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Peygamberimiz Hz. Muhammed (A.S.) 
ve En Büyük Mu'cizesi 

Dr. Ali Arslan AYDIN 

Din İşleri Y. Kumlu Üyesi 

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed ( S.A.V.), Miladi 571 yılı 20 Ni
san'ın rastlayan 12 Rebiu'l-Evvel Pazartesi günü tanyeri ağarırken Mekke'de 
dünyaya gelmiştir. Bu mübarek gün, İslam Alemi"nde her yıl büyük bir sevgi 
ve heyecanla kutlanmaktadır. Bu yıl 15 Nisan'a rastlayan «Mevlid Kandili» 
münasebetiyle kaleme aldığımız bu yazıda; Seyyidü'l-Mürsel1n ve Hatemü'l -
Enbiya Efendimiz'in örnek hayatına kısaca temas edecek, sonra o'nun, alem
lere rahmet olarak gönderilen en büyük Peygamber oluşunu ve Kıyamet'e 

kadar payidar olacak eşsiz mu'cizesini, böyle bir makalenin sınıilan içinde 
beyana çalışacağız. 

I- PEYGAMBERiMiZ Hz. MUHAMMED (A.S.) İN HAYATI : 

Peygamberimiz'in babG.·:>i; Kureyş Kabllesi'nin ulularİndan Haşim'in oğlu 
Abdulmutalib'in sevgili oğlu ABDULLAH'dır. Annesi ise; Zühre Oğulları Ka
bilesi'nin ileri gelenlerinden Vehb'in kızı AMİNE'dir. Peygamberimiz (A.S.), 
baba ve ana tarafından en şerefli ve en temiz bir aileye mensuptur. Kur'an-ı 
Kerim'in beyanına göre Resulullah'ın soyu, Ulu'l-Azim büyük peygamberler
den Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail (Aleyhima's-selam)e dayanıı. (1) Nitekim 
Peygamberimiz (A.S.) de çok şerefli soylarını şöyle beyan buyurmuşlardır : 

«Allahu Teala, İbrahim Oğullarından İsınail'i seçti. İsınail Oğullarından 
Kinane Oğullarını seçti. Kinane Oğullarından Kureyş'i seçti. Kureyş'ten Ha
şim Oğullarını seçti. Haşim Oğullarından Abdulmuttalib Oğullarını seçti. 
Abdulmuttalib Oğullarından da beni seçti. Ben, ana ve baba soyu itibariyle 
en hayırlınızım.» 

Peygamberimiz'in babası Hz. Abdullah, Hz. Aınine ile evlendikten kısa 
bir süre sonra 25 yaşında iken vefat etti. Bu acı hadiseden iki ay sonra yetim 
olarak dünyaya gelen Sevgili Peygamberiıniz, henüz 6 yaşında iken annesini 
de kaybetti. Süt annesi Hz. Halime'nin yanında 4 yıl kaldı. Sekiz yaşına ka
dar dedesi Abdulmuttalib'in, o da vefat edince, amcası Ebu Talib'in himaye
sinde bulundu. Ebu Talib, babası Abdulmuttalib'in vasiyetine uyarak, Pey
gaınberimiz'e çok iyi baktı. Hikmetinden sual olunmayan Rabbu'l-Aleınin, 
yetim olarak yarattığı Sevgili Resulunu, himayesiz bırakmadı. Bu gerçek 

Duha Suresinde 
1 1 ~ ("~,. / / :\; 

(< ~-'~~~~~\ » «Rabbin seni yetim bu-

lup ta barındırınadı mı? (2) diye ifade buymlur. 

Peygamberimiz (A.S.), 25 yaşına gelince, Mekke'nin ulularından ve Ku· 
reyş'in asil ve zengin kadınlarından Hz. Hatice ile evlendi. Yüce Allah, onu 
böylece fakirken zengin kıldı. (3) Peygamberimiz ,Hz. Hatice'den ikisi erkek 
(Kasım ve Abdullah) ve dördü kız (Zeyneb, Rukiye, Fatıma ve Ummü Gül
süm) olmak üzere 6 çocuk babası oldu. Daha sonra Mariye adlı kadından 

(1) Bakare : ı27. 129, ısı, Hflcc : 78. (2) Duhfl : 6 (3) Duhfl : 8 
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üçüncü oğlu İbrahim doğmuşsa da, Hz. Fa.tıma'dan başkas:; Peygamberi
miz'in irtihalinden önce vefat etmişlerdir. 

