların peygamberin davetine verecekleri 

cevaplar çok önemliydi; zira kabilenin diğerleri bunların ağzından çıkacak sözlere 

göre hareket edeceklerdi. Bunlar peygamberin davetine çok ters cevaplar verdiler. 

Bunlardan ilki Ģöyle dedi: “Allah seni peygamber olarak gönderdiyse niçin Kâbe’nin 

örtülerini yırtıyor?” Diğeri: “Allah peygamber olarak gönderecek baĢka kimse 
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bulamadı mı?” diye söylendi. Üçüncüsü de: “Benim sana söyleyecek bir sözüm 

yoktur, çünkü hak peygamber isen sana bir Ģey diyemem, yalancı isen sana herhangi 

bir söz söylemeye tenezzül etmem.”diyerek peygamberi alaya aldılar. Tüm bunlar 

yetmezmiĢ gibi bir de ayak takımını toplayarak peygamberin geçeceği yolun iki 

kenarına dizilerek hem ağza alınmayacak hakaretlerde bulundular hem de 

peygamberi taĢlatarak baĢını gözünü yardılar ve kan revan içinde bıraktılar.
499

 BaĢka 

bir yerde,  "Sen, dediler, bizim için yerden bir kaynak fıĢkırtmadıkça sana asla 

inanmayacağız." "Veya senin bir hurma bahçen ve üzüm bağın olmalı; öyle ki, 

içlerinden Ģarıl Ģarıl ırmaklar akıtmalısın.", "Yâhut iddia ettiğin gibi, üzerimize 

gökten parçalar yağdırmalısın veya Allah'ı ve melekleri gözümüzün önüne 

getirmelisin." "Yahut da altından bir evin olmalı, ya da göğe çıkmalısın. Bize, ( 

gökten) okuyacağımız bir kitap indirmedikçe (göğe) çıktığına da asla inanmayız."
500

 

demeleri, yine Mekkeli müĢriklerin, bizzat peygamberi küçümseyerek; "Bakın bakın 

bunlar yeryüzüne hâkim olup, Ġran Ģahının memleketini alacaklarmıĢ, bugünde 

göklerle konuĢtun mu?
501

 Gibi tavır ve ifadelerin tamamı alaycı ve küçümseyici 

anlayıĢın göstergesidir. Burada da görüldüğü üzere inkârcılar peygamberin getirdiği 

mesajları kabul etmemek için türlü yollara tevessül etmiĢlerdir. Onlardan biri de 

küçümseme ve alay etmedir. Fakat tüm bunlara rağmen peygamberin günden güne 

taraftar bulmasına ve kabul görmesine engel olamamıĢlardır. 

3.5. Peygamberleri Sihirbazlık ve Büyücülükle Suçlama  

Nübüvvet vazifesiyle gönderilen tüm peygamberler, insanlığı içerisinde 

bulundukları dalaletten kurtarmak için tebliğ vazifelerini yerine getirirken bir kısım 

deliller ve mucizeler getirmiĢlerdir. Bu mucizeler karĢısında inkârcıların 

peygamberlere karĢı attıkları bir diğer iftira da onların sihir ve büyü yaptıkları 

Ģeklinde olmuĢtur. Peygamberlerin getirdikleri ilahi mesajlara karĢı içerisinde 

bulundukları toplum tarafından karĢılaĢtıkları tepkiler hep aynı minvalde olmuĢtur. 

Bu topluluklara ne zaman yeni bir mesaj veya uyarıcı gelse, gelen mesajı kabul 
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etmemiĢler, uyarıcıyı da alaya alarak aĢağılamaya kalkıĢmıĢlar ve dünya meĢgalesi 

içinde eğleĢerek peygamberlerin getirdikleri mesajlara kulak tıkamıĢlardır. Küfürde 

ısrar edenler gelen mesajlar karĢısında söyleyecek bir Ģey bulamayınca bu kez de 

mesajı getiren peygamberin beĢer olmasını bahane etmiĢlerdir. “Sen de bizim gibi bir 

beĢersin, peygamberlik senin neyine? Allah (c.c) eğer bir peygamber gönderseydi bu 

bir melek olmalı değil miydi?”
502

 diyerek gelen mesajları büyüyle peygamberi de 

büyücülükle itham ederek iĢin içinden sıyrılmaya çalıĢmıĢlardır. Çünkü bu 

topluluklar, peygamberlerin ortaya koyduğu mucizenin gücünü ve peygamberin 

Allah (c.c) ile arasındaki bağlantıyı anlayamadıkları ve de gösterilen mucizeleri 

kabul etmeleri durumunda kuvvetlerini ve imtiyazlarını kaybedeceklerini bildikleri 

için inkârda ısrar ederek ortaya konulan mucizeleri sihir olarak kabul etmiĢlerdir.
503

 

Böylece peygamberleri ve getirdikleri ilahi mesajları reddetmek için kendilerince 

bahaneler uydurmuĢlardır. Kur’an-ı Kerim’de bu konuyla alakalı pek çok örnek 

bulmak mümkündür. Mesela, Hz. Salih kıssasında, “KardeĢleri Sâlih onlara Ģöyle 

demiĢti: (Allah'a karĢı gelmekten) sakınmaz mısınız? Bilin ki, ben size gönderilmiĢ 

güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karĢı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna 

karĢı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ecrimi verecek olan, ancak âlemlerin 

Rabbidir. Siz burada, güven içinde bırakılacak mısınız (sanırsınız)? "Böyle 

bahçelerde, çeĢme baĢlarında? Ekinlerin, salkımları sarkmıĢ hurmalıkların 

arasında?" (Böyle sanıp) dağlardan ustaca evler yontuyorsunuz (oyup 

yapıyorsunuz). Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. "O aĢırıların emrine 

uymayın. Yeryüzünde bozgunculuk yapıp dirlik düzenlik vermeyenler(in sözüyle 

hareket etmeyin).”
504

 diyerek kavmine uyarıda bulunan ve bunun karĢılığında 

herhangi bir ücrette talep etmeyen sadece onların kurtulması için çırpınan bir 

peygambere: “Sen, olsa olsa iyice sihirlenmiĢ birisin!”
505

 diyerek peygamberlerini 

büyülenmekle itham etmiĢlerdir. Kur'ân-ı Kerim yine benzer ithamların kendi kavmi 

tarafından Hz. Ġsa’ya
506

 ve Eyke halkı tarafından da Hz. ġuayb'a
507

 yapıldığını 

zikreder.  

                                                           

502
 Enbiyâ, 21/2-3. 

503
 Bulut, Kur‟an IĢığında Mucize Ve Peygamber, s. 119.   

504
 ġuarâ, 26/142-152. 

505
 ġuarâ, 26/153-154. 

506
 Maide, 5/110. 



91 

 

Kur’an’da en çok yer verilen peygamberlerden birisi de Hz. Musa (a.s)’dır. 

Sihirbazlıkla itham edilen ve Firavunun karĢısına çıkıp onun sihirbazlarını gösterdiği 

mucizelerle alt üst eden Hz. Musa’nın kıssası ve Firavun karĢısında ortaya koyduğu 

mucizelerde aynı minvaldedir. ġöyleki, Allah (c.c) Hz. Mûsâ ve kardeĢi Hz. Hârun’u 

yoldan çıkmıĢ olan Firavun ve kavmine bazı mucizelerle peygamber olarak 

göndermiĢtir. Lakin onlar daha dün çocukken aralarına alıp büyüttükleri birisinin
508

 

kalkıp Firavun’un karĢısına çıkıp ona gittiği yolun yol olmadığını ve Allah’a 

inanması gerektiğini bildirmesi kendisinin peygamberlikle vazifelendirildiğini ve 

bunu ispatlamak için de “âsâ”
509

 ve “yed-i beyza”
510

 mucizelerini göstermesi üzerine 

Firavun ve avanesi büyüklük taslayıp kibirlenmiĢlerdir. Hz. Musa'nın getirdiği 

mucizeleri küçümseyerek ondan yüz çevirip "Bu elbette apaçık bir sihirdir"
511

 

demiĢler. Buna mukabil Hz. Musa:  "Size hak geldiğinde onun için (hep) böyle mi 

dersiniz? Bu bir sihir midir? Halbuki sihirbazlar iflah olmazlar."
512

 diyerek onlara 

karĢılık vermiĢtir. Ayrıca baĢka bir surede onların "Bu olsa olsa bir sihirdir. Biz 

önceki atalarımızdan böyle bir Ģey iĢitmemiĢtik."
513

 dedikleri ifade edilmektedir. 

ġuara suresindeki bir baĢka ayette ise Firavun’ın karĢısına çıkıp onu âlemlerin Rabbi 

olan Allah’a (c.c) 
514

 davet etmesi üzerine delil isteyen Firavun’a Hz. Musa’nın “âsâ 

ve yed-i beyza” mucizelerini göstermesine mukabil ĢaĢıran Firavun Hz. Musa'yı 

"Buçok bilgili bir sihirbaz"
515

 diye nitelemiĢtir.
516

 

Bu ithamlar her dönemde olmuĢtur. Son peygamber Hz. Muhammed 

(s.a.v)’in de kendi kavmi tarafından aynı ithamlara maruz kaldığını Kur’an haber 

vermektedir. Mekkeli müĢriklerde Hz. Peygamber’in daveti karĢısında aynı davranıĢı 

sergilemiĢler, kendi içlerinden bir adamın özellikle de kimsesiz, fakir ve yetim bir 

adamın peygamber olabileceğine akıl erdirememiĢ, kabullenememiĢ ve "Bu pek 

yalancı bir sihirbazdır. Ġlahları tek ilah mı yaptı? Doğrusu bu ĢaĢılacak bir 
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Ģeydir"
517

 Ģeklinde itiraz ve ithamda bulunmuĢlardır. Mekkeli müĢriklere göre 

gelecek peygamber, toplumun elit tabakasından, zengin, makam mansıp sahibi, sözü 

geçer, toplumun ileri gelenlerinden biri olmalıydı.
518

 Hâlbuki peygamber olduğunu 

söyleyen bu kiĢinin hiç de peygamber olacak insanda bulunması gereken vasıfları 

taĢımadığını bilakis fakir, kimsesiz, kölelerle oturup kalkan, toplumun alt tabakasıyla 

ilgilenen, kendisini toplumdan soyutlamıĢ inzivaya çekilmiĢ, dönemin Ģartları içinde 

toplumun inanç değerlerinden tamamen uzak kendi halinde birisi olduğunu ön plana 

çıkarmıĢlardır. Toplumun gerçeklerinden bu denli uzak birisinin peygamber olması 

mümkün olmadığına göre o zaman ortaya koyduğu ve getirdiği mesajların sihir 

olduğunu ileri sürerek peygamberi inkâra kalkıĢmıĢlardır. Tüm bunların yanında 

toplumun sahip olduğu kötü alıĢkanlıklardan uzak birisinin bir anda ortaya çıkarak 

özellikle kavmin önde gelenlerini ve bütün müĢrikleri karĢısına alarak, öteden beri 

atalarının da içinde olduğu inanç sisteminden uzak yeni bir din ortaya getirdiğini 

söylemesi ve insanlara tesir ederek etrafında kendisine inanan insanlar toplaması ve 

bunun her geçen gün artıyor olması o günkü müĢrikler için olağanüstü ve hayret 

verici bir hadise idi.
519

 MekkemüĢrikleri ortaya çıkan bu tablo karĢısında söyleyecek 

ve yapacak baĢka bir Ģey bulamayınca Hz. Peygamber'in getirdiği ilahi mesajları 

özellikle Kur’an’ın ayetlerini sihirle Hz. Peygamberi de büyücülükle suçladılar. 

Çünkü böyle birisinin peygamber olması imkânsız görünüyordu.Bu yüzden etrafında 

toplanan insanları büyüleyerek topladığını söylüyorlardı. Peygamberin bu baĢarısını 

da onun sihirbazlığına bağlamıĢlar ve toplumun gözünden düĢürmek için de onun 

büyücü olduğu yalanını yayarak insanları ondan uzaklaĢtırmaya uğraĢmıĢlardır.
520

 

Kur’an’daki peygamber kıssalarından da anlaĢıldığı üzere nübüvvetle görevlendirilen 

tüm peygamberler bunu ispatlamak için değiĢik mucizeler ortaya koymuĢlardır. 

Fakat peygamberlerin ortaya koyduğu mucizeler karĢısında aciz kalan inkârcıların 

yapacak bir Ģey ve söyleyecek bir söz bulamayınca ellerindeki saltanatları, 

imtiyazları kaybetmemek ve peygamberlerin etrafında toplanan ve onlara inanan 

insanları da vazgeçirmek suretiyle onlardan uzaklaĢtırmak için en çok baĢvurdukları 
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yollardan birisi de ortaya konan mucizeleri sihirle peygamberleri de sihirbazlıkla 

itham etmeleri olmuĢtur.   

4. Kur’an’da Mucize ve Nübüvvet Ġsbatı  

Mucize “bir Ģeye güç yetirememek” manasındaki “acz” kökünden türeyen 

“mucizin” (aciz bırakan) isim Ģeklidir.Kur’an’da mucize kelimesi doğrudan yer 

almamakla beraber, “acz” kökünden fiil ve sıfat kalıpları “aciz kalmak; güçsüz 

bırakmak; Allah’ın ayetlerini yalanlamak amacıyla yarıĢmak” anlamlarında 

geçmektedir. Hadislerde de mucize kelimesi doğrudan kullanılmamakla beraber 

“acz” kökünden türemiĢ çeĢitli kavramlar sözlük anlamında kullanılmaktadır.
521

 

Mucize, peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkan bir kimsenin, bu iddiasını ispatlamak 

için meydan okuması sonucunda Allah (c.c.) tarafından peygamberin elinde ortaya 

çıkarılan bir hadisedir. Aynı zamanda bir baĢkasının benzerini ortaya koymaktan aciz 

kaldığı, tabiat kanunlarına aykırı, harikulade ve olağanüstü bir durumdur. Kur’an-ı 

Kerim’de mucize anlamına yakın olan “âyât, beyyine, burhan, sultan, hak ve furkan” 

gibi anlamlarda kullanılmıĢtır. 

Sözlükte “haber vermek”
522

 anlamında kullanılan “nübüvvet” kelimesini 

Ragıp el-Ġsfahâni, “Allah ile akıl sahibi kulları arasında dünya ve ahiret hayatlarıyla 

ilgili ihtiyaçlarının giderilmesi için yapılan elçilik görevi” diye tanımlamıĢtır.
523

 Aynı 

zamanda “nübüvvet” kelimesi peygamberlik, nebilik, elçilik ve risalet gibi 

anlamlarda da kullanılır.
524

 Türkçede nebi yerine genellikle Farsça’dan dilimize 

geçen peygamber kelimesi kullanılır. Her ne kadar “Risalet” kavramı da nübüvvetle 

aynı anlamda olsa da dini literâtürde ekseriyetle nübüvvet kelimesi 

kullanılmaktadır.
525

  Her hâlükârda “nebi” insanlara Allah’tan önemli ilim ve haber 

getiren kiĢidir.
526

 

Ġnsanlığın babası Hz. Âdem (a.s)’den özellikle Nuh Tufanı’ndan sonra 

Peygamberimize kadar, bazı istisnai fetret dönemleri dıĢında yeryüzünde daima 
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nebiler var olmuĢtur. Hâssaten beni Ġsrail içinde birbiri ardınca bazen aynı anda 

değiĢik yerlerde bazen de aynı yerde ve aynı zamanda nebiler var olmuĢtur.
527

 Son 

nebi Hz. Muhammed’in gelmesiyle bu kapı da kapanmıĢtır. Bakara suresinde Allah’u 

Teâlâ bu konuya iliĢkin Ģöyle buyurur. ”Ġnsanlar tek bir ümmetti; Allah, müjdeleyici 

ve korkutucuuyarıcılar olarak nebiler seçip gönderdi ve insanlar arasında ihtilaf 

ettiklerinde hüküm versinler diye beraberlerinde Kitabı indirdi.”
528

 BaĢlangıçta 

insanlar tek bir ümmet olarak yaratılmıĢtı fakat daha sonraları aralarında ihtilaf olup 

yeryüzünde kavga ve kargaĢalar çıkarmaya baĢlayınca, Allah’u Teâlâ nebiler 

göndermek suretiyle hem aralarındaki ihtilafı ortadan kaldırmıĢ hem de kardeĢliği ve 

düzeni yeniden tesis ederek kendisini hatırlatmıĢtır.
529

 

Kur’an-ı Kerim’de Allah (c.c) değiĢik yerlerde peygamberlere, kitap, hüküm 

ve nübüvvet verip onları nebi ve resul olarak vazifelendirdiğini Ģöyle haber verir: 

“ĠĢte bunlar, kavmine karĢı Ġbrahim‟e verdiğimiz delillerimizdir. Biz dilediğimiz kimselerin 

derecelerini kat kat yükseltiriz. ġüphesiz ki senin Rabbin tam hüküm ve hikmet sahibidir ve o 

her Ģeyi hakkıyla bilir.”
530 

“Biz ona Ġshak ile Yâkub‟u ihsan ettik ve her birini hidayete erdirdik. Daha önce de Nuh‟u ve 

onun neslinden Davud‟u, Süleyman‟ı, Eyyub‟u, Yusuf‟u, Mûsâ‟yı ve Harun‟u da hidayete 

erdirdik. Biz iyi hareket edenleri iĢte böylemükafatlandırırız.”
531

 

“Zekeriyya‟yı, Yahya‟yı, Îsâ‟yı, Ġlyas‟ı da hidayete erdirdik. Onların hepsi de salih, hayırlı 

insanlardandı.”
532

 

“Ġsmâil‟i, Elyesa‟ı, Yunus‟u, Lut‟u da hidayete erdirdik; her birini de yaĢadıkları asrın 

insanlarından üstün kıldık.”
533

 

“Onların babalarından, zürriyetlerinden, kardeĢlerinden kimini de, aynı Ģekilde etraflarındaki 

insanlara üstün kıldık, onları seçtik, onları doğru yola götürdük.”
534

 

“ĠĢte bu yol Allah‟ın hidâyet yoludur ki kullarından dilediğini ona götürür. Eğer onlar Allah‟a 

ortak tanısalardı, bütün yaptıkları, elde ettikleri bütün kazançları boĢa gitmiĢti.”
535
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“ĠĢte onlar, kendilerine kitap, hikmet, hükümranlık ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. 

