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"Kur'ân dahi, kırk nevi i'câz ile o zâtın bir mucizesi olup,
onun doğru ve Resulullah olduğunu ispat ederek, ikisi
beraber, biri âlem-i şehadet lisanı diğeri âlem-i gayb
lisanı bütün semâvî fermanların ve kâinat hakikatlerinin
tasdikleri içinde..." İzah?
"Hem madem Hâlıkımız, bize en büyük muallim ve en mükemmel
üstad ve şaşırmaz ve şaşırtmaz en doğru rehber olarak Muhammedi Arabî Aleyhissalâtü Vesselâmı tayin etmiş ve en son elçi olarak
göndermiş. Biz dahi, ilmelyakîn mertebesinden aynelyakîn ve
hakkalyakîn mertebelerine terakki ve tekemmül etmek üzere, her
şeyden evvel bu üstadımızdan, Hâlıkımızdan sorduğumuz suali
sormaklığımız lâzım geliyor. Çünkü o zât, Hâlıkımız tarafından
herbiri birer nişane-i tasdik olan bin mucizatıyla, Kur'ân'ın bir
mu'cizesi olarak, Kur'ân'ın hak ve kelâmullah olduğunu ispat ettiği
gibi; Kur'ân dahi, kırk nevi i'câz ile o zâtın bir mucizesi olup, onun
doğru ve Resulullah olduğunu ispat ederek, ikisi beraber, biri âlem-i
şehadet lisanı (bütün hayatında, bütün enbiya ve evliyanın tasdikleri
altında) diğeri âlem-i gayb lisanı, bütün semâvî fermanların ve kâinat
hakikatlerinin tasdikleri içinde binler âyâtıyla iddia ve ispat ettikleri
hakikat-i haşriye elbette güneş ve gündüz gibi bir kat'iyettedir."(1)

Peygamber Efendimiz (asm)'in hakkaniyetine işaret edip ispat eden bütün delil ve
mucizeler, aynı zamanda onun en büyük rehberi olan Kur’an’ın da bir delili bir ispatı
niteliğindedir. Zira Peygamber Efendimiz (asm)'in bütün davası Kur’an olmuş. Dava
edenin hak olup dava edilenin batıl olması bir tenakuz ve paradokstur. Yani
peygamber hak olurken onun en büyük rehberi olan Kur’an’ın -hâşâ- batıl olması
düşünülemez.
Aynı mana Kur’an için de geçerlidir. Yani Kur’an’ın hak kelamullah olduğunu ispat
eden kırka yakın mucize ve delillerin hepsi, onu elinde tutan Hazreti Peygamber
(asm)'in de hak olduğuna bir delil ve mucizedir.
Özetle, Kur’an Hazreti Peygamber (asm)'in en büyük bir mucizesi olduğu gibi,
Peygamber Efendimiz (asm) de Kur’an’ın canlı ve en büyük bir mucizesidir. Her ikisi
de tevhidin, yani Allah’ın varlığının ve birliğinin en azam ve en büyük bir
mucizesidir. Tevhidi arayan seyyahın bu iki azam delile gelip ilmelyakîn
mertebesinden aynelyakîn ve hakkalyakîn mertebelerine terakki ve tekemmül

page 1 / 2

etmesine işaret ediyor.
(1) bk. Şualar, On Birinci Şua, Yedinci Mesele.
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