Peygamberimiz (S.A.V.), dalalet ve ceha.let içinde yaşayan müşrik ve ah
laken düşük bir cemiyet içinde tertemiz bir hayat geçirmeye muvaffak ol
muş, puta tapmamış, yalan söylememiş, kimseyi aldatmamış ve incitmemiş
tir. Çocukluk, gençlik ve evlilik hayatı, hiç bir faniye nasip olmayan yüksek 
bir nezalıet ve fazilet, eşsiz bir kemal ve en güzel ahlak örneğidir. Düşman
ları dahi, O'nun dürüstlüğünü, doğruluğunu ve yüksek ahlakını kabul ve iti
raf ettiklerinden, O'na; «Muhammedü'l-Emin» lakabını vermışlerdi. Çünkü 
O'nu, Yüce Allah inayetine ve terbiyesine almış, en büyük Pe:rgamber ·olarak 

o, ............... \IJ ,., , 

hazırlamıştı. Nitekim Peygamberimiz bir hadislerinde;~::>\;':;;,..\; ~ ~ ~-~ \ 

«Beni Rabbim terbiye etti ve terbiyeınİ en güzel şekilde yaptı» (4) buyurnıuş, 
/ ' ', ............ ,..,.. 

Yüce Allah Sevgili Resulunu : ~~ ~\3 
.& ' .:; """' 

<<Muhakkak ki sen, en büyük (ve üstün) ahlak üzeresin» (5) hitab-ı ila
hisi ile övmüştür. 

Hz. Muhammed (A.S.), 40 yaşında iken, Miladi 611 yılı Şubat ayına rast
layan Ramazan ayı içinde Yüce Rabbi'nin ilalıi hitabına mazhar oldu ve Pey
gamberlik şerefine erdi. Vahiy Meleği Cebrail (A.S.) ın Allah'ın emri ve iz-

, O/o 

,~-5-j,[);S ~~ '-';. 
\ ; \ -,. ,.. 

niyle bildirdiği «AHik Suresi'nin» «Seni 

yaratan Rabbinin adıyla oku» ( 6) hitabıyla başlayan ilk beş ayetini telakkİ etti. 
23 yıl süren Peygamberliği süresince bütün insanları her şeyden önce «Tev
hid akidesi>>ne davet etti. Yani, Allah'ın birliğine, O'ndan başka ilalı olmadı

ğına, şeriki ve naziri bulumnadığına inanmaya, hülasa Kur'an' Kerim'in bil
dirdiği bütün ilahi esaslara iman ederek Allah'a ve Resulüne teslim olmaya, 
yani İslam'a davetle vazifelendirildi. Peygamberimiz (A.S.) bu ilalıi yüce 
vazifeyi, korkmadan, yılınadan ve her türlü eza ve cefaya katlanarak, şeref 
dolu örnek mücadeleler vererek yaptı. Mekke'de ilk üç yıl gizli, sonra 10 yıl 
aleni olarak arap müşriklerini ve bütün insanları Tevhid akidcsine ve Allah'
ın razı olduğu, Kur'an'ın bildirdiği en son din olan !sHim'a davet etti. Müş
riklerin bütün direnmesine, zulüm ve işkencelerine rağmen, Müslümaniann 
adedi kısa zamanda arttı. Putperesterin işkence ve vahşeti, <>evgili Peygam
berimizin hayatına kıyma teşebbüsleri artınca, Rabbi'nin izni ve emriyle 
önce müslüınanlar, sonra Peygamberimiz (A.S.) Medine'ye hicret ettiler. 

Resulullah'ın akıllara ve kalplere hitabeden nurlu sözlerl ve eşsiz sireti 
gönüllerde taht kurdu. Yüce Allah'ın hidayet güneşi kalpleri tesbir etti. Me
dine halkı İslam'ı seçti ve örnek müslüman oldu. Evet, birbirinin can düş
manı Evs ve Hazreç kabileleri, İslam'ın birleştirici sancağı altında toplandı. 
Kan davası bitti, Din kardeşliği başladı. Ensar ve Muhacirl'?r birbirlerine 
kaynaştı. Allah ve ResuluHalı aşkıyla yurdunu ve ailesini brkeden «Muha
cirlere>>, kalpleri İslam'ın Tevhid Nuru ile aydınlanan «Ensar (Medineliler)», 
mallarını-mülklerini ortak yaptılar ve böylece, Din Kardeşliğ:i'nin, Kan Kar
deşliği'nden daha kuvvetli manevi bir bağ olduğunu insanlık· alemine is bat 
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ettiler. Bu ruh ve anlayışla kısa zamanda çoğalan müslümanl?r, Resulullah'
ın yüce liderliği altında toplandılar, böylece ilk İslam devleti kurulmuş oldu. 