ġimdi o müĢrikler bunları tanımayıp inkâr ederlerse, biz onları inkâr etmeyecek olan bir kavmi 

onlara vekil kılmıĢızdır.”
536

 

Ayetlerden de anlaĢıldığı üzere Allah (c.c) insanları hiçbir devirde yalnız 

bırakmamıĢ; sürekli haber getiren, uyaran, bilgilendiren ve onları doğru yola çağıran 

nebiler göndermiĢtir. Allah’u tealâ, seçtiği peygamberleri, farklı zaman diliminde 

olduğu gibi, bazen aynı zaman diliminde, bazen farklı yerlerde, bazen de aynı 

coğrafyada hatta aynı aile içerisinde nebilik vazifesiyle görevlendirmiĢtir. Zira 

insanoğlu baĢıboĢ bırakılabilecek bir varlık değildir. Sürekli uyarılmaya, motive 

edilmeye ve desteklenmeye ihtiyacı olan bir varlıktır. Bu yüzden insanlık varolduğu 

günden beri nübüvvetle desteklenmiĢtir. Yani ilk insan Hz. Adem’in de Allah (c.c) 

tarafından vazifelendirildiğini Kur’an Ģöyle haber vermektedir: 

“Hani Rabbin meleklere: “Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım” demiĢti.Onlar: “Oradaki 

nizamı bozacak ve yeryüzünü kana bulayacak birisini mi yaratacaksın? Oysa biz sana devamlı 

hamd, ibadet yapıp, Sen‟i tenzih etmekteyiz” dediler. Allah: “Ben, sizin bilmediğiniz pek çok 

Ģeyi bilirim.” buyurdu.
537 

Dünyaya gönderilmeleri itibariyle insanlar tek bir soydan türemiĢ tek bir 

ümmettir. Aynı ilaha inanan aynı dine mensup topluluk idiler. Daha sonra aralarında 

ihtilaflar baĢlayınca, Allah (c.c) onlara kendi içlerinden uyarıcılar, iman etmelerinden 

dolayı müjdeleyiciler ve nebiler göndermiĢtir. Böylece ihtilafa düĢtükleri konularda 

hüküm verip gerçekleri ortaya çıkarmak için kitaplar göndermiĢtir.
538

 BaĢka bir 

ayette de, “Ey Ģanlı Peygamber! Biz seni insanlar hakkında Ģahit, müjdeci, uyarıcı, 

Allah‟ın izniyle O‟nun yoluna dâvet eden bir peygamber ve aydınlatan bir kandil 

olarak gönderdik.”
539

 diyerek peygamberleri ıĢık saçan birer kandile benzetmektedir. 

“Nuh‟a ve ondan sonraki nebîlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Ġbrâhim‟e, 

Ġsmâil‟e, Ġshak‟a, Yâkub‟a ve torunlarına, Îsâ‟ya, Eyyub‟a, Yunus‟a, Harun ve 

Süleyman‟a da vahyettik. Davud‟a da Zebur‟u verdik.”
540

 Allah (c.c) her devirde 

vazifelendirdiği peygamberleri, gönderdiği vahiylerle desteklemiĢtir. Ġnsanların 
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kendi isteği doğrultusunda hareket etmesi için vahyin arkasını kesmemiĢ, bilakis Hz. 

Muhammed (s.a.v)’e kadar bizzat elçilerini bilgilendirerek yönlendirmiĢtir. 

Alllah (c.c) insanları uyarması için vazifelendirdiği peygamberleri dönem 

dönem ilahi kitaplarla teyit etmiĢtir. Kur’an-ı Kerim’in Ģu ayetlerinden Hz. Musa’ya 

Tevrat’ı, Hz. Davut’a Zebur’u, Hz. Ġsa’ya Ġncil’i ve Hz. Muhammed’e Kur’an-ı 

Kerim’i inzal ettiği anlaĢılmaktadır.  

“Ġçinde hidâyet ve nûr olan Tevrat‟ı Biz indirdik. Kendilerini Hakka teslim eden nebiler, 

Yahudilerle ilgili meselelerde onunla hükmederlerdi. Âlimler ve mürĢitler de Allah‟ın kitabını 

koruma ile görevlendirilmeleri sebebiyle yine onunla hüküm verirlerdi. Hepsi de kitabın hak 

olduğunun Ģahitleri idiler. O halde ey hâkimler, insanlardan korkmayın, benden korkun. 

Âyetlerimi az bir menfaat karĢılığında satmayın. Kim Allah‟ın indirdiği ahkâm ile 

hükmetmezse iĢte onlar tam kâfirdirler.
541

 

“BizNuh‟a ve ondan sonraki nebîlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Ġbrâhim‟e, Ġsmâil‟e, 

Ġshak‟a, Yâkub‟a ve torunlarına, Îsâ‟ya, Eyyub‟a, Yunus‟a, Harun ve Süleyman‟a da vahyettik. 

Davud‟a da Zebur‟u verdik.
542

 

“O peygamberlerin izlerin üzere Meryem oğlu Îsâyı, kendisinden önceki Tevrat‟ı tasdik edici 

olarak gönderdik. Ona; içerisinde hidayet ve nur bulunan önceki Tevrat‟ı doğrulayan, Allah‟a 

karĢı gelmekten sakınanlar için doğru yola iletici ve bir öğüt olarak Ġncil‟i verdik.”
543

 

“O sana kitabı, gerçeğin ta kendisi ve daha önce indirilen kitapları doğrulayıcı olarak indidi. 

Bundan önce de, insanlara doğru yolu göstermek için Tevrat ve Ġncil‟i indirmiĢti.”
544

 

“Alemlere bir uyarıcı olsun diye kuluna Furkan‟ı indiren Allah‟ın Ģanı yücedir.”
545

 

          Allah (c.c) ilk insan ve ilk peygamber Hz. Adem’den itibaren gönderdiği bütün 

peygamberleri vahiyle teyit etmiĢtir. Dönem dönem nübüvvet vazifesini yüklediği 

elçilere, kendilerinden sonraki gelecek nebilere de kaynak olacak kitaplar 

göndermiĢtir. Bunların ilki Hz. Musa’ya indirilen insanlar için hidayet ve nur olan 

Tevrat olmuĢtur. Hz. Musa’nın vefatından uzun bir süre sonra Tevrat’ın insanlar 

tarafından tahrif edilmesiyle Hz. Davut’a Zebur indirilmiĢtir. Daha sonraki dönemde 

ise kendisinden önceki ilahi mesajları, Tevrat ve Zebur’u tasdik etmesi için Hz. 

Ġsa’ya müjdeleyici ve uyarıcı olan Ġncil’i göndermiĢtir. Tüm bunlardan sonra Hz. 
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Muhammed (s.a.v)’e kendisinden önceki peygamberlerin ve onlara gönderilen ilahi 

kitapların hepsini tasdik edici ve onları kapsayıcı, insanları hidayete ve kurtuluĢa 

erdiren insi ve cinni tüm varlıkları uyarması için Kur’an-ı Kerim’i göndermiĢtir. 

Çünkü insan baĢıboĢ bırakıldığında neler yapabileceğinin sınırı yoktur. Bu yüzden 

Allah (c.c) da insanlara kendisini hatırlatmak için sürekli uyarıcı nebiler 

göndermiĢtir.Nübüvvet vazifesini yüklenen peygamberler içerisinde bulundukları 

kavmin veya toplumun lisanıyla gönderilmiĢlerdir. 

“Biz her peygamberi, kendi kavminin lisanı ile gönderdik, ta ki onlara hakikatleri iyice 

açıklasın. Artık Allah dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. O azîzdir, hakîmdir 

(mutlak güç, tam hüküm ve hikmet sahibidir).”
546 

“Böylece sana Arapça bir Kur‟ân vahyettik ki sen Ģehirlerin anası olan Mekke ile etrafında 

bulunanları uyarasın ve gerçekleĢeceğinde hiç Ģüphe olmayan mahĢer günününü haber 

veresin. O ne müthiĢ manzara: (insanların) Bir kısmı cennette, bir kısmı da cehennemdedir!”
547 

Yüce Allah hangi millete peygamber gönderdiyse, mesajını, vahyini o 

milletin dili ile göndermiĢtir. Amaç, onların kendilerine gelen mesajı hakkıyla ve 

iyice anlamalarını sağlamaktır. Bundan dolayı bu ayetler, kutsal kitapların 

anlaĢılabilmesi ve onlardan tüm insanlığın istifade edebilmesi için, kitabın 

mânâlarının diğer dillere de çevrilmesini gerektirir. Ancak verilen mesajı okuyup 

anlamak, onu kabul etmeyi zorunlu kılmaz.
548

 Bu, tamamen insanın tercihinden sonra 

Allah’ın takdirine bağlı bir durumdur. 

Peygamberlerin yaptıkları tebliğlerde baĢta Allah’ın (c.c) varlığına, birliğine, 

ilahi kitaplara, meleklere, peygamberlere, ahiret gününe inanmak, namaz kılmak, 

zekât vermek, oruç tutmak, emri bil ma’ruf nehyi anil münker yapmak (iyiliği 

emredip kötülükten sakındırmak) ana babaya iyi davranmak, fakir fukara, yoksul ve 

yetime sahip çıkmak, yalan söylememek, hırsızlık yapmamak,
549

 zina etmemek, 

baĢkalarının hakkına girmemek, çevremizdeki tüm canlılara iyi davranmak gibi 

temel ilkeler bulunmaktadır. Gönderilen tüm peygamberler nübüvvetle 

vazifelendirildiklerini yani peygamber olarak seçildiklerini ispatlamak için en etkili 

yol olan mucize gösterme yoluna gitmiĢlerdir. Tabi ki gösterdikleri mucizeler 
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olağanüstü, sıra dıĢı olaylar olması itibariyle içerisinde bulundukları toplumlar veya 

mucizeye muhatap olan topluluklar tarafından kabul gördüğü gibi çoğu zaman da 

kabul görmemiĢtir. Özellikle peygamberleri kabul etmeyenlerin çoğunluğu 

peygamberlerin de beĢer olduğunu, olağanüstü bir durum ortaya koyacak varlık 

olmadıklarını iddia edenler olmuĢtur. Hatta daha da ileri giderek ortaya konulan 

mucizeleri “sihir/büyü”
550

, “eskilerin hikâyeleri”
551

, “uydurulmuĢ beĢer sözleri”
552

, 

peygamberleri de “yalancı”
553

, “sihirbaz/büyücü”
554

, “cinlenmiĢ”
555

, “deli”
556

 gibi 

yalan ve iftiralarla kabul etmeyerek inkâr etme yolunu seçmiĢlerdir. 

Peygamberlerden sonraki insanların, önceden Allah tarafından uyarılmadık 

gibi bahaneler ileri sürmelerine fırsat vermemek için elçi gönderilmiĢtir. Bu konuyla 

alakalı Kur’an Ģöyle haber vermektedir. “Durumlarını sana daha önce anlattığımız 

nice elçiler gönderdik. Anlatmadığımız nice peygamberler de gönderdik. Allah Mûsâ 

ile doğrudan konuĢtu. Biz o elçileri rahmetimizin müjdecileri, cezamızın habercileri 

olarak gönderdik. Ta ki resullerden sonra, artık insanların Allah‟a karĢı ileri 

sürebilecekleri bir bahaneleri kalmasın. Allah aziz ve hakîmdir (mutlak güç, tam 

hüküm ve hikmet sahibidir).”
557

 Peygamberlere genellikle mucizeler verilmiĢtir. 

Nübüvvetle vazifelendirilen tüm peygamberler insanlığın yoldan çıktığı, yaratıcıyı 

unutup heva ve heveslerinin esiri oldukları, günahın ve kötülüğün sınır tanımayıp 

adeta insanların putlaĢtırıldığı dönemlerde gönderilmiĢlerdir. Çünkü insanlar öyle bir 

duruma geliyorlar ki artık onlara baĢka bir insanın tesir etmesi, onları yola getirmesi 

toplumsal barıĢı ve sevgiyi tesis etmesi neredeyse imkânsızlaĢıyor. ĠĢte tam da 

böylesi zamanlarda ilahi irade olaya el koyarak adeta yeni oluĢum meydana 

getirmesi, insanları uyarması, cennet ve cehennemi, günah ve sevapları hatırlatması, 

her Ģeyden de önemlisi unutulan yüce yaratıcıyı yani kendisini tekrardan kullarına 

tanıttırması için peygamberler göndermiĢtir. Vazifelendirdiği peygamberler 

toplumun yaĢantısında sanki bir dini kuralmıĢ gibi oturaklaĢan ve insanları kayıtsız 

                                                           

550
 Mâide, 5/110;En’âm, 6/7; Yûnus, 10/76, 81; Neml, 27/13; Kasas, 28/36; Sâffât, 37/15; Sâf, 61/6; 

Müddessir, 74/24. 
551

 En’âm, 6/25, Furkân, 25/5. 
552

 Yâsîn, 36/15. 
553

 Mü’minun, 23/24, 25; Yâsîn, 36/14. 
554
Mâide, 5/110; A’raf, 7/109; Tâhâ, 20/63, 70; ġuarâ, 26/34; Mü’min, 40/24; Zâriyât, 51/39. 

555
 Zâriyât, 51/52. 

556
 Zâriyât, 51/39. 

557
 Nisâ, 4/163, 164. 



99 

 

Ģartsız bağlayan hurafeler, günahlar ve en tehlikelisi olan Allah’ı unutup putlara 

tapan insanları uyarmak için gönderdiği peygamberlere mucizeler vererek onları teyit 

etmiĢtir. Bu mucizeler bazen uyarıcı ve teĢvik niteliğinde olurken bazen de küfürde 

inat edenleri korkutmaya yönelik olmuĢtur. Bu bağlamda Kur’an bize isim olarak 

bildirdiği peygamberlerin birçoğunun gösterdiği mucizelerden haber vermektedir. 

ġimdi bunlardan birkaçını inceleyelim.Kur’an Hûd Suresinde Nuh Tufanı’nı Ģöyle 

anlatmaktadır. 

“Bizim gözetimimiz altında ve vahyimiz doğrultusunda, gemiyi yap ve o zalimler lehinde 

Ben‟den hiçbir ricada bulunma. Çünkü onlar suda boğulacaklardır. Nuh gemiyi yapıyor, 

halkından ileri gelenler her ne zaman yanından geçseler onunla alay ediyorlardı. Nuh da: 

“Siz,” dedi, “Ģimdi bizimle alay ediyorsanız, elbet bizim de sizinle alay edeceğimiz bir gün 

gelir.” “Artık rüsvay edecek azabın kime gelip çatacağını, ayrıca âhiretteki daimi azabın da 

kimin üzerine ineceğini yakında görüp öğrenirsiniz.” Nihayet emrimiz gelip de tennur
558

 

kaynadığı zaman Nuh‟a dedik ki: “Her hayvan türünden erkekli diĢili ikiĢer eĢ ile haklarında 

helâk hükmü verilmiĢ olanları hariç olmak üzere, aileni bir de iman edenleri gemiye al.” Zaten 

beraberinde iman eden pek az insan vardı.Nuh dedi ki “Binin gemiye! Onun yüzüp gitmesi de, 

durması da Allah‟ın adıyladır. Gerçekten Rabbim gafurdur, rahîmdir.”
559 

Bu ayetlerin öncesine baktığımızda (Hûd suresi 30-36. ayetler) Hz. Nuh’la 

kavmi arasında geçen münakaĢa anlatılmaktadır. Özellikle 32. Ayette “Dediler ki; 

"Ey Nuh! Bizimle didiĢip durdun, didiĢmende de çok ileri gittin. Eğer doğru 

söylüyorsan, bizi tehdit ettiğin Ģu azabı getir de görelim." ġeklinde inanmayanların 

açıkça meydan okumaları yer almaktadır. Bilindiği üzere Hz. Nuh dokuz yüz elli yıl 

yaĢamıĢtır.
560

 Uzun hayatı boyunca insanları Allah’a davet etmiĢtir. Nuh suresinde 

onları gece gündüz
561

, yüksek sesle
562

, açıktan açığa, gizliden gizliye
563

, Allah’a 

davet ettiğini, kabul etmemelerine karĢın artık hükmü Allah’a bıraktığını ve “Yâ 

Rabbi, yeryüzünde dolaĢan tek bir kâfir bile bırakma”
564

 diye niyazda bulunduğunu 
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açıkça ifade etmiĢtir. Tüm bunlara rağmen kavmi tarafından alay edilerek, “Bizi 

korkutmaya çalıĢtığın azabı getir de görelim” diye dalga geçilmiĢtir. Bunun üzerine 

Allah’u teâla Hz. Nuh’a bir gemi yapmasını, inananları ve her hayvan türünden birer 

çift almasını vahyetmiĢtir. Hz. Nuh birer çift hayvan ve inananları gemiye aldıktan 

sonra artık Allah’ın hükmünü beklemiĢ vehatta kendisine inanmayan oğlunu dahi 

gemiye alamamıĢtır. Çünkü artık vaat edilen Allah’ın azabı gelmiĢ, yeryüzü sular 

altında kalaraktaki ikinci bir emirle tufan durulup gemi karaya oturuncaya kadar 

devam etmiĢtir. Ġnanmayıp inkâr edenler Allah’ın azabını ve felaketini görmüĢtür 

fakat artık iĢ iĢten geçmiĢtir. Allah’u Teâlâ nebisine bir mucize vererek teyidi ve 

koruması altında olduğunu inananlara bir kez daha göstermiĢtir. 

