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PEYGAMBER

Peygamber: Farsçadır.
Kitabı olsun olmasın Cenabı Hak'kın emirlerini, nehiylerini tebliğ me
muriyeti manevisiyle tarafı ilâhiden gösterilen zatı şerif...
N e b i : Tarafı ilâhiyeden kullara tebliği ahkâm eden zatı şerif. Kitabı
olmayabilir.
R e s u l : Elçi. Cenabı Haktan kitabı ile gönderilen zatı şerif. Peygamber.
R i s a l e t : Resullük. Peygamberlik. Hak izni ile kendisine verilen
vazifenin makamı.Hak nurunun kudretinin, güçlerinin hakikatını; bildi
ren Resulde tecelli eden makam... Cesetleri bu nurun makesi olan me
kândaki varlığı kul olarak (Nebilik) bu nurun icaplarını izhar ve tebliğ
ettikleri müddeti nübüvvet. Dünyadan çekildikten sonra sona erer.
Ruhları her iki lâ mekân ile mekânı kelâm ile birleştiren Hak'kın nuru
nun makesi Allah'ın elçisi olması. Bu bakidir.
ENZAL

: İndirmek, def'aten indirmek

NÜZUL

: Yukarıdan aşağı inmek

TENZİL : Tedricen indirilmek, enzal bu manada kullanılmaz.
Cenabı Allah kelâmında (Ben) ve (Biz) lâfızlarını kullanır.
BEN
: Zatı ahadiyetleri
BİZ
: Esmaları ile tecelli şekilleridir.
VAHİY : (Ben) zatı ahadiyetinden südur eder.
BİZ
: Kudret ve güçlerinin devamlı tezahurlardır.
MESELÂ : Orucun mükafatını bizzat ben vereceğim buyrulması husu
sidir demektir.
Diğerlerinin mükâfatını kim veriyor.
Burada (Ve ila rabbike fergab) ayetindeki sır gizlidir. Burada vahyin
şekillerini düşünmek gerek ...
12-

Dağa vahyettim BEN
Ağaca vahyettim ben
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Arıya vahyettim ben
Meryem'e vahyettim ben
Resulü Ekrem'e vahyettim ben
Nebilere vahyettik BİZ.

Adem göğe bakarak.
Bütün peygamberler göğe bakarak
Musa Tur'da alev ve ağaca bakarak
İsa göğe ellerini kaldırarak Tur'da vahiy alırlardı.
Resulü Ekrem ise; zaman ve mekân tayin etmeden her yerde mübarek
kalplerine çevrilerek vahyi Cebrail vasıtası ile alırlardı.
(La nüferrigu beyne ahadin min rusulih) ayeti kerimesi (Ben) ve (Biz)
lâfızlarında gizli Hakkın murat ve arzusundaki hikmetin ifadesidir.
Biz: Cesetde cari Hayyın husule getirdiği bütün havas ve hassalar. Her
türlü işleme. Değişmeyen ahenk.
13.3.1982 Cumartesi
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