Peygamberimiz (A.S.), adalet ve fazllete dayanan on yıhlı Medine dev
rinde, o zamanki hükümdarlara yazdığı mektuplarla ve İslam'ı bizzat yaşa
yarak onun esaslarını müslümanlar üzerinde uygulamış ve bütün insanları 
hak dine davet etmiştir. Hakkı ve Allah'ı inkar edip batıla ve şirke saplanan, 
İslfını.'a ve müslümanlara kasdeden müşriklerle 21 defa savaşan Peygambe
rimiz, yaralanmış, hayatı tehlikeye girmiş, fakat asla yılmamıştır. Bedir'de 
kazanılan ilk savaş, müslümanları kuvvetlendirmiş ve İslam'ın Arap yarıma
dasında yerleşmesini sağlamıştır. 

Bedir zaferinden 9 yıl sonra, Peygamberimiz Mekke'yi fe-thederek, şirk 

ve dalalet putlarını kırdı. Şirki, küfrü, zulmu ve eelıli yıkarak, çok kısa bir 
zamanda her türlü ahlaksızlığı önledi ve böylece tarihin kaydettiği en büyük 
medeniyeti kurdu. Bir Peygamber olarak, Rabbinin izni ve in~.yeti ile hiç bir 
insana ve hiç bir Peygambere nasip olmayan başanya ulaştı, hakiki adaleti, 
kardeşliği, hürriyet ve müsavatı getirdi, müslüman cemiyetini güzel ahlaka 
ve fazilete kavuşturdu. Dünyayı, İslam'ın tevhid ve fazilet nuruyla aydınlattı. 
Bu ilahi nur, ondört asırdır insanlık alemini aydınlatmaya aevam etmekte, 
dünya medeniyetine manevi bir güneş olarak ışık vermekted'.r. Bu ilahi gü
neş; Peygamberimiz (S.A.V.) in en büyük mu'cize olarak beşeriyete sunduğu 
ve kıyamete kadar hükmü payidar olacak (7) İslam nurunun ana Kaynağı, 
Mukaddes Kitabımız Kur'an-ı Kerim'dir. Bu hususu, biraz sonra izah edeceğiz. 

2. Hz. Muhammed (A.S.), İnsanlık Alemine Gönderilen Son Peygamberdir: 

Bu konuyu izaha geçmeden önce, Peygamberlikle ilgili bı:ızı hususları 

belirtmekte fayda görüyoruz : 
Mukaddes Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in bildirdiğine göre, Peygamberlik 

müessesesi ve ilahi vahye mazhar olan Peygamberler, Kereıni sonsuz olan 
Yüce Rabbimizin insanlık alemine lutfettiği ilahi bir mevhibe ve manevi bir 
hediyedir. Cenab-ı Hak, insanlar arasında bir ayırım yapmadan her birine 
çeşitli nimetler, türlü rızıklar ve maddi gıdalar vererek ha~mtlarını nasıl 
idame ettirmekte ise, insanların manevi ve ahlaki tekamülltrini sağlamak 
üzere, ruhi bir gıda olan Peygamberlik nimetini de bir fark gözetmeden fazJu 
keremi ve hikmeti icabı olarak lütfetmişlerdir. Bu bakımdan Peygamberlik 
ve ilahl vahy, Hak Teala'nın bütün dünya milletlerine eşit nlarak dağıttığı 
ilahi bir hediyedir. Çünkü bütün insanlar; hak yolunu bulm::ıkta, ilahi haki
katları öğrenerek bunları hayatlarında tatbik etmekte ve din~ vazifeleri yap
makta kendilerine örnek olacak, Allah (c.c.) tarafından seçilen ve ilahi vahye 
mazhar olan günahdan masum, hatadan masfın Peygamberler.; muhtaçdırlar. 
Bu sebeple, kainatın ve bütün insanların Halikı ve Rabbi olan Yüce Allah, 
kulları arasında elbette fark gözetmeyerek ve elbette her millete kendi için
den seçtiği üstün vasıfta Peygamberler gönderecektir. 