          Hz. Salih peygambere de deve mucizesi verilmiĢtir.  

“Ey kavmim! ĠĢte size mûcize olarak Allah‟ın diĢi devesi! Bırakın onu Allah‟ın arzında 

yayılsın, otlasın. Sakın kötü bir maksatla ona el sürmeyin, yoksa çok geçmez sizi bir azap 

yakalayıverir.” Fakat halk o deveyi kesince Salih onlara: “Yurdunuzda üç gün daha 

yaĢayın.Sonra helâk olacaksınız. ĠĢte yalanı olmayan kesin söz!” dedi. Azap emrimiz gelince,  

Salih‟i ve beraberindeki müminleri tarafımızdan bir rahmetle helaktan ve o günün zilletinden 

kurtardık. ġüphesiz ki senin Rabbin kavî ve azîzdir (çok kuvvetlidir, mutlak galiptir). 

Zulmedenleri ise o korkunç ses yakalayıverdi de yurtlarında çöke kaldılar. Sanki orada hiç 

yaĢamamıĢlardı. Gerçekten semud kavmi rablerini inkâr etti. Evet, iĢte onun için (Allah‟ın 

rahmetinden) uzak kılındılar.”
565 

Hz. Ġbrahim’e ateĢin dokunmaması da bu surede anlatılmaktadır. Bu sûrede 

en ayrıntılı kıssa Hz. Ġbrâhim (a.s.)’ın kıssasıdır. Zira Ġbrâhim’in Ģirki periĢan 

etmesinin, Mekke müĢrikleri üzerinde tasavvur edebileceğimizin çok ötesinde bir 

etkisi olmuĢtur. Çünkü MüĢrikler Hz. Ġbrahim’i öğündükleri cedleri olarak görüyor, 

onun kurduğu Kâbeyi en kıymetli varlıkları sayıyor, ona bağlı olmanın maddî 

manevî nimetlerinden yararlanıyorlardı. Kur’ân’ın Hz. Ġbrâhim’in putları kırdığını 

anlatması, onları can evlerinden vurmaktadır.
566

 Önce putların kendilerine dahi 

faydası yokken bize nasıl faydası olabilir ki diye inanmalarına rağmen sonradan bu 

düĢüncelerinden vazgeçtiler. Ve Hz. Ġbrahim’i yakmaya kalkıĢmalarını Kur’an Ģöyle 

haber verir: “(Ġbrahim) O halde,” dedi, “Allah‟tan baĢka, size fayda veya zarar 

veremeyen Ģeylere mi tapıyorsunuz! Yazıklar olsun size de Allah‟tan baĢka o 
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taptıklarınıza da! Hâlâ aklınızı kullanmayacak mısınız?” “(Ġçlerinden bazıları) Eğer 

bir Ģey yapacaksanızonu yakın da ilahlarınıza yardım edin” dediler, O da bunu 

yakmaktır. Böyle yapın da tanrılarınıza sahip çıkın!” Biz ateĢe Ģöyle ferman ettik: 

“Ey ateĢ ibrâhim‟ekarĢı,serin ve esenlik ol.” Hülasa onu tuzağa düĢürmek istediler 

ama biz asıl onları hüsrana uğrattık. Asıl tuzağa düĢenler kendileri oldular.
567

 

Burada gösterilen mucize neticesinde insanların Allah’a inanmaları ve Hz. Ġbrahim’i 

peygamber olarak kabul edenlerin sayılarının artması üzerine Nemrut tarafından bu 

insanlar sürgün edilmiĢtir.  

Hz. Musa’nın elindeki asasının ejderhaya dönüĢmesi
568

, yed-i beyza 

hadisesi
569

 ve Hz. Musa’nın Ġsrailoğullarını denizden geçirmesi
570

, Hz. Ġsa’ya gökten 

sofra indirilmesi, Hz. Ġsa’nın ölüleri diriltmesi, abraĢı iyileĢtirmesi, evde yediklerini 

ve gelecek için sakladıklarını haber vermesi
571

, Hz. Muhammed (s.a.v)’in Rumların 

(Bizansın) Ġranlıları yeneceğini önceden haber vermesi
572

 gibi mucizelerle Allah’u 

Teâlâ peygamberlerini teyid etmiĢtir. 

Allah (c.c) bunların dıĢında gönderdiği peygamberleri de mucizelerle 

desteklemiĢtir. Çünkü peygamberlerin gönderildiği kavimler genellikle, yoldan 

çıkmıĢ, Allah’ı unutmuĢ, zulümde ileri gitmiĢ, daha da kötüsü Ģirke düĢmüĢ hatta 

Allah’ı inkâr eden topluluklar haline gelmiĢlerdir. Yani bu kavimlerin 

peygamberlerin sadece doğruya ve iyiye davet etmesi ve kendi yaĢantılarıyla o 

kavimleri tekrar yüce yaratıcının istediği Ģekle sokması çok zordu, hatta imkânsız 

gibiydi. Zira gönderilen tüm peygamberler ilk etapta kendi kavimleri trafından 

dıĢlanmıĢ, kabul görmemiĢ, zulme maruz kalmıĢlardır. Bu yüzden Allah (c.c) 

gönderdiği tüm peygamberlerini mucizelerle desteklemiĢ ve onları hiçbir zaman 

yalnız bırakmamıĢtır. Özellikle mucizeler öncesi kavimler sürekli peygamberler 

tarafından uyarılmıĢ ve onların ilahi bir azaba maruz kalmamaları için çok çaba sarf 

edilmiĢtir.  Bunun için azap içerikli mucizeler son ana kadar gösterilmemiĢ, son çare 

olarak ortaya konulmuĢtur. Bu mucizeler özellikle sonradan gelecek nesiller için 
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ibretlik birer levha olarak, “Nuh Tufanı,” “Hz. Lut’un kavminin helak olması,” 

“Semud Kavmi,” “Âd kavmi,” “Firavun’un suda boğulması ve cesedinin ibret olması 

için bırakılması” Kur’an-ı Kerim’de sıkça bahsedilen mucizelerdendir. Önceki 

peygamberlerin gösterdiği mucizeler genellikle hissi mucizeye örnek teĢkil 

etmektedir. Buna karĢılık Hz. Muhammed’in (s.a.v) göstermiĢ olduğu mucize ise 

hissi mucizeden ziyade insanların içerisinde bulundukları durum itibariyle akıl ve 

mantığı ön plana çıkarıp bilgi üretmeyi hedefleyen en büyük mucize Kur’an-ı 

Kerim’dir.
573

 Onun peygamberlerin sonuncusu ve Ġslam dininin son din ve evrensel 

olması böylesi kalıcı bir mucizeyi gerekli kılmıĢtır. Çünkü önceki peygamberler 

genellikle kendi kavimlerine ve içerisinde bulundukları topluluklara gönderilmiĢken, 

Hz. Muhammed (s.a.v) tüm insanlığa gönderilmiĢtir. Bu yüzden göstereceği mucize 

kendinden sonra da canlılığını korumalı ve her devirde tüm ihtiyaçlara cevap 

verebilecek nitelikte olmalıydı. Bunun için en büyük mucize Kur’an, son 

peygambere verilmiĢtir. 

5. Mucize ÇeĢitleri  

Mucize bir nevi peygamberlerin inanmayanlara karĢı meydan okuma aracıdır. 

Bu durum farklı zamanlarda değiĢik peygamberler vasıtasıyla çeĢitli Ģekillerde ortaya 

konmuĢtur. Ulema, mucize bahsini anlatırken daha net ve doğru anlaĢılabilmesi için 

bazı kategorilere ayırarak ele almıĢtır. Bunları çoğunlukla konusu ve gayesiaçısından 

ele alarak incelemiĢlerdir.
574

 ġimdi sırayla bu farklı kategorileri ele alıp 

değerlendirmeye çalıĢacağız. 

5.1. Konusu Bakımından Mucize ÇeĢitleri 

Mucize her an, mekân ve peygamberin içerisinde bulunduğu duruma göre 

değiĢik Ģekillerde zuhur etmiĢtir. Onu tek bir yönüyle değilde değiĢik yön ve 

biçimleriyle ele alıp değerlendirmek daha isabetli neticeler verecektir. Bu yüzden 

mucize üzerine çalıĢma yapan ulema genellikle mucizeyi konusuna göre, hissi ve akli 
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olmak üzere iki kısımda ele almıĢtır.
575

 Bunlarahaberi mucize diye bir baĢlık 

ekleyenler de olmuĢtur.  

5.1.1.Hissi Mucizeler 

Bu mucize çeĢidi doğrudan insanların takatinin fevkinde gerçekleĢir. Hayatın 

akıĢının normal seyrinin dıĢında gerçekleĢen ve aynı zamanda insanların his ve 

duyularına etkide bulunarak vuku bulan mucizelerdir.
576

 Yani insanların gözleri 

önünde gerçekleĢen somut hadiselerdir. Bu kısım mucizeler, beĢerin gücünün dıĢında 

sadece ilahi bir güç tarafından ortaya konulan hadiselerdir. Doğal seyri içerisinde 

cereyan eden bir hadisenin Allah’ın iradesiyle tabi durumunun dıĢında cereyan 

etmesidir. Bu da Allah’ın istediği zaman tabiat olaylarının seyrini değiĢtirebileceğini 

göstererek Allah’a inanmak isteyenlerin imanını ziyadeleĢtiren, inkâr edenlerin de 

inkârda inatlaĢmalarını derinleĢtiren mucizelerdir.
577

 Hissi mucize adındanda 

anlaĢılacağı üzere duyulara ve hislere hitap eden somut hadiselerden oluĢur. 

Genellikle hissi mucizeler, peygamberlerin kendi yaĢadıkları dönemdeki insanlara 

hitap eden mucizelerdir. Belirli bir zaman ve mekânla sınırlı olağanüstü 

hadiselerdir.
578

 Bu yüzden bu mucizelerin sonradan test edilebilmesi veya tekrardan 

gösterilerek kanıtlanabilmesi gibi bir durum mümkün değildir.  

Bu çeĢit mucizelere Kur’an-ı Kerim’de sıkça rastlanılmaktadır. Bu tip 

mucizelerin değiĢik Ģekillerde zuhur ettiğini Kur’an’daki örneklerde görmekteyiz. 

Mesela, Hz. Musa’nın Firavun karĢısına çıktığında, “Musa, asasını yere atar atmaz 

apaçık bir yılan (ejderha) oluverdi; elini çıkardı, bakanlar bembeyaz olduğunu 

gördüler.
579

 Ģeklinde yaĢadığı hadise, Hz. Salih’in diĢi deve mucizesi, “Semud 

kavmine de kardeĢleri Salih'i gönderdik. "Ey kavmim! Allah'a kulluk edin, O'ndan 

baĢka ilahınız yoktur. Rabbinizden size bir mucize geldi: Allah'ın bu diĢi devesi size 

bir delildir, onu bırakın, Allah'ın toprağında otlasın; ona kötülük etmeyin, yoksa can 
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yakıcı azaba uğrarsınız.”
580

 Yine Hz. Ġsâ’ya,"Ey Meryemoğlu Ġsa! Sana ve annene 

olan nimetimi hatırla! Hani seni Rûhu'l-Kudüs (Cebrâil) ile desteklemiĢtim. 

BeĢikteyken ve kemâle ermiĢken insanlarla konuĢuyordun. Sana yazıyı, hikmeti, 

Tevrat'ı ve Ġncil'i öğretmiĢtim. Ġznimle çamurdan kuĢ Ģeklinde bir Ģey yapmıĢ ve ona 

üflemiĢtin, o da iznimle kuĢ olmuĢtu. Anadan doğma kör olanı ve alaca hastalığına 

yakalanmıĢ kimseyi iznimle iyileĢtirmiĢtin. Ölüleri iznimle (hayata) çıkarmıĢtın. 

Ġsrailoğulları'na âyetlerle geldiğin ve onlardan inkâr edenlerin: "Bu ancak apaçık 

bir sihirdir" dedikleri zaman seni, onlardan korumuĢtum.”
581

 Ģeklinde gösterdiği 

mucizeler ve bunlara benzer harikulade haller, Kur’an-ı Kerim’de haber verilen hissi 

mucizelere örnektirler. Bunlar o dönemde yaĢayan insanların açıkça gözlerinin 

önünde gerçekleĢen mucizelerdir. Bu mucizelere Ģahit olan insanların bazıları 

hidayete ulaĢmıĢlardır. Özellikle Hz. Musa’nın asasının yılana dönüĢerek 

sihirbazların sihirlerini yok etmesiyle tüm sihirbazlar bu sihir değildir diyerek Hz. 

Musa’nın getirdiği hakikatleri kabullenip oracıkta secdeye kapanarak iman etmiĢler 

ve hidayete ulaĢmıĢlardır. Nemrud tarafından ateĢe atılan Hz. Ġbrahim'i ateĢin 

yakmaması
582

, Hz. Musa'nın Ġsrailoğullarını susadıklarında kayadan su çıkarmak 

suretiyle sulaması
583

, acıktıklarında kudret helvası ve bıldırcın etiyle doyurması
584

, 

Hz. Ġsâ'nın havarilerin isteği üzerine gökten yiyecek dolu bir sofra indirmesi
585

, gibi 

hadiseler de hissî mucizelere misal verilebilir.
586

 Yine bu mucize çeĢidine örnek 

teĢkil eden Hz. Nûh’un kavminin tufan ile helak edilmesini Kur’an Ģöyle haber 

vermektedir.
587

 

“Andolsun ki Nûh'u elçi olarak kavmine gönderdik de dedi ki: "Ey kavmim! Allah'a kulluk edin 

sizin O'ndan baĢka bir ilâhınız yoktur. Doğrusu ben, üstünüze gelecek büyük bir günün 

azabından korkuyorum. Kavminden ileri gelenler dediler ki: "Biz seni apaçık bir sapıklık 

içinde görüyoruz. (Nûh) dedi ki: "Ey kavmim! Bende herhangi bir sapıklık yok, ben âlemlerin 

Rabbi tarafından gönderilmiĢ bir elçiyim. Size Rabbimin gönderdiği gerçekleri duyuruyorum, 

size öğüt veriyorum ve Allah tarafından, sizin bilmediğiniz Ģeyleri biliyorum. (Allah'ın 
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azabından) sakınıp da rahmete nail olmanız için, içinizden sizi uyaracak bir adam vasıtasıyla 

size bir zikir(kitap) gelmesine ĢaĢtınız mı? O'nu yalanladılar, biz de O'nu ve O'nunla beraber 

gemide bulunanları kurtardık, âyetlerimizi yalanlayanları boğduk! Çünkü onlar, kalb gözleri 

körleĢmiĢ bir kavim idiler.”
588

 

Firavun ve ordusunun denizde boğulması
589

, Lût kavminin Ģiddetli sarsıntı ile 

helak edilmesi
590

, Âd
591

, Semûd
592

 ve Medyen
593

 halkının korkunç bir gürültüyle yok 

edilmesi; gibi hadiseler de Kur'ân'da defaeatle heber verilen hissî mûcizelere örnek 

verilebilir. Bu son kısımda bahsedilen mucizeler genel olarak peygamberlerin 

uyarıcılık vazifelerinin bittiği, artık inanacak yeni kimselerin kalmadığı özellikle 

peygamberlerin içerisinde bulundukları toplum tarafından alaya alındıkları, hani bizi 

korkuttuğun felaket ve azap nerede niye bizi helak ettirmiyorsun gibi küçümseyici ve 

alay edici tavırlar neticesinde ortaya konulmuĢtur. Allah (c.c) tarafından inananlara 

güç vermek inkârcıları da, sonradan gelecek nesillere ibret olması için, çok büyük 

felaketlere dûçar bırakmıĢtır. Allah’ın güç ve kuvvetini ortaya koyduğu, vaadini 

yerine getirdiği bu mucize çeĢidine helak edici mucizelerde denir. 

Kur'an-ı Kerim'de, diğer peygamberlerin aksine Hz. Muhammed’in 

peygamberliği döneminde hissi mucizelerden bahsedilmez. Aynı Ģekilde Hz. 

Peygamber’dende müĢriklerin mucize talepleri olduğunu
594

 Kur’an Ģöyle haber 

veriyor. “De ki: "Size Allah'ın hazineleri elimdedir, demiyorum; gaybı da 

bilmiyorum; size, ben meleğim demiyorum, ben ancak bana vahyolunana uyuyorum." 