Aklı selimin de kabul ettiği bu gerçek, Kur'an-ı Kerim'de şöyle açıklan-
mıştır.» _q "" "' ,.- _.. J. 

~~~~))~~~~;; 
' / 

«Hiç bir millet yoktur ki, kendi içinde ( onlan Allah azabıyla korkutan 
biri (bir peygamber) gelip geçmiş olmasın.» (8) 

(7) Hicr 9 
(8) Flltır 24. Aynca Bkz: Yünus : 47, Nahl: 36, Zuhruf: 6 İbrahim: 4, !sra: S. 
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Bu ve emsali bir çok ayetlerin sarih ifadesine göre; her millete, beşir 

(müjdeci) ve nezir (korkutucu) olarak mutlaka bir peygamber gönderilmiş
tir. Her Peygamber, kendisine verilen bu ilahi vazifeyi noksansız olarak ve 
başarı ile yapabilecek ve Allah tarafından vahyolunan ilahi fsasları ve hü
kümleri milletlerine aynen tebliğ edebilecek kudret ve kabiliyette mümtaz ve 
sadık insanlar; Yüce Allah lle kulları arasında ilahi elçilerdir. Keremi ve rah
meti sonsuz olan Yüce Rabbimiz'in, üstün vasıfta yarattığı insanları hidayete 
ve saadete ulaştırmak maksadıyla, içlerinden bu yüce ve şerefli hizmeti ya
pacak akll ve ruhi üstün istidatlı seçkin zevatı, Peygamberlik vazifesiyle şe
reflendirmesi tabiidir. Bu gibi mümtaz zevatın birer Peygamber olarak me
lekı'ı.t alemiyle temasa geçilmesi ve ilahi vahye mazhar kılınmaları, fikir, ilim 
ve teknik yoluyla elde edilmeyen ilahi marifet ve hakikatları Yüce Allah'dan 
vasıtasız olarak veya Vahiy Meleği vasıtasıyle almaları, ilahi emir ve yasak
ları telakki etmeleri aklen muhal değildir. 

Hak Teala'nın yüce kudretine ve ilahi hikmetine inanan her aklı selim 
sahibi, bu hakikatı kabul ve itiraf eder. İnsanlık tarihi, Peygamberlik şeref 
ve mertebesine eren pek çok peygamberlerin kudfımuna şahit olmuş, beşeri
yet onların yüce irşad ve rehberliği ile dalaletten hidayete ulaşmış, bir çok 
mu'cizelerini görerek Allah'ın elçileri olduklarına gönülden inanmıştır. 

Bu bakımdan, Semavi dinlerde Allah'a ve birliğine imandan sonra ikinci 
mühim rükün olan Nübüvvete, yani Peygamberlik müesseses:ne kesin ve te
reddütsüz olarak İnanmak, dinen farzdır. Zira önce Yüce Allah'a sonra Pey
gamberlerine ve Ahirete iman edilmeden, sonra bütün iman ve İslam esas
larına inanılmadan, gerçek mü'min olunamaz. Şimdi esas konumuza girebiliriz: 

Kur'an-ı Kerim'de beyan buyrulduğuna göre, bütün insanlık alemine hi
tap eden ve bütün milletleri İslam'a davet etmek üzere gönderilen son Pey
gamber Hz. Muhammed (A.S.) dır. Rasulüllah efendimiz, ilk insan ve ilk Pey
gamber olan Adem Aleyhisselam'dan itibaren çeşitli milletiere zaman zaman 
gönderilen bütün Peygamberlerin en büyüğü ve en faziletlisidir. Çünkü O, 
yalnız insanların değil, cinlerin de Peygamberidir. Resulu's Sakaleyn, Sey
yidü'l-Mürselin ve Hatemü'l-Enbiya'dır. Yani O, Peygamberler zincirinin son 
altın halkası, hepsinin efdali ve seyyidi'dir. Ondan sonra artık Peygamber 
gönderilmiyecektir. Bu, İslam'ın ve Kur'an'ın bildirdiği ilahi bir gerçektir. (9) 

Diğer bir gerçek te şudur : 

Hz. Muhammed (A.S.) dan önce gönderilen Peygamberler. yalnız kendi 
milletlerine hitap etmişlerdi. Onlar, muayyen zaman ve mekanda yaşayan bir 
veya birkaç nesil için Peygamberdiler. Vazifeleri; gönderilclikleri milletleri 
ruhi ve ahlaki bakımdan yi.ikseltmek, onlara manevi liderlik yapnıaktı. Bu 
peygamberlere, mahalll veya milli peygamberler denebilir. Fakat, bunların 
hepsinin ilahi menbar ve gayesi bir olmakla öeraber, her mı!lete kendi için
den bir peygamber gönderilmesi, zamanla milletler arasında iıstünlük iddiası-
na ve ayrılığa yol açtı. ...- J • ' /) 

fik 
. . k d ~ 1 -c. L \ _. ~~ \ '• :.. <<Allah'ın seçtiği nıuhtar milleb 

rını ortaya çı ar ı. ..., ~ ~~ ~ 
İşte Yüce Allah; her millete muayyen zaman için gönderdiği Peygamber

lerle her milleti mutlaka irşad etmiş, onların fikri ve ahlaki seviyelerini yük
selttikten sonra, dünya milletleri arasındaki bu ayrılığa ve yersiz · iddialara 

(9) Ahzab : 40. 
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son verm.ek, aralarında birlik ve kardeşliği tesis etmek üzere hepsine bita
beden «Cihan Şuıııul» bir «Dünya Peygamberi» göndermiştir Bu Peygamber, 
Allah'ın Birliği, yani «Tevhid Akidesi» ile beşer ırkındaki birlik ve kardeşlik 
esasını bütün insanlık alemine ilan eden Allah'ın Rabibi ve İslam'ın büyük 
Peygamberi Hz. Muhammed (S.A.V.) dir. Peygamberlik onunla zirveye ulaşa
rak son bulmuş, O'na indirilen Kur'anla bütün Semavi Kitaplar kemale ermiş, 
Kur'an-ı Kerim'in Kıyamete kadar muhafaza edileceği ve İslam güneşinin 
beşeriyeti İlelebet aydınlatacağı onun tarafından bildirilmiştir. (10) 

Hz. Muhamed (S.A.V.) in, insanlık alemine yani «bütün milletiere gönde· 
rilen Peygamber» olduğunu, Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan bu-
yuruyor : f .~:>· \ :.,.. \Çıt ~~ı/~~ ~ / 0 r-e/~/ 

v:;-JJ 9 .. .:~-,=-.:U::' I.:.Jj <~ D Y J u \:.Lı) lo 3 

«Ya Muhammed.) Biz seni, ancak bütün insanlara (ilahi rahmetle) mUJ· 
deleyici ve ( ahiret azabıyla) korkutucu olarak gönderdik.>> (ll) Araf suresinde 

«De ki (Ya Muhammed.): Ey insanlar! Ben göklerin ve y~rln mülkü ken
disine ait olan Allah'ın size, hepinize gönderdiği Peygamberiyim.>> (12) diye 
bütün insanlara ilan etmesi emrediliyor. 

Bu esasa göre; bütün Dünya milletleri, Peygamberimizin <<davet bakımın
dan ümmeti» sayılırlar. O, ayni zamanda beşeriyetİn ahiakım tamamlamak 
ve bütün insanlara güzel ahiakın en yüce rehberi ve en üstün örneği olarak 
gönderilmiştir. Nitekim bir hadislerinde bu gerçeği Peygamberimiz (A.S.) 

şöyle açıklamışlardır.» / • / " / / / /,. ' o ? ---;; 

~J,\;..;JI;:?~~f~~~LcJ 
«Ben ancak, beşeriyeti güzel ahlak yönünden tamamlamak (ahlaklarını 

kemale erdirmek) için gönderildim.>> (13) Zaten, İslam'ın gayesi ve imanın 
kemali güzel ahlaktır. Peygamberimiz, bu gayeyi tahakkuk ettirmekte büyük 
başarı göstermiştir. 

Dildı::ati çeken diğer bir husus ta; Peygamberimiz Hz. Muhammed'in mü
meyyiz vasfının; rahmeti sonsuz olan Yüce R:ıbbimizin bilı.:tirdiğine göre, 
<< Alemiere rahmet olarak gönderilen bir peygamber>> olması du, 

Bu konuda Hak Teala böyle buyuruyor : 

...... ,..... /o .::::- ,... ,..... " 

G ~~ ~ '6j cJ(C::;If:, 
«Biz seni, ancak alemiere rahmet olmak üzere gönderdik.» (14) 

Peygamberler içinde, kendisinin, «bütün milletiere peygamber olarak 