De ki: "Görenle görmeyen bir midir? DüĢünmüyor musunuz?”
595

 kâinâttaki varedilen 

eĢsiz sistemin iĢleyiĢine ve bunların süreklilik arz etmesine dikkat çekilir.  Aklını 

kullanıp düĢünenler için Kur’an-ı Kerim varken baĢka mucizeye gerek olmadığı 

vurgulanır.
596

 “Kur‟an‟ı durup düĢünmüyorlar mı? Eğer o Allah'tan baĢkasından 

                                                           

588
 A’râf, 7/59-64. 

589
Bakara, 2/50; A’râf, 7/136; Enfâl, 8/54; Yûnus, 10/90; Ġsrâ, 17/103; Tâhâ, 20/77, 78; ġuarâ, 26/63-

66; Kasas, 28/40; Ankebût, 29/40. 
590

 A’râf, 7/80-84; Hud, 11/81-83: Hicr, 15/61-66, 72-73; Furkân, 25/40; ġuarâ, 26/ 168-175; Neml, 

27/56-58; Ankebût, 29/31-35. 
591

 A’râf, 7/72; Hûd, 11/59-60; Furkân, 25/38; ġuarâ, 26/139-140; Ankebût, 29/38; Fussilet, 41/15-16. 
592

 A’râf, 7/78; Hûd, 11/65-67; Hicr, 15/83; Furkân, 25/38; ġuarâ, 26/158; Neml, 27/51; Ankebût, 

29/38, 40; Fussilet, 41/17-18. 
593

 A’râf, 7/85-93; Hûd, 11/ 94-95; Hicr, 15/78-79; Furkân, 25/38; ġuarâ, 26/189-191; Ankebût, 29/36. 
594

 A’râf, 7/188; Rad, 13/7, 27; Ġsrâ, 17/93; Ankebût, 29/50. 
595

 En’âm, 6/50. 
596

 Bakara, 2/209; A’râf, 7/185: Hûd, 11/17; Ġsrâ, 17/96: Enbiyâ, 21/45. 



106 

 

gelseydi, onda çok aykırılıklar bulurlardı. Ey Ġnsanlar! Rabbiniz'den size açık bir 

delil geldi, size apaçık bir nur, Kur‟an indirdik.”
597

 Çünkü önceki peygamberler 

genellikle içerisinde bulundukları toplumlara veya kendi kavimlerine 

gönderilmiĢlerdir. Bu yüzden ortaya koydukları mucizeler zaman ve mekânla sınırlı 

kalmıĢtır. Oysa son Peygamber Hz. Muhammed’in (s.a.v) hidâyet mucizesinin belli 

bir dönem ve mekânla sınırlı kalmayıp tüm zamanlara ve insanlara hitap etmesi, 

evrensel olması bakımından daha kapsayıcıdır.
598

 Bunun yanında müĢriklerin mucize 

isteklerine rağmen böyle bir mucize gösterilmemesini Kur’an Ģöyle haber 

veriyor:“Bizi (müĢriklere) ayetler (mucize) göndermemizden alıkoyan (sebep) ancak 

öncekilerin (ümmet) onları yalanlamıĢ olmalarıdır.”
599

 Ayetten de anlaĢılacağı üzere 

Allah (c.c) teala mucizelerini gösteripte öncekiler gibi inkârda ısrar edeceklerse helak 

edilmeleri mukadderdir. Fakat Allah (c.c) onların helak olmalarını henüz murat 

etmediği için mucize göstermemiĢtir.
600

 Kur'an-ı Kerim’de mevzu bu kadar net ve 

açık olarak ifade edilmesine rağmen, hadis kaynaklarında Hz. Muhammed’e isnat 

edilen çok sayıda hissî mucize rivayeti nakledilmektedir.Yolculukta bulut tarafından 

gölgelenmesi
601

, parmaklarının arasından suyun akması
602

, kütüğün inlemesi
603

, az 

kiĢiye yetecek yemeğin çoğalması
604

, ağaçların selam vermesi
605

, dağların yerinden 

oynaması
606

 ve daha bunlara benzer birçok mucize rivayetiniulemanın, hadis 

kaynaklarına dayanarak naklettiğini görmekteyiz.
607

 Netice itibariyle, hissi mucizeler 

özellikle Hz. Muhammed’den önceki peygamberlerin devrinde sıkça ortaya 

konulmuĢ olan mucizelerdir. Çünkü o dönemin insanları yaĢadıkları zaman itibariyle 

geleneklerine ve atalarına sıkı sıkıya bağlı idiler. Böylece yeni gelen bir peygamberi 

kabullenmiyorlar hatta onu alaya alıp iftiralar atarak inkâr ediyorlardı. Bu yüzden 
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Allah (c.c) peygamberlerini herkesin duyularına hitap edecek biçimde duyup,  görüp, 

anlayıp, tasdik edeceği mucizelerle desteklemiĢtir. Hz. Muhammed ise tüm insanlığa 

gönderildiği için sınırlı muhatap ve zamana hitap eden bir mucizeden daha ziyade 

bütün zamanlara ve insanlara hitap edecek bir mucizeye ihtiyacı vardı. Bu da 

Ģüphesiz Kur’an’dı. Buna rağmen inananlar olduğu gibi inkâr edenlerde her zaman 

olmuĢtur. 

5.1.2. Aklî Mucizeler 

Akıl, insanları diğer canlı türlerinden ayıran en önemli özelliktir. HerĢeyden 

önce peygamberlerin ortaya koyduğu tüm mucizeler akıl mantık çerçevesinde zuhur 

etmiĢtir. Çünkü aklı olan insanlar Allah karĢısında sorumludur. Bu yüzden Aklını 

kullanarak insan kendi yaĢantısına ve hayatına yön verebilir.  Bilgi mucizeleri, bu 

vasfa sahip olan insanların akıl, düĢünce ve idraklerine hitap eden, onları düĢünmeye 

ve iradelerini ortaya koyarak gerçekleri kavramaya yönlendiren ve böylece 

nübüvvetin doğruluğunu en açık ve net Ģekilde ispat eden delillerdir.
608

 Nübüvvetin 

doğruluğunu ispatlayan sağlam ve etkili delil bilgi mucizeleridir. Aynı zamanda 

hikmet ve hidayet kavramlarıylada özetlenebilir.
609

 Çünkü peygamberlerin öğrettiği 

bilgiler hikmet ve hidayet kavramlarıyla Kur’an’da zikredilmektedir. Allah yoluna 

davetin hikmetle yapılması emredilmektedir.
610

 Kaynaklarda, hissî mucize dıĢındaki 

tüm delil ve iĢaretlere genel olarak aklî mucize denir. Bu mucize çeĢidine aynı 

zamanda manevî mucizeler de denir.
611

 Maturidi, Gazzali ve Razi gibi âlimlerce de 

kabul edilen bilgi (akli) mucizeleri peygamberliği ispat etmede diğer mucizelerden 

daha önemli, etkili ve makul oduğu fikri benimsenmiĢtir.
612

 Çünkü peygamberler 

hayatları boyunca tutarlı bir tutum sergilemiĢlerdir. Ġnsan ve kâinatı yorumlayarak 

insanlığın saadeti için hayati öneme sahip bilgileri insanlığa sunmuĢlardır. Bunu 

yaparken her Ģeyden önce akıl ve mantık çerçevesinde hareket etmiĢlerdir. Yani akla 
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ve mantığa ters düĢecek herhangi bir hüküm vermekten uzak durmuĢlar, aynı 

zamanda akla ve mantığa aykırı olan bilgi ve hükümleride reddetmiĢlerdir.
613

 

Allah(c.c) tarafından vazifelendirilen tüm peygamberlerin sözünün eri, 

samimi, doğru,  güvenilir, cesur, günahsız, Ģefkat ve merhametli, zeki, akıllı, kararlı, 

güzel ahlak sahibi merhametli, temiz bir aileden, asil bir soydan gelmeleri, fiziki 

bakımdan insanlarda nefret uyandıracak eksikliklerden uzak olmaları, getirdikleri 

mesajların akla ve mantığa yatkınlığı, nübüvvet öncesi dönemde peygamberlikle 

ilgili bir tecrübelerinin olmaması, herhangi bir ders, kurs almamaları, diğer 

insanlarda olduğu gibi dünya ve nimetlerine karĢı herhangi bir hırslarının olmaması 

gayet sade ve mütevâzi bir hayatlarının olması ve buna benzer vasıflar onların 

davalarında ne denli doğru olduklarını kanıtlayan akli delillerden sadece bir 

kısmıdır.
614

 Sıraladığımız tüm bu mükemmel vasıfların  peygamberlik iddiasında 

bulunan bir kimsede bulunması onun, ortaya koyduğu davasında ne kadar doğru 

olduğunu ispatlayan akli mucizelerden kabul edilebilir.
615

 Bunun yanında 

peygamberlerin getirdikleri mesajlar sadece, insanların yaratıcıyı tanımalarıyla ve 

ahiret hayatıyla ilgili değildir. Aynı zamanda bu mesajlar insanların ferdi ve 

toplumsal hayatlarıyla ilgili mevzularda da, insanlık için vazgeçilmez içeriğe sahip 

haberler ve bilgilerdir. Bunlar yer yer aile içi iliĢkileri, ahlaki tutum ve davranıĢları, 

nesebin korunmasını, miras hukukunu, kardeĢlik hukukunu, insanların eĢit olduğunu, 

birlikte yaĢama ahlakını ve buna benzer daha birçok konuda insanların toplumsal 

yaĢamda kargaĢaya yer vermeden belirli bir sistem ve ahlaki tutum çerçevesinde 

yaĢamlarını sürdürmelerini sağlamaya çalıĢmıĢlardır. Bizzat Kur’an’ın kendisi de en 

önemli akli mucizedir. ġöyleki, dönemin Ģartları içerisinde meseleye baktığımızda 

okur-yazar oranının çok azolduğu görülmektedir. Böylesi bir dönemde ve yerde Hz. 

Muhammed gibi bir insanın ortaya çıkıp, insanların doğrudan akıllarına hitap eden 

Kur’an-ı Kerim’i getirmesi, muhataplarına sunduğu en önemli akli delildir. Çünkü 

Kur’an ilk etapta hisler ve duygulardan çok akla ve mantığa hitap ediyordu.   Ortaya 

çıkan bütün bu kanıtlara ve delillere bakıldığında düĢünen ve aklını kullanıp iradesini 

ortaya koyan insanlar için tüm bunlar en önemli delildir.  
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5.2. Amaç ve Gayesi Bakımından Mucize ÇeĢitleri 

Mucize konusunu ele alan ulema çok değiĢik Ģekilde tasniflerde 

bulunmuĢlardır.
616

 Ancak bizim konumuz açısından mucizeyi iki ana baĢlık altında 

değerlendirmeye çalıĢacağımızı yukarda belirtmiĢtik. Bu bölümde mucizeyi hedef ve 

gayesi bakımından ele almaya çalıĢacağız. Yapılan bu tür tasniflerle mucizenin daha 

net ve doğru anlaĢılması hedeflenmiĢtir. Bu vesileyle peygamberlerin göstermiĢ 

oldukları mucizelerin neden, niçin ve nasıl ortaya konulduğunu anlamak dahada 

kolaylaĢacaktır. ġu halde mucizeyi gayesi bakımından üç baĢlık altında 

değerlendirmeye çalıĢacağız.  

5.2.1. Hidâyet, Tebliğ ve ĠrĢad Ġçerikli Mucizeler 

Bu mucize çeĢidi yaratıcıyı tanımayıp inkâr eden insanlara yaratılıĢ gayelerini 

açıklamak, dünyada var olma sebeplerini bildirmek ve onlara Allah’ın (c.c) kudretini 

tanıtmak ve peygamberlerin nübüvvetlerini ispatlamak için ortaya konulmuĢtur. 

Bunlar çoğu zaman peygamberlerin tebliğlerinin ilerleyen safhalarında ortaya 

konmuĢtur. Çünkü tebliğ vazifesinin yapıldığı ilk dönemlerde, peygamberler, daha 

çok insanların akıl ve mantıklarına hitap eden deliller kullanmıĢlardır. Ortaya 

konulan akli deliller neticesinde inanan insanların sayısının artmaması, 

peygamberlerin kabul görmemesi ve dıĢlanması durumunda gösterilen harikulade 

durumlardır. Orada bulunanların inanmalarını Ģart koĢan, inanmayanların önünde ve 

onları aciz bırakacak biçimde ortaya konulan bu çeĢit mucizeler, peygamberlerin 

nübüvvetini ispat etmesi bakımından en önemli delillerdir.
617

 Hidâyet mucizelerinin 

temel amacı, peygamberlik iddiasında bulunan peygamberlerin ortaya koydukları 

iddialarının doğruluğunu ispatlamak ve orada bulunan insanları ikna edip yaratıcıya 

inanmalarını teĢvik ederek peygamberlere destek olmaktır. Bu çeĢit mucizeler, 

insanların gözleri önünde zuhur ettiği için onların duygu, düĢünce ve kanaatleri 

üzerinde çok etkilidir. Ġnkârda körü körüne saplantılı olmayıp gerçek ve doğruları 

kabul etmeye yatkın, bağnazlıktan, tutuculuktan, önyargıdan uzak, akli melekelerini 

kullanabilen, iradesinin hakkını veren, mantıklı düĢünebilen ve sağduyu sahibi 

insanlara inanmaları yönünde tesir ederler. Gösterilen bu tür mucizelere inanmayıp, 
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inkârda ısrar edenlere, hemen azap gönderilmemiĢtir. Aksine inkâr edenlerin 

akıllarını kullanmaları, düĢünmeleri ve ibret almaları için zaman tanınmıĢtır.
618

 

Tebliğ ve irĢad içerikli mucizeler, Allah’ın (c.c) kudretini ortaya koyması ve 

peygamberlerini inkârda ısrar eden muhataplarını ikna edip onları doğru yola 

ulaĢtırması bakımından tebliğ vazifesi görmektedir. Ġnanaların imanlarını artırma ve 

kuvve-i maneviyelerini teyid etme açısından irĢad vazifesi görmektedirler. Bu 

mucizelerle ilgili Kur’an-ı Kerim’de pek çok örnek mevcuttur. Hz. Musa'nın âsasının 

yılana dönüĢmesi
619

, Hz. Salih'in deve mucizesi
620

, Hz. Muhammed'in Rumların ga-

lip geleceğini söylemesi
621

, Hz. Ġsa'nın çamurdan yaptığı kuĢu canlandırması, evlerde 

yenilen ve biriktirilen Ģeyleri haber vermesi, doğuĢtan körlerle alacalı hastaları 

iyileĢtirmesi ve ölüleri diriltmesi
622

 gibi mucizeler en önemli ve somut 

örneklerindendir. Bu tür mucizeler inanmaya meyilli veya inanmıĢ olanlara irĢad 

görevi görürken, inkârcılara da tebliğ vazifesi yaparak, her iki zümreyi de hidayet 

yoluna davet etmektedir. 

5.2.2. Yardım ve Ġkram Ġçerikli Mucizeler 

Allah’ın mü’minler üzerine ansızın gönderdiği yardım mucizelerini Kur’an-ı 

Kerim “nusret”
623

 kelimesiyle zikreder.
624

 Peygamberlerin kendisine inananların 

imanlarını kuvvetlendirme adına sıkıntılı bir durumla karĢılaĢtıklarında müminlerin 

sıkıntılarının giderilmesi için Allah tarafından ortaya konulan mucizelerdir. Bu 

mucizenin zuhur etmesi için Ġnananlar veya inkâr edenler tarafından herhangi bir 

talepte bulunulmadığı halde inananların karĢılaĢtıkları problemi çözmek için 

gösterilmiĢtir. Nitekim Allah (c.c) Kur’an’da
625

 inananlara daima nusretini 

göndereceğini kesin bir dille vaat etmektedir.
626

 Ortaya konulan bu mucizeler 

Allah’ın bir lutfudur.
627

 Zor durumda kalan nebiye Ģartların ve zeminin oluĢması 
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sonucunda acilen yapılan ilahi bir yardımdır.Tüm bunlara rağmen gösterilen bu 

mucizeler vesilesiyle inananların Allah’a ve peygambere olan imanlarının 

ziyadeleĢtiği görülür. Bu tür mucizeleri değiĢik peygamberlerin hayatlarında 

görmekteyiz. Mesela Hz. Musa’nın Ġsrailoğulları’yla beraberliği esnasında kayadan 

su çıkarması
628

, karınları acıktıklarında Ġsrailoğulları’na gökten bıldırcın eti ve kudret 

helvası indirmesi
629

, çöl sıcağından rahatsız olduklarında bulutları gönderip 

üzerlerine gölge yapması
630

, Bedir SavaĢı’nda meleklerin Hz. Muhammed (s.a.v) ve 

ashabına yardım için gönderilmeleri
631

, bunun yanında Bedir SavaĢı’nda hiç 

umulmadık bir anda yağmurun yağması
632

 vb. mucizeler Kur'ân-ı Kerim’de 

zikredilen yardım mucizelerinden bazılarıdır. Nusret mucizeleri peygamberlerin 

gösterdiği diğer mucizelere göre farklı bir muhtevaya sahiptirler. ġöyle ki, bu 

mucizeler sadece müminlerin inançlarını artırmakla kalmayıp aynı zamanda maddi 

sonuç ve fayda da sağlamıĢtır. Hz. Musa asasıyla kayadan su çıkardığında 

Ġsrailoğulları çıkan bu sudan içerek yaĢamlarını devam ettirmiĢlerdir.
633

 Bedirde 

Müslümanların meleklerin yardımıyla galip gelmeleri de bu tür mucizelerdendir.
634

 

Bu çeĢit mucizelere Kur'an-ı Kerim’de ilahî yardım anlamına gelen "nusret" adı veri-

lir.
635

 Her ne kadar bir iddia ve inkârda ısrar edenlerin inatlarının kırılması için 

ortaya konulmamıĢ olsa da, en azından inananların imanlarını artırmada ve 

peygambere olan güven ve sadakatlerini pekiĢtirmede çok önemli bir yere sahiptir. 