gönderildiğini bildiren>>, yalnız Hz. Muhammed Aleyhisselamdır. 

Kur'an-ı Kerim'de ve diğer Mukaddes Kitaplar'da, Hz. Muhammed'den 
başka bir Peygamberin, dünya milletlerinin hetısine birden gönderildiğİnden 
bahsedilmez. 

(10) Hicr : 9 (ll) Sebe : 28 (12) A'raf : 158 
(13) Kenzu'l-Uınmiil C, I, s. 58. (Haydar abM • 1312) (14) Enbiya : 107 
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c) Bütün insanların, gösterilen o mu'cizenin bir mislini göstermekten 
fiilen aciz kalmaları lazımdır. 

O halde, peygamberlik vazifesiyle gönderilen her peygamberin, gönderil
diği millete kendisini peygamber olarak kabul ettirebilınesi için, yukarda 
beyan ettiğimiz şartları haiz bir mu'cize ortaya koyması şart1ır. (20) 

Kur'an-ı Kerim'in bildirdiğine ve tarihen de sabit olduguna göre her 
peygamber, kendi devrinde harikulade sayılan ve zamanın irrsanlarını aciz 
bırakan mu'cizeler göstermiştir. Mesela Musa (A.S.) kendisine verilen bir 
(asa) ile o zaman revaçta olan sihirbazları acze düşüren mucizesini göster
miş ve hak peygamber olduğuna kavmini inandırmıştır. İsa (A.S.) zamanın
da, tıp rev aç ta ve ileri idi. Hastaları iyi etmek ve ölüleri Allah'ın izni· ile di
riltınek gibi hissi mu'cizelerini o zamanın insanları müşahade etmişlerdir. 
Ancak, bu mu'cizeler, sürekli olmayan zamana bağlı hissi mu'cizelerdir. 

Resulu Ekrem (S.A.V.) efendimizin ise, hissi ve kevni bir çok mu'cizeleri 
yanında, akli ve ilmi fevkalade yüksek mu'cizeleri vardır. Kcvni mu'cizeleri 
arasında, Kur'an-ı Kerim'de mezkür, «İnşikak-ı Kamer» (21) ve «İsra ve 
Mi'raç» hadiseleri (22) Resulullah'ın bu tip mu'cizelerinin eı:ı meşhurlarıdır. 

Biz burada, Peygamberimiz'in en büyük akli ve ilmi qm'cizesi olan 
Kur'an-ı Kerim'den; bu makalenin hudutları içinde bahsede..;ek, onun ilahi 
yüceliklerini özetiernekle yetineceğiz. 

Bilindiği gibi, İslamiyet'in zuhuru esnasında Arap dili ve edebiyatı na
zım ve nesirde en yüksek dereceye ulaşmıştı. Arap edip ve ~airleri, belağat 
ve fesalıatta zirveye çıkmışlardı. Arap edebiyatı altın çağını yaşıyordu. İşte 
böyle bir devirde, belağat ve fesahat üstadı şair ve edipleri hayret ve deh
şete düşüren, onları aciz bırakan bir mu'cize ortaya koymak gerekti. İşte 
bu büyük mu'cize; kimseden ders almadığı Ve okuma yazma bilmediği sabit, 
Ümmi bir Zat olan Hz. Muhammed (A.S.) m diliyle tebliğ Edilen Kur'an-ı 
Kerim'di. Kur'an-ı Kerim öyle bir mu'cizedir ki, daha önceki peygamberlerin 
gösterdiği mu'cizelerden çok farklıdır. Çünkü o, hissi ve geçici değil, akli ve 
devamlıdır. Yalnız o zamanki insanlar için değil, bu güne kadar gelip geçen 
ve kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlar için ınu'cize olduğunu isbat 
edecek yüceliktedir. Zira o, Peygamberimiz zamanındaki bütün belağat üs
tadlannı dehşete ve acze düşürınüştür. Yalnız onları değil, zaınanımıza ka
dar gelip geçen bütün edip, şair, alim ve mütefekkirleri d~. Evet, bizzat 
Kur'an-ı Kerim, bütün insanlık alemine meydan okumuş, ken<tisi gibi bir ese
rin ınislinin, hatta on süresinin veya bir süresinin mislinin m~ydana getiril
ınesini istemiş ,bu misillerin hiç birinin asla getirileıniyeceğ,ni bildirmiştir. 
Bu meydan okuyuşlara karşı çıkan her cür'etkann sonu hilrasan olmuş ve 
aczini itirafa mecbur kalmıştır. 

Acaba Kur'an-ı Kerim'in üstünlüğü ve emsalsiz ınu'cizeliği nereden geli
yor? 

Uslubunun cazibesinden ve parlaklığından ını? Lafızlarının inceliğinden, 
cümlelerinin ah enginden ve ifadesinin akıcılığından mı? Yoksa ınanalarının 
derinliğinden çekici güzelliğinden, siihrleyici yüceliğinden mi? Veya sundu
ctuğu iHHıi esasların kuvvetinden ve büyüklüğünden mi? İnsanlan fert ve 
cemiyet olarak hidayete yönelten, selamete çıkaran, saadete ve felclha ka
vuşturan hikmet dolu ilahi düsturlanndan mı? 
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(20) El-Cürcani, Es-Seyyi.d Ali b. Muhammed: Şerhul-Mevakıf: c. 3, s. 177-181, .1\ydın ~i 

Arslan: İslam'da İman ve Esasları: s. 135-137. 
(21) Kam<er : 1 (22) İsra : 1 
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Kur'an'ın <yüceliği ve eşsiz mu'cizeliği; onun ffuıi bir kul eseri değil, 

Alemierin Rabbı Yüce Alalh'ın hikmet dolu ilalll bir nazmı oluşundandır. 
Lafzı da, manası da ilahi olan Kur'an-ı Kerim, sıraladığımız bütün yücelik
leri ihtiva eden ve Hak Teala'nın şanına ve azametine layık Sevgili Rasulu
nun en büyük ve ebedi bir mu'cizesidir. O, bütün yönleriyle eşsiz ve rakip
sizdir. Çünkü, O, Mu'cizi'l-Beyan olan Allah'ın ilalll Kelamı':iır. O halde, in
sanlar ve cinler, Allah'dan başka her varlık bir araya gelse, yine de lafız ve 
mana bakımından Kur'an'ın bir mislini asla meydana getiremezler. 

Bakınız Hak Teala bu gerçeği Kur'an-ı Kerim'de ne kadar kesinlikle ve 
belagatla ortaya koyup meydan okuyor : 

1. «Deki (Ya Muhammed) Bu Kur'an gibi bir Kitap (meydana) getir
mek için insanlar ve cinler bir araya toplamp birbirlerine destek olsalar, yi
ne de O'nun bir mislini meydana getiremezler.» (23) 

2. «Yoksa (Muhammed) onu uydurdu mu· derler? (Onlara) de ki: Eğer 
(davanızda) sadık (ve samimi) iseniz, O'nun gibi on s•lre uydurup (meyda
na) getirin Allah'dan başka gücünüz yetenled de (yardıma) çağırın.» (24). 
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3. Yoksa (Muhammed) O'nu uydurdu mu derler? (Onlar) de ki: Eğer 
(davanızda) sadık iseniz. O'nun gibi bir sfı:re meydana getirin. Allah'dan baş
ka gücünüz yetenleıi de çağırın» (25) 

Ne müthiş bir uslup, ne sarih bir meydan okuyuş! Önce Kur'an-ın bir 
misli, sonra on süresinin, daha sonra bir süresinin misli getirilmeğe çağ

rılıyor. Bu Ralık karşısında mahlükun aczi, kat'i hezimetinin tescili, Kur'an
la muavaza kapısının kapatılışıdır. Yalnız o zaman için mi? Hayır. Kıya

mete kadar. Çünkü bu ebedi mu'cizenin mislini yapma kudreıi, beşer takatı 
dışındadır. Bu gerçeği bu güne kadar, Arap, acem, müslüman hiristiyan, do
~lu batılı insaf sahibi her edip ve mü tefekkir kabul ve itiraf etmiştir. 

(23) tsr! : 88 
(24 > Hud : 13 
(25) Yimus : 38 
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O halde; bütün hayatı, siyret ve ahlakı en ince teferruatına kadar tesbit 
edilen Hz. Muhammed gibi okuma yazma bilmediği, herhangi bir dinden, 