Zira inananların tamda imanlarının zayıflamaya yüz tuttuğu, kuvve-i 

mâneviyyelerinin kırılmaya baĢlayıp korkuya kapıldıkları anda zuhur etmesi, 

peygamberlerin nübüvvetlerini ispat etme açısından çok önemli bir yere sahip olan 

mucize çeĢididir. 

Yardım mucizelerinin bir benzeride ikram veya ihsan içerikli mucizelerdir. 

Bunlar nebilerin imanlarını ziyadeleĢtirme ve sıkıntılarını giderme adına Allah (c.c) 

tarafından ortaya konulan mucizelerdir. Örneğin, Peygamberlerin atası Hz Ġbrahim'in 
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öldükten sonra tekrardan diriliĢin nasıl olacağını öğrenme arzusu üzerine Allah’ın 

(c.c) bir kuĢu parçalara ayırıp ayrı ayrı dağların tepesine bırakmasını ve sonrada 

Allah’ın (c.c) izniyle çağırmasını isteyip kuĢun nasıl da dirilip gelmesini 

göstermesi
636

 vb. gibi harikulade haller ve daha burada zikredemediğimiz benzeri 

hadiseler de Kur'an-ı Kerim’de haber verilen ikram ve ihsan içerikli mucizelerdendir. 

Tüm bu örneklerde de görüldüğü üzere asıl amaç inananların sıkıntılarını giderme ve 

imanlarını pekiĢtirme adına yüce yaratıcı tarafından lütfedilmiĢ harikulade 

hadiselerdir.  

5.2.3. Mucizevi Helak Hadiseleri  

Kur’an-ı Kerim’de geçmiĢ peygamberlere verilen mucizeler zikredilirken 

özellikle helak olan kavimlerden sık sık bahsedilmektedir.
637

 Peygamberler, 

gönderildikleri toplumları öncelikle iyilikle, güzellikle, akıl ve mantık çerçevesinde 

Allah’a (c.c) davet ederek içerisinde bulundukları sapkınlıklardan kurtarmaya 

çalıĢmıĢlardır. Süreç ilerleyip insanlar inkârda inat ettikçe ve inananların sayısında 

ciddi bir artıĢ olmayınca yer yer inananların imanlarını sağlamlaĢtırma, inkârcıları da 

teĢvik etme adına hidayet mucizeleri göstermiĢlerdir.
638

 Gösterilen bütün bu gayret 

ve mucizelere rağmen hâlâ Allah’ın (c.c) göndermiĢ olduğu peygamberlerin 

getirdikleri mesajları kabul etmeyen, onlarla alay eden, onları hor görüp aĢağılayan, 

onlara inanmayan, iĢkence ve eziyet eden hatta onları öldürmeye kalkıĢan ve daha da 

ileri giderek hani bizi tehdit ettiğin azap nerede, gelsin de görelim diyerek Allah’a 

(c.c) meydan okuyanların kısa bir süre içerisinde hiç beklemedikleri bir anda yer 

yüzünden silinmeleri için zuhur eden mucizelerdir.
639

 ġöyle ki, bu gelinen nokta 

adeti ilahi yani sünnetullahtandır.
640

 Sünnetullah ise Allah’ın (c.c) insanlığı 

yeryüzüne gönderdiği günden beri değiĢmeyen kanunudur. Bu bakımdan bu 

mucizelerin ortaya konması adeta bardağı taĢıran son damlanın vuku bulmasıdır. Zira 

artık peygamber yapacağını yapmıĢ inanacaklar inanmıĢ belli olmuĢ, inkâr edenler 
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ise inkârda inat ederek iyice küfre saplanmıĢlardır. Artık tek bir çare kalmıĢtır o da 

inkârda ısrar eden bu kâfirlerin yeryüzünden toptan silinip yok edilmeleri için 

mucizevi helak hadiseleri peygamberlerinde isteğiyle zuhur etmiĢtir.
641

 

Hz. Nûh, dokuzyüz elli yıllık ömrü boyunca gösterdiği bütün çabalamalara 

rağmen kâfirlerin inanmamada kararlı olduklarını anlayınca “Ey Rabbim yeryüzünde 

gezen bir tek kâfir bırakma..."
642

 diye niyazda bulunurken, Hz. Mûsâ da Firavun ve 

avanesinden ümidini kestiğinde "...Ey Rabbim! Onların servetlerini sil süpür mahvet 

ve kalplerini Ģiddetle sık ki acı azabı görmeden iman etmesinler."
643

 diye Allah'a 

(c.c) yalvarmıĢ ve inkârcıların tamamen silinip yok edilmelerini istemiĢlerdir. Bu tür 

mucizeler zuhur etmeden önce Allah (c.c) tarafından inananlar ve peygamberleri ya o 

beldeden uzaklaĢtırıldıklarını ya da farklı bir biçimde koruma altına alındıklarını 

Kur’an haber vermektedir. ġöyle ki, Hz. Nûh kendisine inananların tamamı ve 

hayvanlardan da birer çift alarak gemiye sığınması
644

, Hz. Mûsâ’nın Ġsrailoğulları'yla 

beraber bir gece Mısır'dan çıkması
645

, Hz. Hud
646

, Hz. Salih
647

 ve Hz. Lût’un
648

 

içerisinde bulundukları ancak kendilerine inanmayan kavimlerinin yaĢadıkları 

yurtlarını terk etmeleri Allah (c.c) tarafından bildirilmiĢtir. Ġnananların güvenlikleri 

sağlandıktan sonra inkârcılar değiĢik Ģekillerde gösterilen bu mucizelerle yok 

edilmiĢlerdir. Bunlardan bazıları Ģunlardır: Tufanla Hz. Nuh’un kavminin yok 

edilmesi
649

, Firavun ve ordusunun denizde boğulmak suretiyle yok edilmesi
650

, Lüt 

kavminin zelzeleyle
651

, Âd ve Semud Kavimlerinin
652

, korkunç bir gürültüyle helak 

edilmeleri ve benzeri olağanüstü hadiseler Kur'ân'da zikredilen bazı mucizevi helak 
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hadiselerine örnek teĢkil etmektedir. Allah tarafından gönderilen Peygamberlerin 

hayatları boyunca birçok akli delil ortaya koyup ve mucizeler göstermeleriyle 

insanları imana davet etmelerine karĢın inkârda ısrar eden inatçılar hep 

varolagelmiĢtir. Bunun üzerine ilahi irade vaadini gerçekleĢtirmekiçin bütün uyarıları 

yaptıktan sonra son çare olarak bu mucizeleri ortaya koymuĢtur. Bu sistem insanlık 

var olduğu günden beri devam eden ilahi bir kuraldır.
653

 Her ne kadar Bu çeĢit 

mucizeler, inanmayan inkârcılara büyük bir ceza olarak görülse de, daha sonraki 

gelen nesillere ibret olması açısından ayrı bir öneme sahiptir.
654

 

Hz. Peygamber devrinde yukarıdaki örnekler nevinden toplu bir helak 

hadisesi olmamıĢtır. Hz. Muhammed’in (s.a.v) rahmet ve Ģefkat peygamberi olması, 

hayatı boyunca sürekli kavmi ve tüm insanlık için hoĢgörü bağıĢlama ve af yolunu 

seçmesi, onun önceki peygamberlerde olduğu gibi kavminin inkârcılarının toptan 

yok edilmesini istemesine engel olmuĢtur.
655

 Çünkü O hep affedici bağıĢlayıcı ve 

merhametli olmuĢ sabırla ve metanetle bekleyip, ömrünün sonuna kadar sürekli 

inkârcıları Ġslama davet etmeye devam etmiĢtir. Bütün bunlara rağmen sonuçta 

mucizelerin vaktini, saatini, Ģeklini, miktarını, boyutunu takdir eden Allah (c.c) dır. 

Bu yüzden son peygamber zamanında neden bu çeĢit mucizeler gösterilmedi diye 

soracak olursak, bu sorunun cevabını Kur’an veriyor, o da Allah’ın (c.c) takdiridir. 

Sonuçta gösterilen bütün mucizelerde olduğu gibi mucizevi helak hadiseleri de zuhur 

ettiği dönemdeki inananların imanını kuvvetlendiren ve sonradan gelen insanlar için 

de ibretlik hadiselerdir. 

6. Sihir/Büyü-Mucize Ayrımı  

Sihir ve mucize mahiyetleri ve amaçları bakımından olduğu kadar ortaya 

koyanlar açısından da birbirinden tamamen farklı ve birbirine taban tabana zıt 

durumları ifade etmektedirler. Her ne kadar neticeleri insanlar açısından harikulade 

ve olağandıĢı olarak görülse de sonuç itibariyle çok farklı özellikleri içlerinde 
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barındırmaktadırlar. ġöyle ki, sihir kelime olarak “göz boyama, el çabukluğu, bir Ģeyi 

olduğundan farklı göstermek, aldatmak, oyalamak ve her ne olursa olsun sebebi gizli 

olan Ģey”
656

 anlamına gelirken; mucize ise, “bir Ģeye güç yetirememek, aciz kalmak, 

güçsüz bırakmak ve baĢkalarını aciz bırakmak”
657

 gibi anlamlara gelmektedir. Sihir 

ve mucize arasında birden çok fark vardır. Bunlardan en baĢta geleni sihir veya büyü, 

bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Oysa mucize milletlerin hidayetine veya helakine, 

düzelme ya da tastamam yoldan çıkmalarına veyahut da manen yükselme veya esfeli 

safiline yuvarlanmalarına vesile olur.
658

 Özellikle de bu fiilleri ortaya koyanlar 

açısından bakıldığında meselenin ne kadar birbirinden farklı olduğu daha net 

anlaĢılmaktadır. Çünkü sihirbazlar genellikle toplumdan kendisini soyutlayan toplum 

tarafından çok da kabul görmeyen ve güvenilirliği Ģüpheli kimselerdir. Oysa Kur’an-ı 

Kerim'de peygamberler anlatılırken onların üstün vasıfları, örnek ahlaka sahip 

olmaları, toplum tarafından sevilen, sayılan, ilgi gören, örnek alınan, herhangi bir 

kötü davranıĢta bulunmayan ve toplumun tamamı tarafından gıpta edilen insanlar 

olarak tasvir edilmiĢlerdir. Esasında bu seçilmiĢ insanlar dünyaya ayak bastıkları 

andan itibaren ilahi bir koruma, terbiye ve gözetim altında hayatlarını 

sürdürmüĢlerdir. Özellikle Ġman konusunda tevhid inancının dıĢına hiçbir zaman 

çıkıp Ģirke girmemiĢlerdir. Sihirbazlar ise toplum tarafından kabul görmediği gibi 

dinen de makbul kiĢiler olarak kabul edilmezler.
659

 

Ġlahi irade ve kudreti göstermesi, peygamber eliyle zuhur etmesi, beĢerin 

benzerini getirmekten aciz kalması, muhataplarına meydan okuyarak ortaya çıkması, 

insanları doğru yola iletme gayesi taĢıması, inananların kuvve-i maneviyelerini 

artırması ve inkârcıları helak etmesi gibi etmenler mucizenin ortaya çıkmasında 

temel kıriterlerindendir. Sihir (illüzyon) ve büyünün ise, göz boyama, hile ve çıkar 

amaçlı olması, beĢer eliyle yapılması, bir benzerini baĢkalarınında yapabilmesi, 

dünyevi menfaatler için yapılması, insanlar arsında fitne ve fesat çıkarması, 

herhangibir meydan okuma olmadan yapılması, ilahi irade ve kudreti göstermemesi 

ve durumdan yalnızca kendisine büyü ve sihir (illüzyon) yapılan kiĢinin etkilenmesi 
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gibi özellikleri temel kriterleridir.Bunların yanında ortaya konulan sihir ve 

mucizelere baktığımızda aradaki farkın büyüklüğü daha net görülmektedir. Örneğin 

Hz. Musa’nın gösterdiği “âsâ” mucizesi karĢısında Firavun’un sihirbazlarının adeta 

Ģoke olmaları gördükleri bu mucize karĢısında secdeye kapanıp “ Harun’un ve 

Musa’nın Rabbine iman ettik”
660

 diyerek kendi yaptıklarının sihir olduğunu fakat Hz. 

Musa’nın ortaya koyduğu Ģeyin bir sihirbaz tarafından yapılamayacağını bunun 

ancak bir mucize olduğunu kabul etmeleridir. Sihirbazların dahi kabul ettikleri sihir 

ve mucize arasındaki gözüken apaçık farkı daha doğru ve iyi anlaĢılması bakımından 

Kur’an ıĢığında “muhteva ve amaç açısından sihir-mucize ayrımı” baĢlıkları altında 

daha geniĢ olarak ele alıp değerlendirmeye çalığız.  

6.1. Muhteva Aaçısından Sihir/Büyü-Mucize Ayrımı  

Sihir ve mucizeyi karĢılaĢtırırken iki farklı açıdan değerlendireceğimizi 

yukarda belirtmiĢtik.Muhteva bir Ģeyin mahiyeti, içeriği ve içerisinde taĢıdığı 

kendine has özellikleridir. Bu açıdan burada sihir ve mucizenin içerik olarak 

birbirinden ne denli farklı durumları ihtiva ettiklerini belli baĢlı baĢlıklar altında ele 

alıp açıklamaya çalıĢacağız. 

6.1.1. Mucizenin Olağanüstü Sihrin Sıradan Bir Hadise Olması 

Mucize, peygamberlik iddiasında bulunanların Allah tarafından teyid 

edilmeleri anlamına geldiği için olağanüstü ve harikulade olması 

gerekmektedir.Çünkü mucizenin Ģartlarından biriside harikulâde ve olağanüstü 

olmasıdır.
661

 Olağan olma insanın bilgisinin tekrar etmesidir. Yani bir Ģeyin sürekli 

aynı Ģekilde zuhur etmesi ya da tek bir durum üzere devam etmesidir. Bu yüzden 

insanlar arasında “Filanın âdeti çok yemek, çok konuĢmak, yalan söylemek ve çok 

gezmektir” gibi sözler telaffuz edilir. Bu ifadelere göre olağan Ģey aynı tarz ve 

yöntemde tekrarlanan ve birbirinden ayrılmayan Ģey demektir.
662

 Bunun yanında 

diğer insanlar tarafından da ortaya konulması mümkün olan bir Ģeyin nübüvvete delil 

olamayacağı da açıkça ortadadır. Nitekim bir insan "Peygamber olduğumun delili, 
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yarın güneĢin doğudan doğmasıdır" veya "KoĢmam, yürümem, durmam, susmam, 

ağlamam, gülmem ve ayağa kalkmamdır" dese, bunlar doğrudur fakat onun 

peygamber olduğuna delil teĢkil etmez. Çünkü bahsedilen bu hadiseleri 

gerçekleĢtirmek için peygamber olmaya gerek yoktur. Sıradan bir insanda bunları 

yapabilir. Bir fiilin mucize olabilmesi için sadece peygamberler tarafından ortaya 

konması ve bu fiillerin peygamberlerin meydan okuması sonucunda zuhur etmesi 

gerekir.
663

 Bu durumda mucize insanlar arasında ortak bir hadiseden ziyade 

peygamberlik iddiasında bulunan zatın doğruluğunu tasdik edecek biçimde 

olağanüstü ve harikulâde bir biçimde ortaya konmasıdır.
664

 Bunun yanında 

peygamberlik iddiasında bulunan zatın normal seyrinde hareket eden bir hadiseyi 

tersine çevirmesi durumunda da ortaya koyduğu Ģey mucizedir. Çünkü normal bir 

eylemin gerçekleĢmesini engellemek de sıra dıĢı bir hadise olması bakımından 

mucize olur.
665

 Mesela bir Nebi, "Peygamberliğimin delili, oturduğunuz yerden 

kalkamamanızdır." diye bir iddiada bulunsa, inkârcılar da bunu yapmak istedikleri 

halde o anda yapamasalar bu da mucize olarak kabul edilir.
666

 Peygamberlerin ortaya 

koydukları mucizelere baktığımızda tamamının sıra dıĢı, olağanüstü ve harikulade 

oldukları görülür. Mesela peygamberlerin gösterdikleri bizzat duyu organlarına hitap 

eden mucizeleri bu kabilden mucizelerdir. Mesela, Hz. Musa'nın âsâsı ve bembeyaz 

eli, denizi yarması, gökten kudret helvası ve bıldırcın eti indirmesi, Hz. Ġsâ'nın ölüleri 

diriltmesi, hastaları iyileĢtirmesi, anadan doğma körleri iyileĢtirmesi vb. mucizelerin 

bir benzerinin diğer insanlar tarafından yapılamayacağı açıkça ortadadır. Tüm bu 

olağanüstü hadiseler, mucizelerin sadece peygamberler tarafından 

gösterilebileceğini, bir benzerinin diğer insanlar tarafından yapılamayacağını 

göstermektedir.  