medreseden, alim, mürşid veya mütefekkirden ders almadığı, ilmi ve felsefi 
müktesebatı bulunmadığı silbit olan ümmi bir zatın, Kur'an-ı Kerim gibi va
sıflarını belirtrneğe çalıştığımız fesiillat ve beliigatına ulaşılamayan, ilahi ger
çek ve hikmetlerle dolu, bütün insanları aciz bırakan muciz bir kitabı yaza
bilmesine imkan var mıdır? 

Diğer bir gerçek te şudur : 
Kur'an-ı Kerim'in dünyadaki bütün nushaları aynidir. O, hiç bir tağyir 

ve tahrife uğramayan, ilahi hüviyetini aynen muhafaza eden yegane Semavi 
Kitap'tır. Kıyamete kadar da iliilli hüviyetini muhafaza edeceğini Hak Teala 
şu ayetinde şöylece va'd buyurmuştur : 

; ·\: [ :s tl' , ~~\Cf:-'-:·: @1 Ou~ ,-' ~...__ .i;_;:;;.. , 
«Muhakkak ki Kur'an'ı Biz indirdl1c. Onu mutlaka muhafaza edecek te 

biziz» ( 26) 
Daha önce gönderilen Semavi Kitaı,?lar tebdil ve tağyire maruz kalarak 

iliibi hüviyetini kaybettiği halde, Kuı An'ın ilelebet muhafaza edileceğinin 
ilil.n edilmesi, O'nun, bütün insanlık alemini Kıyamete kadar irşad edebile
cek fikri, içtimal ve ahlaki üstün esasları havi iliibi bir dü!'tur ve Peygam
berimizin eşsiz bir mu'cizesi olduğunu isbat eder. 

Daima akla hitap eden, kainatın yaradılışını düşünmeye, ilim ve teknik 
yoluyla onun inceliklerini keşfe çağıran Kuran-ı Kerim, ilim ve fenle daima 
bağdaşmış, güneşin kendi mihrevi etrafında dönmesi (27), gök yü:ründe ve 
bazı yıldızlarda canlı varlıklar bulundu~ (28) gibi bazı ilmi gerçekleri haber 
vermiştir. Yapılan ilmi keşiflerin hiç biri, Kur'an'ın ilahi beyanına aykırı 

düşmemiştir. Ayrıca, müslümanların, Mekke'yi fethedeceklerine, (29) İran
Idara yenilen Rumların 39 yıl içinde İrii>nlıları yeneceğine (30) dair müstak
bel hakkında verdiği haberlerin aynen vaki olması, Kur'iin-ın ilahi bir mu'ci
ze olduğuna delalet eden belgelerdir. 

Hülasa Kur'an-ı Kerim'in beyan ettiği iliilli hükümler, içtimai ve hukuki 
esaslar, fert ve cemiyet ahlakını yükselten üstün prensipler, müstesna ikna 
sistemi, akılları çet 'n, kalpleri teshir eden ve rulıları yücelten eşsiz cazibesi 
ve çok kuvvetli burı. anları, O'nun, nerede ve ne zaman okunursa okunsun, 
tazeliğini kaybetmeyen ebedi bir mu'cize olduğunu isbat edecek, dünya yaş
landıkca Kur'an'ın iliilli hakikatları daha açık ve kuvvetli olarak ortaya 
çıkacaktır. 

Ne mutlu Kur'an'ın bu iliibi sırrına bağlananlara Allah ve Resulu yolun-
da iman ve azinıle yürüyeniere (31) ... 
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(26) Hicr : 9 
(27) YAsin : 38 
(28) Şüra : 29 
(29) Nasr : 1 
(30) Rfun : 2-4 
(31) Bu konuda daha geniş bilgi için Bkz. El-Taftazant, Saadeddin Mesud b. Ömer: Şerhul· 

Makıisıd, c. 2 (Babu'n-Nüvüvve) !stanbul 1277, El-Cürcant, Es·Seyvıc. Ali b. Muhaın. 
med: Şerhu'l-MevAkıf c. 3, (BAbu'n.Nüvüvve), İstanbul 1311 EI ('<ı>.irl, Abdurrahman: 
Tavdilıu'l-AkAid fi ilm-i't Tevhid s. 139-173, Kahire 1945 Abduh Muhammed: RisAJ.e 
tü't-Tevhid, s. 78-19() Kahire 1956. Okiç M. Tayyip: Kur'fuı'ı Kerim-in Uslup ve Kıraatı, 
Ankara _ 1963 Aydın, Ali Arslan: lslfun'da lman ve Esaslan, lsunıbul • 1969. 