Oysa sihir yapan ve bu yöntemle insanları etkilemeye çalıĢanların ortaya 

koydukları Ģeyler mucize değil, bilakis illüzyon anlamına gelen sihirdir. Ġllüzyon, 

göz boyama, aldatmaca, hile ve el çabukluğuyla his ve duyuları yanıltmaktan baĢka 

bir Ģey değildir. Peygamberlerin gösterdiği mucizelerde genellikle illüzyon anlamına 
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gelen sihre benzetilmiĢtir. Bu yüzden inkârcılar tarafından peygamberi kabul 

etmemek için öne sürdükleri bir durumdur. Hâlbuki sihirbazların yaptıkları da geçici 

göz boyama ve aldatmacadan baĢka bir Ģey değildir. Bir Ģeyin mucize olabilmesi için 

meydan okuyarak ve bir benzerini diğer insanların yapmalarının mümkün olmadığı 

sıra dıĢı hadiseler olarak vuku bulması gerekmektedir. Halbuki sihir yapanların 

ortaya koydukları Ģeyin kısa bir süreliğine, insanların gözlerini boyamaları olarak 

bilinmektedir. Özellikle de sihir yapan insanların yaptıkları sihirleri hem aynı dönem 

içinde hem de farklı dönemlerde farklı insanların da ortaya koymaları mümkündür. 

Bu yüzden sihir mucize değildir. Netice itibariyle mucize, tabiat kanunlarına aykırı 

bir Ģekilde zuhur eden olaydır. Sıra dıĢı ve olağanüstü bir özelliğe sahip olmayan 

normal seyrinde giden bir hadisenin herkes tarafından ortaya konulması mümkündür. 

Bu bakımdan peygamberlik iddiasında bulunanların kendilerinin doğru olduklarını 

ispatlamaları adına ortaya koydukları Ģeylerin harikulade olağandıĢı olması gerekir. 

Bu durumda ortaya konulan Ģeyin benzeri baĢkaları tarafından ortaya konamayacağı 

için bu Ģüphesiz mucize olur. Sihir ise bunun tam tersi mahiyette olduğundan mucize 

değildir.  Sonuç olarak mucizenin harikulâde, sıra dıĢı ve tehaddi özelliği taĢıması, 

sihrin ise normal, herkes tarafından yapılması ve herhangi bir meydan okuma özelliği 

taĢımadan zuhur etmesi, bu iki fiilin birbirinden ne kadar da farklı olduklarını açıkça 

ortaya koymaktadır. 

Günümüzde de değiĢik platformlarda, sahne ve panayırlarda gösteriler 

yapılmaktadır. Yapılan bu gösteriler, insanlar tarfından büyük bir ilgiyle takip 

edilmektedir. Adeta izleyiciler yapılan gösteriler karĢısında ĢaĢkına dönmektedirler. 

Hâlbuki yapılan Ģeylerin belli baĢlı teknikler kullanılarak, belirli bir tecrübeye sahip 

insanlar tarafından yapıldığı ortadadır. Çünkü daha sonra olayın sahne arkası 

görüntüleri yayınlandığında veya bu iĢi yapanların kendilerinin anlatımlarında 

görmekteyiz. Buralarda yapılan gösterilerin el çabukluğu, göz boyama ve 

aldatmacadan baĢka bir Ģey olmadığı aĢikârdır. Çünkü yapılan gösterilerin tesiri anlık 

ve geçicidir. Ancak buna rağmen insanları etkilemekte ve heyecanlandırmaktadır. Bu 

bakımdan sihir veya illüzyonun günümüzde de etkisini sürdürdüğünü 

söyleyebilmemiz mümkündür   
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6.1.2. Mucizenin Ġlahi Sihrin BeĢeri Olması 

Peygamberlerin gösterdikleri mucizelerin en önemli özelliklerinden biriside 

onların ilahi bir fiil olmasıdır.
667

 Bu nedenle mucizenin nebinin doğruluğunu kanıtlar 

nitelikte olabilmasi için Allah tarafından ortaya konmuĢ olması gerekir.
668

Allah 

tarafından peygamberlerin eliyle zuhur eden mucizelerin asıl maksadı nübüvvet 

iddiasında bulunan zatın bu iddiasında doğru olduğunu ispatlamaktır.
669

 Fakat bu 

iddiasını ispatlamak için Allah tarafından teyid edilmesi gerekir. Bu tasdikleme iĢi 

genellikle Allah’ın irade ve kudretiyle ortaya konulan mucizelerdir.
670

 Nübüvvet 

iddiasında bulunanların ortaya koydukları deliller diğer insanlar tarafından ortaya 

konması mümkün olmayan fiiller olmalıdır. Bu yüzden peygamberlik iddiasında 

bulunanların iddiasını kanıtlamak için ortaya koyduğu delilin ancak Ġlahi bir irade 

tarafından ortaya konulmuĢ olması gerekir.
671

 Olağanüstü bir hadiseyi sadece 

nübüvvet iddiasında bulunan Ģahsın meydana getirebilmesi, onun Allah (c.c) 

tarafından tasdik edildiğinin en büyük kanıtıdır.
672

 Bahsedilen bu fiili durumlara 

Kur'an-ı Kerim'de “Ayetler (mucize) ancak Allah‟ın nezdindedir.”
673

 Ve "Allah'ın 

izni olmadıkça hiçbir peygamberin herhangi bir ayet (mucize) getirmesi mümkün 

değildir."
674

 ġeklinde buyurulmaktadır. Buna benzer baĢka ayetlerde de mucizelerin 

yalnızca Allah'ın irâde ve kudretiyle zuhur ettiği belirtilmektedir.
675

 Çünkü 

peygamberde bir beĢerdir.Yapabileceği Ģeyler ancak bir beĢerin ortaya koyabileceği 

Ģeylerdir. Dolayısıyla peygamberlerin ortaya koyduğu mucizeler ise beĢerin fevkinde 

hadiselerdir. Bu da peygamberlerin ortaya koydukları mucizelerin ilahi irade ve 

kudretiyle zuhur ettiğinin en açık delilidir. Ehl-i Sünnet kelâmcılarıda kiĢi kendi 

fiillerini yaratamaz diyerek mucizenin Allah tarafından ortaya konulduğunu 

savunmuĢlardır.
676

 Aynı zamanda kelamcılar mucizenin Allah’tan baĢkası tarafından 
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gösterilemeyeceğini ve ilahi bir fiil olduğunu savunurken diğer insanları aciz bırakan 

benzerini diğer insanların ortaya koymaları mümkün olmayan fiiller olarak 

belirtmiĢlerdir.
677

 Bu bakımdan peygamberler, mucizelerin yaratılmasında sadece 

birer vasıta olup herhangibir etkileri olmamıĢtır.
678

 

Sihir tamamen beĢeri ve bir kısım ruhi sebeplerin neticesinde ortaya çıkar.
679

 Yani 

mucizenin tam aksine az çok değiĢik kabiliyeti olan tüm insanlar tarafından 

yapılabilmektedir. Bir sihirbazın sihrini ortaya koyabilmesi için ilahi bir yardıma 

ihtiyacı yoktur. Bunun için herhangi bir iddiada bulunmadığı gibi bir benzerini 

baĢkalarının yapamayacağını da söylemez. Kendisini ispat için herhangi bir 

olağanüstü delile de ihtiyaç duymaz. Sihir normal bir insanın maddi gücü dıĢında 

gibi görünsede insanın takati ve ilmi gücü dıĢında bir hadise değildir. Eğer öyle 

olsaydı sihir de baĢkasından öğrenilen bir sanat haline gelmezdi.
680

 Çünkü sihrin 

temel amacı göz boyama, çıkar sağlama, insanları aldatma ve geçici kazançlar elde 

etmek olduğundan böylesi bir ilahi iradeye de ihtiyaç duymaz. Bu açıdan kötü 

emellerle ve Ģer kimseler tarafından öğrenilerek bir geçim aracı olarak kullanılan 

sihirbazlık dinen haram kılınıp yasaklanmıĢ ve büyük günah sayılmıĢtır.
681

 Netice 

itibariyle mucize ve sihrin ortaya konmaları bakımından, mucize tamamen ilahi irade 

ve kudretle zuhur ederken sihir ise tamamen beĢeri bir fiil olarak ortaya çıkmıĢtır. Bu 

da mucize ve sihrin amaç bakımından ne kadar da birbirine zıt olduğunu net bir 

biçimde ortaya çıkarmaktadır.  

6.1.3. Mucizenin Tehaddi (Meydan Okuma) Özelliği TaĢıması. 

Tehaddi kavramı sözlükte "rekabet etmek, meydan okumak, dayanmak, 

direnmek, karĢı durmak"
682

 gibi anlamlara gelir. Mucizenin nübüvvete delil 

olabilmesinin Ģartlarından biriside onun iddia edildiği Ģekilde ortaya konmasına 
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bağlıdır.
683

 Bunun yanında tehaddi kavramı, peygamberlik iddiasında bulunanların, 

iddia ettikleri Ģeyin baĢkaları tarafından yapılamayacak Ģekilde olağanüstü bir 

biçimde inkârcılara meydan okuyarak gerçekleĢen hadiseler olarakta 

tanımlanmıĢtır.
684

 Kâinatta her Ģey doğal seyir içerisinde yani tabiat kanunları 

çerçevesinde meydana gelmez. Bazen ortaya çıkan hadiseler insanlar tarafından 

ortaya konması mümkün olmayan durumlar da olabilir. Fakat tabiatüstü ortaya çıkan 

ve harikulade özellik taĢıyan her hadise de mucize olarak kabul edilmez.  Bunların 

yanında aynı zamanda tehaddi özelliği taĢıması da gerekir.
685

 Burada bir fiilin 

mucize olabilmesi için illa da harikulade özellik taĢıması gerekmez. Bazen sıradan 

bir durumda eğer mucizenin Ģartlarını taĢıyorsa mucize olur.
686

 Peygamberler, Allah 

tarafından vazifeli kılındığını iddia ederek diğer insanların aciz kalacağı bir olayı 

davasında doğru olduğunun ispatı olarak ortaya koyar. Bu durum insanların iradesi 

dâhilinde olabileceği gibi bazen de onların iradelerini aĢan bir durumda olabilir. Her 

iki halde de insanlar mucizenin benzerini ortaya koymaktan aciz kalırlar. Bu 

durumda peygamberlik iddiasında bulunanlar inkârcılara karĢı meydan okuyarak 

davalarında doğruluklarını ispatlamaya çalıĢırlar Kur’an-ı Kerim’de bu tür mucizeler 

sıkça geçmektedir. Bunlardan bazıları Hz. Mûsa'nın âsâ
687

 ve yed-i beyza 

mucizesi
688

, Hz. Salih'in deve mucizesi
689

 ve Hz. Peygamberin Kur'ân-ı Kerim 

mucizesi
690

 gibi mucizeler bazen açıktan bazen de gizliden gizliye meydan okuma 

içeriğine ve özelliğine sahip mucizelerdir. Ehl-i Sünnet kelam ulemasına göre 

peygamber olmayan bir kimse de hiçbir iddiada bulunmadan harikulade haller 

gösterebilir. Ancak mucizeyi diğerlerinden ayıran en önemli vasıflarından biri onun 

tehaddi (meydan okuma) özelliği taĢımasıdır.
691

 Yani mucizenin, peygamberin diğer 

insanlar tarafından bir benzerini meydana getirmeleri için onlara meydan okuduğu,  

bunu kendisinin peygamberliğine bir iĢaret olarak kabul ettiği ve kendisini inkâr edip 

yalanlayanların böyle bir Ģeyi yapmaktan aciz kalacakları iddiasında bulunduğu 

                                                           

683
Karadeniz, A.g.e., s. 40, 41. 

684
 Bâkıllâni, Olağanüstü olaylar,s. 77, 78; Bağdâdî,  Usûlü'd-Dîn, s. 170-172. 

685
 Taftazânî, ġerhu'l-Makâsıd, c. V, s. 12.   

686
 Kâdî Abdülcebbâr,  el-Muğnî, c. XV, s. 266. 

687
 A’râf, 7/107; 117-118; Tâhâ, 20/19-21, 65-69; ġuarâ, 26/32, 45; Neml, 27/10; Kasas, 28/31. 

688
 A’râf, 7/108; Tâhâ, 20/22; ġuarâ, 26/33; Neml, 27/12; Kasas, 28/32. 

689
 A’râf, 7/73; Hûd, 11/64; ġuarâ, 26/155; Kamer, 54/27. 

690
 Bakara, 2/23-24; Hûd, 11/13-14; Ġsrâ, 17/88; Tûr, 52/33-34. 

691
 Süleyman Uludağ, “Keramet” Mad.,DĠA, c. XXV, s. 265.  



122 

 

zamanda ortaya çıkıp vuku bulmasıdır.
692

 ġu halde nübüvvet vazifesiyle ortaya çıkan 

peygamberler Allah’ın elçileri olduklarını açıklayarak insanları doğru yola ve hakka 

davet etmekle vazifeli kılınmıĢlardır. Bu vazifelerini yerine getirmek için akla ve 

mantığa uygun deliller ortaya koyarak davalarını anlatmaya çalıĢmıĢlardır. 

Peygamberlerin ortaya koydukları akli ve mantıki delilleri kabul etmeyen veya bu 

delillerle tatmin olmayan küfür ehli, peygamberlerden mucize göstermelerini 

istemiĢtir. Genellikle peygamberler de inkârcıların mucize istekleri karĢısında 

meydan okuyarak istedikleri mucizeleri Allah’ın izniyle göstermiĢlerdir.
693

 Kur'ân'ın 

tüm varlıklara meydan okuyarak bir benzerini ortaya koyamayacaklarını belirtmeside 

tehaddi özelliği taĢıyan mucizelerdendir.  

Mucizelerde; meydan okuma özelliğinin olmasına rağmen sihir ve büyüde 

böyle bir durum söz konusu değildir.
694

 Sihirle uğraĢanlar genellikle toplumdan 

kopuk kendi dünyasına çekilmiĢ ve dünyevi çıkarlar için bu iĢi yapmaktadırlar. 

Sihirbazlar sihir yaparken toplumu hidayete ve hakka sevk etme gibi bir amaç 

taĢımadıkları için herhangi bir sıra dıĢı istekle karĢılaĢmamıĢlardır. Onlar sürekli 

insanları ifsad etmek, haksız kazanç sağlamak, toplumda kargaĢalar çıkarmak ve 

insanları doğru yoldan uzaklaĢtırmak için hünerlerini ortaya koymuĢlardır.
695

 

Dolayısıyla peygamberlerde olduğu gibi ulvi bir gaye için yola çıkmamıĢlardır. Bu 

da onların maharetlerini ortaya koyarken herhangi bir itirazla ve istekle 

karĢılaĢmadıklarını göstermektedir. Bu yüzden hiçbir sihirbaz sihrini ortaya koyarken 

herhangi bir tehaddide bulunmamıĢtır. Sonuç olarak mahiyet açısından mucize sihir 

ayrımının önemli farklılıklarından birisi de Ģüphesiz mucizenin tehaddi (meydan 

okuma) özelliği taĢıması sihrin ise böyle bir vasfa sahip olmadığını söyleyebiliriz.  

6.1.4. Mucizenin Peygamberler Sihrin Ġse Peygamber Olmayan Ġnsanlar 

Tarafından Ortaya Konması 

Mucizelerin ortaya konması sırasındaki önemli özelliklerinden birisi de 

onların peygamber eliyle yani seçilmiĢ insanlar tarafından ortaya konmasıdır.
696

 Bu 
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Allah tarafından ortaya konulan bütün mucizelerin bizzat peygamberi eliyle 

gerçekleĢtiği anlamına gelmez. Bazen de peygamberlerin dıĢında veya inkârcılar 

üzerinde zuhur eder.
697

 Sihirbazlar ile peygamberler arasında çok ciddi farklar vardır. 

Peygamberlerin yegâne hedeflerinden birisi insanları hidayete ulaĢtırmak, ahlaki 

terbiye vermek ve insanlık için birer fazilet abidesi olmak iken,  sihirbazların böyle 

bir gayeleri yoktur. Ġnsanlığa iyilik etmek ve onlara faydalı olmak için çırpınan 

peygamberlere mukabil, sihirbazlar insanları kandırmak, aldatmak ve onları zarara 

sokmak için çabalamaktadırlar.
698

 Peygamberlik iddiasıyla mucize arasında doğrudan 

bir irtibat vardır. Zira peygamberlik iddiasında bulunanların bu iddialarını 

kanıtlamaları için olağanüstü bir Ģey ortaya koymaları gerekmektedir. Aksi durumda 

iddia ettikleri Ģeyin doğruluğunu ispat edemezler. Onun için ortaya koydukları Ģeyler 

harikulade ve baĢkaları tarafından ortaya konması mümkün olmayan hadiseler 

olmalıdır. Yani sıradan bir insanın böylesine olağanüstü bir Ģeyi ortaya koyması 

imkânsızdır. Bu yüzden bazı âlimler mucizenin özelliklerini anlatırken "Peygamber 

eliyle ortaya konmalıdır." Ģartını da saymıĢlardır.
699

 Buradan kastedilen peygamberin 

eliyle zuhur etmesi mevzu, peygamberin bizzat kendisinin ortaya koyduğu bir hadise 

olmadığı, sadece mucizenin gerçekleĢmesi için bir vasıta olduğudur. Çünkü mucizeyi 

gösteren Allah’tır, ancak bunu peygamber eliyle yapmaktadır. Nitekim mucizelerin 

gösterilmesi için de bir sebebe ihtiyaç vardır. Bu sebep de hep peygamberler 

olmuĢtur. Yani peygamberler nübüvvetle vazifelendirilip insanların karĢısına 

çıktığında onları hakka ve hakikate çağırmıĢtır. KarĢılığında hep hor ve hakir 

görülerek kabul görmemiĢ ve yalanlanmıĢlardır. Tam da böylesi durumlarda Allah 

nebisini teyit etmek ve kudretini göstermek için mucizeler göstermiĢtir. Bunları da 

peygamberler vasıtasıyla yapmıĢtır.
700

 Mucize ile sihri karĢılaĢtırdığımızda 

mucizenin tam tersine bir durum ortaya çıkar. Sihirde mucizede olduğu gibi ortaya 

çıkması için bir peygambere ihtiyaç yoktur. Ayrıca sihirbazın peygamberlik 

iddiasında bulunarak böyle bir Ģeya kalkıĢması da mümkün değildir. Onun ortaya 

koyduğu olağanüstü ve hârikulâde halleri göstermesi de mucize olmaz. Böylece 
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sihirle mucize arasındaki fark daha net anlaĢılır.
701

 Çünkü mucizeyi bizzat 

peygamberlerin eliyle Allah (c.c) gerçekleĢtirir. Nitekim sihirbaz için böyle bir Ģart 

da mevcut değildir. Çünkü herhangi bir insan da, eğer sihrin yapılıĢ Ģeklini biliyorsa, 

bir sihir ortaya koyabilir. Bunun için çok sıra dıĢı özelliklere sahip olması gerekmez. 

Bu açıdan mucize ile sihir mahiyetleri itibariyle birbirine tamamen zıt iki ayrı 

hadiselerdir. 

Buraya kadar illüzyon anlamında kullanılan sihir-mucize farkından bahsettik. 

Ancak kara büyü anlamına gelen sihir-mucize arasında da aynı Ģekilde ciddi bir fark 

vardır. Büyü, doğaüstü bir kısım gizli güçlerle irtibata geçilerek veya kendilerinde 

olağanüstü gizli güçlerin varolduğuna inanılan birkısım nesneler kullanılarak yapılan 

iĢlerdir.
702

 Bunlar zarar vermek, fayda sağlamak veya koruma amaçlı yapılan iĢler 

olarak ifade edilir. Büyü genellikle kaynaklarda sihirle aynı manalarda kullanılmıĢtır. 

Özellikle Kur’an-ı Kerimde büyü ve sihir aynı kelimeyle, “sihr” kelimesiyle ifade 

edilmiĢtir. Bakara 102. ayette anlatılan sihir mevzu sihirden çok büyüyü ifade 

etmektedir. Onun dıĢındaki özellikle Hz. Musa ile ilgili kısssalarda zikredilen 

hadiseler sihirdir (illüzyon). Yani el çabukluğu, göz boyama ve hile ile yapılan bir 

iĢtir.  Fakat birinci bölümde de belirttiğimiz gib büyü sihirden farklı bir durumu ifade 

etmektedir. Büyüde el çabukluğu ve göz boyamadan ziyade birtakım gizli güçlerle 

kurulan ittifaklar neticesinde ortaya çıkan bir fiildir. Bunların yanında konumuzu 

ilgilendiren kısmı itibariyle büyününde sihirle aynı muhtevaya ve gayeye sahip 

olduğu anlaĢılmaktadır.  

Mucize sihir ayrımında olduğu gibi, mucize büyü ayrımında da aynı durum 

söz konusudur. Mahiyet itibariyle büyüde beĢer tarafından herhangi bir meydan 

okuma olmadan ve ortaya konması için bir peygambere ihtiyaç duyulmadan 

yapılmaktadır. Yine insanlara faydalı olmak gibi bir içeriğe sahip olmaması, büyü 

yapan kiĢinin olağanüstü bir güce sahip olmadığı ve yöntemini öğrenen herkesin 

büyü yapabileceğigibi özellikler büyünün mucize olamayacağını ortaya koymaktadır. 

Her nekadar sihirden farklı olarak yapılıĢında gizli güçlerden (cin, Ģeytan vb.) 

yararlanılsada mahiyeti ve doğurduğu sonuçlar itibariyle mucizeden çok farklıdır. 
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Her Ģeyden evvel yapılıĢında ilahi bir katkı yoktur. Tamamen toplum içinde özel 

yetenek ve güce sahip olduğuna inanılan insanlar tarafından yapılmaktadır. Bunlar 

toplumdan topluma değiĢen büyücü, Ģaman, sihirbaz ve kâhin gibi isimlerle 

adlandırılmaktadırlar.
703

 Büyücüler gizli güçlerin yardımıyla elde ettikleri bir kısım 

bilgilerin yanına kendileride bir Ģeyler ekleyerek yaptıkları büyülerle insanlar 

arasında kin, nefret ve düĢmanlıklar oluĢturmaktadırlar. Ġnsanlar üzerinde tesir icra 

ederek karı ile kocanın arasını ayırarak yuvaları yıkma, toplumda fitne ve fesat 

çıkarma gibi kötü sonuçlara sebebiyet vermektedirler. 

Mucizede ise tüm bunların tam tersi bir durum söz konusudur. Allah 

tarafından ortaya konması, insanların faydasına ve onların doğru yola girmelerini 

sağlamak için gösterilmesi, özünde iman ve iyilik olması, bir benzerini beĢerin 

yapmaktan aciz kalması gibi özelliklere sahiptir. Yine büyünün tam aksine gösterilen 

mucizelerle, insanlar arasındaki birlikteliğin pekiĢtirilmesi, kavga dövüĢün sona erip 

kardeĢliğin oluĢması, aile bütünlüğünün sağlanması ve dahada önemlisi insanların 

Allah’ı (c.c) tanımalarına yardımcı olacak bir içeriğe sahip olduğu görülmektedir. Bu 

noktalar göz önüne alındığında büyününde mucize olmadığı, onunda sihir gibi 

insanlar tarafından yapılan ve insanları sıkıntıya sokan bir durum olduğu açıkça 

ortadadır. 

6.2. Amaç Açısından Sihir/Büyü-Mucize Ayrımı  

6.2.1. Mucizenin Peygamberi Doğrulaması Ġçin Ortaya Konması 

Mucizeler genellikle peygamberlerin eliyle zuhur ettiği için, peygamberlerin 

nübüvvet iddialarından sonra gerçekleĢmeleri doğal bir sonuçtur. Onun için ortaya 

konulan mucize peygamberin söylediklerinin veya iddia ettikleri Ģeylerin 

doğrultusunda zuhur etmelidir.
704

 Bu bakımdan ulema mucizenin vasıflarını izah 

ederken peygamberlerin gösterdikleri mucizelerin kendilerini yalanlamaması 

gerektiğini, bilakis onların söyledikleriyle aynı doğrultuda olması gerektiğini 

belirtmiĢlerdir.
705

 Peygamberlerin peygamberlik iddialarında bulunmalarında onların 

bu iddialarına en büyük delilleri mucizelerdir. Çünkü böyle bir iddia ile ortaya çıkan 
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her peygamber içerisinde bulunduğu toplumun inkârcıları tarafından mucize isteğiyle 

karĢı karĢıya kalmıĢtır.
706

 Ulema, bir kısım örnekler üzerinde durarak konuyu izaha 

çalıĢmıtır. Mesela nübüvvet iddiasıyla ortaya çıkan birisi, "Benim Allah'ın (c.c) elçisi 

olduğumun delili Ģudur: Ben yerimden kalkıp ellerimi oynatacağım, ancak siz bu 

hareketleri yapamayacaksınız” dese, Allah’ın kudretiyle peygamber, söylediği bu 

Ģeyi yapıp, orada bulunanların bundan men edilmeleri, onların normalde yapmalarına 

rağmen böyle bir durumda yapamamaları ve bu olayın peygamberi doğrulaması 

olağan üstü bir durumdur. Bu da peygamberin nübüvvetine delil getirdiği bir 

mucizedir.
707

 Peygamberin böyle bir iddiada bulunmasına rağmen oradakilerden 

birisi peygamberin yaptığı hareketleri yapsa o zaman peygamberin doğruluğuna delil 

olmaz. Bu da peygamberin ortaya koyduğu Ģeyin mucize olmadığını ispat eder. O 

halde peygamberin davasında doğru olduğunu ispatlamak için ortaya koyduğu 

mucizenin kendisini her anlamda doğrulaması gerekir. Hiçbir Ģekilde kendisini 

yalanlamamalıdır.
708

 

Sihir ise mucizenin tam tersi bir amaç için yapılmaktadır. Sihir her zaman 

için sihirbazın dediği Ģekilde, onu yalanlamayacak biçimde gerçekleĢebilir. Temelde 

de sihir mucizeden ayrılır. Zira sihirde mucizede olduğu gibi ulvi bir davayı 

ispatlamak gibi bir amaç söz konusu değildir. Sihirbazın hedefi, seyircilerini hayrete 

düĢürmek, hokkabazlık yapmak, oyun ve eğlenceden ibarettir.
709

 Onun için sihri 

ortaya koyanı yalanması da sihirbazın bu iĢi yapmasını bitirmez. Bilakis tekrar 

denemelerle havadan sudan bahanelerle yeniden sihir yapmaya ve farklı yollar 

denemeye baĢlar. Çünkü sihirbazın amacı dünyevi çıkar elde etmektir. Bu yüzden 

söylediğimle yaptığım sihir uyuĢmadı, beni yalancı çıkardı, insanlar beni artık 

dinlemez gibi bir problemi yoktur. Halbu ki mucize gösteren peygamberlerin durumu 

bundan çok farklıdır. Çünkü onların ilahi bir davayı insanlara anlatmak için çıktıkları 

bu yolda ortaya koydukları mucizeyle söyledikleri Ģeyin aynı olması gerekmektedir. 

Zaten her zaman öyle olmuĢtur. Mesela Hz. Musa’nın, âsâ mucizesi
710

, Hz. Nuh’un 
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Gemi yapması ve suda yüzdürmesi
711

 ve Hz. Salih’in deve mucizesi
712

 gibi örnekleri 

mevcuttur. Bu bakımdan mucizenin peygamberleri yalanlamaması mevzuu da sihirle 

arasındaki en büyük farklardan biridir.  

6.2.2. Mucizenin Ġlahi Ġrade ve Kudreti Ortaya Koyması Ġçin Zuhur 

Etmesi 

Allah’ın gücü ve kudreti dıĢında gerçekleĢen hiçbir sıradan veya olağanüstü 

hadise mucize değildir. Mucize ancak beĢerin takati üstünde ilahi kudret neticesinde 

ortaya konulabilir.
713

Kâinatta hiçbir Ģey sebepsiz yaratılmadığı gibi amaçsızda 

yaratılmamıĢtır. Her Ģeyin bir amacı olduğu gibi, Allah’ın izniyle peygamberler 

tarafından ortaya konulan mucizelerle; sihirbaz ve büyücüler tarafından insanların 

gözlerini boyayarak ortaya konulan sihir ve büyüler de bir amaç için ortaya 

konulmuĢlardır. Peygamberler vazifeleri gereği insanlığı hidayete ulaĢtırmak için 

uğraĢırken sihirbazlar göz boyayarak onları aldatmakta ve kısa süreli de olsa 

insanlara etki etmektedirler.
714

 Ancak her iki durumun da ortaya konulma amaçları 

birbirinden tamamen farklılık arz etmektedir. Allah tarafından peygamberleri 

aracılığıyla zuhur ettirilen mucizelerin değiĢik hikmetleri ve amaçları bulunmaktadır. 

BaĢta da belirttiğimiz üzere her Ģey bir amaç uğruna vardır. Mucizelerin de ortaya 

konulmalarında değiĢik hikmet ve amaçları mevcuttur. Bu amaçlardan birisi hatta 

birincisi diyebileceğimiz, Allah’ın güç ve kudretinin bizzat kendisi tarafından somut 

bir biçimde inanan veya inanmayanlara gösterilmesidir. Ġlahi kudret açısından 

mucizeleri değerlendirirken, beĢerin yapamayacağı ve beĢerin gücü dâhilinde 

yapabileceği diye iki kısımda ele alınmıĢtır.
715

 Bunlardan birincisi, beĢerin tâkat ve 

gücücnün fevkinde olan, eĢyayı yoktan var etmek, ölüyü diriltmek, sağır ve abraĢı 

iyileĢtirmek, bir Ģeyi baĢka bir Ģeye dönüĢtürmek, denizleri yarmak gibi olağanüstü 

ve harikulade hadiselerin altından beĢerin kalkması mümkün değildir. Bu çeĢit 

mucizeler, ister araç gereç yardımıyla olsun isterse yalan ve hileyle olsun bir insanın 
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kendi iradesi, güç ve kuvvetiyle yapabileceği Ģeyler değildir.
716

 Kur'an'da bahsedilen 

hidâyet mucizeleri de bu türden mucizelerdir. Ġkincisi ise beĢerin kendi güç ve 

kuvvetiyle yapabileceği Ģeylerdir. Söz söylemede beliğ olması, denizlerde yürümesi, 

gökyüzünde uçması gibi, benzerlerini diğer insanların da yapabileceği Ģeylerdir.
717

 

Ġnsanın bir fiili kendi isteğiyle gerçekleĢtirebilme imkânına sahipken peygamberin 

meydan okuması sonucu gerçekleĢtirememesi de bu türden bir mucizedir.
718

 Mesela 

her insan konuĢma ve söz söyleme kabiliyet ve imkânına sahiptir. Fakat eĢsiz mucize 

olan Kur'ân’ı Kerimin bir benzerini getirmekten de acizdir.
719

 Bunun yanında bir 

kısım araç gereçlerle uçan, uzayda kalan ve suyun altında yaĢayan insanlar, araç 

gereçleri ellerinden alınınca bunları gerçekleĢtiremezler.
720

 Bâkıllânî ise bu çeĢit 

mucizelerin ölüleri diriltmek ve anadan doğma körleri iyileĢtirmek, kayadan su 

fıĢkırtmak ve her Ģeyi yoktan var etmek gibi tesirli ve kalıcı olamayacağını 

söylemiĢtir.
721

 Çünkü mucizeyi ortaya koyan Allah’ın asıl gayesi kendi azamet, 

ihtiĢam, güç, kuvvet ve kudretini tüm insanlığa duyurmak istemesidir. Dolayısıyla 

her gösterilen mucizede ilahi kudretin açıkça beyan edilmesidir. Hâlbuki sihirde 

böyle bir durum söz konusu değildir.
722

 Yani sihrin ortaya konmasında sihirbazlar 

böyle bir Ģey için yapmazlar. Onların asıl gayeleri çıkar sağlamak, dünyevi nimetlere 

gark olmak, halkı aldatmak, insanları zarara sokmak, insanların arasını açmak ve 

fitne fesat çıkararak ortalığı karıĢtırmaktır.
723

 Dolayısıyla mucizelerin ortaya 

konulmasındaki amaçlardan birisi ilahi kudretin ortaya konulmasıyken, sihirde böyle 

bir durum söz konusu değildir. Bu da mucize ve sihrin ortaya konuluĢ amaçları 

bakımından birbirinden tamamen zıt olduğunu bir kez daha gözler önüne 

sermektedir.  
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6.2.3. Mucizenin Doğru Yola UlaĢtırmak Sihrin GösteriĢ Ġçin Ortaya 

Konması  

Mucizelerin ortaya konulmasının temel amaçlarından birisi de insanların 

hidayetine vesile olarak Allah’ın varlığını ve birliğini hatırlatmasıdır.
724

Özellikle 

inkârda ısrar edenlerin inatlarını kırıp gözlerini açarak doğru yola iletmek için Allah 

tarafından peygamberleri aracılığıyla gerçekleĢtirilmesidir. Bu çeĢit mucizelere 

hidayet mucizeleri de denir. Çoğu zaman peygamberlerin insanlara tebliğde 

bulundukları ve daha çok akla ve mantığa uygun deliller sunarak peygamberleri ve 

getirdiklerini inkâr edenlere karĢı ortaya konulan olağanüstü hallerdir. Ġnsanları 

hidayete ulaĢtırmak için inkâr edenlerin önünde zuhur eden bu mucizeler, 

peygamberlerin nübüvvetini ortaya koyan en sağlam delillerdendir.  Peygamberler 

ortaya koydukları mucizelerle insanların hidayetine vesile olabilmek, onların ahlaki 

seviyelerini yükseltmek, onları ıslah ve terbiye etmek için hayatlarının sonuna kadar 

mücadele etmiĢlerdir. Buna mukabil sihirbazlar ise ortaya koydukları sihirle, 

insanları muvakkaten hayrete düĢürerek onları oyalamaktadırlar.
725

 Allah (c.c.) 

kâinatta hiçbir Ģeyi sebepsiz yaratmamıĢtır. Yani her Ģeyin bir amacı ve bir hedefi 

vardır. Bu minvalde zuhur eden mucizelerde bir amaç ve hedef doğrultusunda zuhur 

etmiĢtir. Bu hedeflerde önemli olanlardan biride hidâyet mucizeleridir. Bu mucize 

çeĢidinin hedefi, peygamberlik iddiasında bulunan nebilerin davalarında ne kadar 

doğru olduklarının en büyük ispatıdır.
726

 Bu çeĢit mucizeler, zuhur ettikleri toplumun 

gerçekleriyle iç içedirler. Aynı zamanda insanların idrak ve kanaatleri üzerinde çok 

tesirlidirler.
727

 Aksi durumda mucizeler toplum tarafından yeteri düzeyde alâka 

görmez ve olaylara müdahale edemezdi. Kur'ân'da zikredilen mucizelerin her 

birisinin gerçekleĢme amaçları vardır. Bu amaçlara göre ortaya konulan hidayet 

mucizeleri Kur’an’da çokça yer almaktadır. Bunlardan bazıları, Hz. Musa'nın âsa ve 

yed-i beyza Mucizeleri
728

, Hz. Ġsa'nın çamurdan yaptığı kuĢu canlandırması, 

doğuĢtan kör olanları ve alacalı hastaları iyileĢtirmesi, ölüleri diriltmesi
729

, Hz. Mu-
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hammed'in Kur'ân mucizesi
730

 gibi benzeri mucizelerde bu kabildendir. Zikredilen bu 

mucizeler ve benzeri mucizelerde olduğu gibi tüm mucizelerin ortaya konulma 

amaçlarından en önemlisi hidayet amaçlı olmalarıdır. Yani bir peygamber kendisini 

doğrulama, inkârcıları doğru yola iletme adına mucizeler göstermiĢtir. Ancak tüm 

bunların karĢısında sihirbaz ve büyücülerin yaptıkları sihir ve büyülerde böyle bir 

durum söz konusu değildir. Çünkü onların sihir veya büyülerini yaparken insanların 

hidayetine vesile olma, onları doğru yola iletme, kötülükten uzak tutma ve benzeri 

gibi herhangi bir amaçları yoktur. Mucizelein temel amacı insaları hidayete 

ulaĢtırmaktır. Dolayısıyla yukarıdaki açıklamalarda da görüldüğü üzere sihir ve 

mucizenin ortaya konulması bakımından birbirinden tamamen farklı düĢünceler 

mevcuttur. Kısaca mucizenin amacıyla sihrin amacı taban tabana birbirine zıttır. Bu 

da mucizenin ilahi bir fiil sihrin ise beĢeri bir fiil olduğunu bir kez daha 

ispatlamaktadır.    

6.2.4.Mucizenin Ġnkârcıları Helak Etmek ve Ġnananları Desteklemek için 

Ortaya Konması 

Mucizelerin ortaya konma amaç gerekçelerinden birisi de peygamberlerin 

getirdiği mesajları inkârda ısrar edip küfürde inat edenlerin ortadan kaldırılmasıdır. 

Nübüvvet iddiasıyla ortaya çıkan elçiler, ortaya koydukları akli ve mantıki delillerle 

içerisinde bulundukları toplumu Allah’a imana davet etmiĢlerdir. Bunu yaparken de 

değiĢik mucizeler göstermiĢlerdir. Bütün bu mucizelere rağmen inkârda ısrar edip 

küfür batağına saplananlar, gönderilen elçilere çeĢitli eziyet ve iĢkence ederek onları 

yok etmek isteyenler, peygamberleri adeta tehdit edercesine kendilerini ortadan 

kaldıracak mucizeleri göstermelerini istemiĢlerdir.
731

 Peygamberlerin tüm 

gayretlerine, kavimleri adına merhamet dilemelerine rağmen, getirdikleri mesajları 

kabul etmeyip, peygamberler hangi mucizeyi gösterirse göstersin inkârda ısrar 

etmeye devam edenler her devirde olmuĢtur. Tüm bu yaĢananlara rağmen yapılacak 

bir Ģey kalmadığını gören peygamberler de onların helak edilmelerini ve 

yeryüzünden silinmelerini istemiĢlerdir. Böylece Allah (c.c) inkârcıları yok edecek 

mucizeleri ortaya koymuĢtur. Mesela Hz. Nûh, bütün çabalarına rağmen küfürde 
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ısrar edenlerin ıslah olmayacağı inancına varınca "Ey Rabbim yeryüzünde dolaĢan 

tek bir kâfir bile bırakma..."
732

 diye dua ederken, Hz. Mûsâ da Firavun ve 

yardımcılarından ümidini kestiğinde "...Ey Rabbim! Onların servetlerini yok et ve 

kalplerini körelt ki acı azabı görmeden iman etmesinler."
733

 diye Allah'a yalvarmıĢ 

ve inkârcıların yok edilmesi dileğinde bulunmuĢtur. Helak mucizeleri değiĢik Ģekil 

ve biçimlerde zuhur etmiĢtir. Genellikle fırtına, yıldırım, korkunç bir çığlık, tufan, 

deprem ve benzeri doğal afetler Ģeklinde gerçekleĢmiĢtir.
734

 Bu çeĢit mucizeler, 

küfürde ısrar eden inkârcılara büyük bir cezalandırma Ģekli olduğu gibi, inanaların 

kuvve-i maneviyelerinin artmasına vesile olurken, daha sonra gelecek ümmetlere de 

ders mahiyetinde birer ibret vesikası olmuĢlardır.
735

 Kur’an-ı Kerim bu tür 

mucizelerin örnekleriyle doludur.  

Sihirde ise böyle bir durum söz konusu değildir. Çünkü sihirbazlar insanları 

kendilerine inandırmak, onları doğru yola sevk etmek ve hidayete ulaĢtırmak için 

sihir yapmazlar.
736

 Onlar sihirlerini ortaya koyarken kendilerine inanmayanlara karĢı 

herhangi bir tehditte bulunmamıĢlardır. Aynı Ģekilde sihirbazlardan kendilerini helak 

edecek bir Ģey isteyen de olmamıĢtır. Onlar sihirlerini gerçekleĢtirirken değiĢik 

sebepler için yapmıĢlardır. Öncelikli hedefleri insanları sömürmek, onların saf 

duygularından yararlanmak ve kendi dünyevi çıkarlarını artırmak için böyle bir yola 

girmiĢlerdir. Dolayısıyla da onların kendilerine inanmayanları helak edecek ve 

ortadan kaldıracak bir güce sahip olmadıklarını bildikleri için böyle vaadde 

bulunmamıĢlardır. Burada da görüldüğü üzere mucizeyle sihrin ortaya konma 

amaçları tamamen birbirinden farklıdır. Çünkü mucizenin temelinde ilahi irade 

varken sihirde beĢeri bir durum söz konusudur. Bu yüzden aynı amacı taĢımaları da 

mümkün değildir. 

Gayesi açısından büyü anlamına gelen sihir-mucize arasındaki farklardan söz 

edecek olursak Ģunları söyleyebiliriz. Ġnsanoğlunun varolduğu günden beri gizlilik, 

sır, olağanüstülük, ruh, cinler ve Ģeytanlarla ilgili konular insanlığın dikkatini 

celbetmiĢtir. Büyüyle uğraĢanlar her devirde önemini koruyarak varlığını 
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sürdürmüĢtür. Günümüzde de hâlâ insanlar bu tür büyücülerden medet 

ummaktadırlar. Çocuğu olmayan, geçim sıkıntısı çeken, iĢ güç arayan, zenginlik 

isteyen, bir kadının gönlünü çelmek isteyen, düĢmanına zarar vermek isteyen, karı ile 

kocanın arasını açmak isteyen, kocasının evine bağlanmasını isteyen, baĢkalarının 

dilini bağlamak isteyen, sevmediği bir kimsenin bevletmesini engellemek isteyen ve 

bunlara banzer durumlarda insanlar büyücülerin kapısında medet ummaktadırlar. 

Büyücüler bu sayılan Ģeylerin bazılarını bir kısım gizli güçlerinde yardımıyla 

yapmaya çalıĢmaktadırlar. Hâlbuki büyücüler saydığımız tüm bu hususları tamamen 

dünyevi menfaatler için yapmaktadırlar. Ġlahi irade ile hiçbir iliĢkilerinin 

bulunmaması ve herhangi bir ahlâki amacının olmaması büyünün en temel 

özelliğidir. Temel hedefi çıkar sağlamak olduğu için insanlar üzerinde etki 

oluĢturarak onların temiz duygularını istismar etmek suretiyle maddi kazanç elde 

etmektir.
737

 Maddi kazancın yanında toplum tarafından kendilerinin olağanüstü güce 

sahip olduklarına inanılmasıda onlara ayrı bir imtiyaz, makam ve mevki vermektedir. 

Bu vesileyle insanların safiyane duygularından istifade ederek onları maddi ve 

manevi zarara uğratırlar. Özellikle insanların yaratıcıyı unutup büyücülerden yani 

insanlardan medet umar hale gelmelerini sağlamıĢlardır. Dolayısıyla insanları tevhid 

inancından uzaklaĢtırarak Ģirke sokmaktadır.  

Mucizede ise tüm bunların aksine bir durum söz konusudur. Asıl amaç tevhid 

inancını tesis ederek insanları yartıcıya yaklaĢtırmaktır. Bunun yanında Allah’ın (c.c) 

kudretini ortaya koymak, insanları doğru yola ulaĢtırmak, inkârcıları helak edip 

inananların kuvve-i maneviyelerini artırmak, peygamberleri desteklemek ve asıl 

istenilmesi ve medet umulması gerekenin yüce Allah olduğunu vurgulamaktır.Her 

nekadar büyünün sihirden farklı olduğunu belirtmiĢ olsakta ortaya konulma gayesi 

bakımından birbirinden bir farkı yoktur. Büyüde de aynı Ģekilde sihirde olduğu gibi 

insanların temiz duygularından yararlanarak maddi ve manevi dünyalarına zarar 

vermek vardır. Bu yüzden amaç bakımından da büyünün mucizeden tamamen farklı 

olduğu görülmektedir.  
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SONUÇ 

ÇalıĢmamızda “Kur’an’da mâhiyet açısından sihir-mucize karĢılaĢtırması” 

konusu ele alınıpincelenmiĢtir. Yani sihirle mucizenin birbirine benzer gibi 

gözüksede, aslında hiçbir Ģekilde biribirine benzemeyen hatta taban tabana zıt 

hadiseler olduğuortaya konularak, zihinlerdeki karıĢıklı giderilmeye çalıĢılmıĢtır. 

Bunun için konu iki bölümde ele alınmıĢtır. Birinci bölümde Kur’an ıĢığında sihir 

konusu tarihi süreciyle beraber ele alınıp incelenmiĢtir. Ġkinci bölümdeise,Kur’an 

ıĢığında mucizenin ne olduğu ve son olarak, mucize ile sihir arasındaki farkları 

muhteva ve amaç bakımından karĢılaĢtırılarak açıklamaya çalıĢılmıĢır.  

Sihir değiĢik tariflerle ele alınmıĢ olmakla beraber, “gizli bir sebebe bağlı, 

gerçeğin zıddına dayalı, hayal edilen, göz boyama, müneccimlik, yalan ve hileyle 

kiĢiyi aldatarak ortaya konulan Ģey”, diye tarif etmek daha kapsayıcı olacaktır. 

Özünde hakkı batıl, batılı hak gösterdiği için bütün ilahi dinlerce yasaklanmıĢtır. 

YapılıĢında gizem ve esrarengizlik olduğu için, oluĢumunda kötü niyet ve hile vardır. 

Ortaya konulurken birtakım özel sebeplere baĢvurulduğu için, diğer insanlar 

bilmezler. Bu yüzden yapılan bu gizemli Ģey diğer insanlara olağanüstü geldiği için 

sihir olarak adlandırılır. Çünkü sebebi bilinmeyen sıradan bir Ģey dahi diğer insanları 

aldatmada çok rahat kullanılabilir. Sihir tarih boyunca sürekli insanların dikkatini 

celbetmiĢ, ilgi alanlarına girmiĢ ve hayatın içerisindeki önemini korumuĢtur. 

Yirmibirinci asrın dünyasında dahi hâlâ esrariyetini, gizemini ve önemini 

korumaktadır. Çünkü hâlâ insanlar sıkıntıya düĢtüklerinde, içinden çıkamadıkları 

durumlarda, bunalıma girdiklerinde vb. hallerde sihirbazlardan ve büycülerden medet 

ummaktadırlar. Hâlbuki sihirbazlar da birer beĢer oldukları için beĢerin gücünün 

üzerinde bir Ģey yapamazlar. Örneğin kronik bir hastalığı iyileĢtiremez, tabi bir afeti 

gideremez, ölüme çare bulamaz ve Allah’ın takdir etmediği herhangi bir Ģeyi 

yapamazlar. Onlar sadece kendilerine giden insanları aldatarak, hileyle ve yalanla 

onların iyi niyetlerini suistimal ederler. Oysa Ģifayı verecek olanda, sıkıntı ve 

problemleri çözecek olanda Allah (c.c) tır. Fakat insanların hâlâ yüce Yaratıcıyı 

bırakıp, beĢerden özellikle ne oldukları tam olarak bilinmeyen sihirbaz ve 

büyücülerden medet ummaları Allah’a olan imanlarının zayıflığından 

kaynaklanmaktadır.  



134 

 

Mucize, peygamberlerin peygamberliklerini ispatlamak için, nübüvvetini 

izhar ettiği anda diğer insanların yapmaktan aciz kaldıkları ve tabi kanunlara zıt 

olarak ortaya koyduğu olağanüstü hadiselerdir. Mucize beĢerin takatinin üzerinde 

ancak ilahi irade ve kudretin tecellisiyle vuku bulan bir hadisedir. Yaratıcı kendisini 

hatırlatmak ve insanları doğru yola çağırması için elçiler göndermiĢtir.  Ġlk insan Hz. 

Adem’den son peygamber Hz. Muhammed’e kadar sayısını net bilemediğimiz fakat 

bir kısmını Kur’an’ın haber verdiği peygamberler vazifeleri gereği içerisinde 

nübüvvetlerini izhar ettikleri toplumları Allah’a (c.c) imana çağırmıĢlardır. Fakat 

içinde bulundukları toplum tarafından sert tepkilere maruz kalmıĢ, alay edilmiĢ, hor 

görülmüĢ, aĢağılanmıĢ, eziyet ve iĢkencelere tabi tutulmuĢ ve kendilerini 

inandırmada çok zorlanmıĢlardır. Çünkü devrin önde gelen imtiyazlı sınıfı 

saltanatlarının ellerinden gideceği korkusuyla doğru sözlü olduklarını çok iyi 

bildikleri halde peygamberlerin getirdikleri mesajları kabul etmemiĢlerdir. Böylesi 

sıkıntılı ve problemli durumlarda Allah (c.c) nebilerini yalnız bırakmamıĢ onların 

doğrulunu teyid eder mahiyette mucizeler göstermiĢtir. Bu mucizeler bazen müjde 

mahiyetinde, bazen uyarı, bazen teĢvik, bazen de helak etme Ģeklinde zuhur etmiĢtir. 

Bu mucizeler inkârcıların talepleri sonucunda ortaya konulduğu gibi, peygamberlerin 

meydan okuması sonucunda da vuku bulmuĢtur. Fakat tüm bunlara rağmen inkârcılar 

inatlarından dönmemiĢ, bu kezde peygamberleri, yalancılıkla, mecnun olmakla ve 

sihirbazlıkla suçlamıĢlardır. Peygamberleri sihirbazlık ve büyücülükle suçlarken 

ortaya konulan mucizeleri de sihir ve büyü olarak adlandırmıĢlardır. 

ÇalıĢmamız sonucunda sihir/büyü ve mucize arasındaki farklarınĢu 

hususlardan oluĢtuğu görülmüĢtür:  

1. Mucize ilahidir, sihir ise beĢeridir.  

2.  Mucize ilahi kudreti ortaya koymak için zuhur etmiĢtir. Sihirde böyle bir durum söz 

konusu değildir. 

3. Mucize olağanüstü, sihir ise tekniğini bilen herkes tarafından yapılabilen bir 

hadisedir. 

4. Mucize genellikle meydan okuma sonucu oluĢmuĢtur. Sihirde ise böyle bir durum 

yoktur. 
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5. Mucize Peygamberin elinde zuhur ederken, sihir ise az çok anlayan her insan 

tarafından yapılabilir. 

6. Mucizede ihtida gayesi vardır, sihirde böyle bir gaye amaçlanmaz.       

7. Mucize peygamberi doğrulaması için gösterilirken, sihirde sihirbazın doğrulanması 

Ģart değildir. 

8. Mucizede inkârda ısrar edenleri helak etme durumu vardır. Sihirde böyle bir durum 

söz konusu değildir.  

9. Mucizenin toplumu düzene sokma, terbiye etme gibi bir amacı varken, sihrin böyle 

bir gayesi yoktur. 

10. Mucizede herhangi bir dünyevi beklenti yokken, sihir tamamen çıkar için yapılır. 

11. Mucize doğruluk üzerine bina edilirken, sihirde yalan, hile ve aldatma vardır. 

12. Mucize birlikteliği, tevhidi esas alırken, sihir fitneyi, kargaĢayı ve vesveseyi yayar.  

13. Mucizeyiortaya koyan peygamberler, insanlar tarafından örnek alınan Ģahsiyetlerdir. 

Sihirbazlar ise topluma örnek olan kimseler değildir.  

14. Mucize inananların imanlarını ziyadeleĢtirmek gayesi taĢırken, sihirde böyle bir 

amaç yoktur. 

Kur’an’ın bildirdiğine göre mucize gerçek olduğu gibi sihirde bir gerçektir. 

Fakat mahiyetleri bakımından birbirinden tamamen farklı durumlar olduğu açıkça 

ortadadır.  
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