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ALLAH
RAB
HAK

RAB
Rabbıssemavat. Rabbılard. Rabbılmaşrıkeyn. Rabbılmağrıbeyn.
Rabbılfelak. Rabbinnas. Rabbılmelâike. Rabbılizzet.
Rabbıl arş ...
Rabbıl âlemin ...
Subahenellezi.
Tebarekellezi.
Rabbılazim.
Rabbiyel alâ.

Ete kemiğe büründüm Yunus diye göründüm...
Bir ben vardır bende benden içerü.
Rabbımı genç bir insan şeklinde gördüm.
Rabbıl izzeti gördüm.
Kâh çıkarım gök yüzüne seyreylerim âlemi.
Kâh inerim yeryüzüne âlem seyreyler beni. Nesimi.
Görmediğim Allah'a secde etmem. -Hz. Ali.
Rabbiküma tükezziban.
La mekânem mekân bahşet
Kimen ez canı cananem
-Mevlâna
Sûreti rahmanı buldum
Sûreti rahman benem
Ben bir delü divaneyem
Gör kim ne mamur olmuşem Nesimi
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Bunları uzun uzun düşününüz. İçinde ne gizlidir, neyi ifade ve açıklamak
istemişlerdir... .
(Rab) Allah'ın kudret, kuvvet ve güçlerinin kâinattaki tecellisinin is
midir. (Ben bir gizli hazine idim görünmek istedim . Kâinatı halk ettim.
Hadisi Kutsi).
Kâinata sığmam kalplere sığarım.
Herşey bende hazır ve nazırdır
Ben yoksam hiçbirşey yoktur.
Allah her yerde hazır ve nazır değildir. Rab heryerde hazır ve nazırdır.
Tersini söyleme aman, burası çok ince bir noktadır. Kâinatda herşey
O'ndandır. Herşey Allah'da hazır ve nazırdır. Fakat hiçbirşey o değildir.
Tevhid sırrının en ince noktası işte anlaşılması güç bu hikmet bu lâftır...
İlmin de en muhteşemi bilmiyorum noktasına ulaşmaktır.
İnsanda tecelli eden esmâların kudretlerin Allah'ın bir tezahuru görü
nüşü olduğunu anladığı dakikada Mansur, "enel Hak" dedi.
Herşeyde bir intizam vardır. Bu da güzel isimlerinin tezahurudur. Bu
kudretlerin görünüşlerinde, intizamlarında, işleyişlerindeki akıl yoran
büyüklüğünün idraki de (HAK) dır. Bu Hak, doğrudur şaşmaz demektir.
Allah: Aklın var deyip idrakine sokamadığı için var olduğunu ispat için
birçok sıfatlar koymuştur.
Sıfatı zatiye, sıfatı subutiye...
Bunlar boş lâflardır. Allah vardır o kadar...
Ona sıfat aranmaz. O mahlûk değildir.
O yoksa hiçbirşey yoktur.
Rab ile Allah arasını bağlayan, Hak'kı idrak ederek dua.
Secde. Tesbihat. Zikirdir.
Esmâlar ile Allah'a hitap edilerek dua edilir.
Bunun adab ve usulü telâffuz tarzı ile söylenmesi lâzımdır.
Kuru ve basit birşey olmadığını da bilmek lâzımdır.
Öğrenmek gerekir.
Neleri:
12345-

Cesedi temizlik
Daima abdestli bulunmak
Sabah ve akşam namazlarını tam vaktinde eda etmek
Gece namazı kılmak
Muayyen selâvatı şerifeyi getirmek
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678-

Helâl yemek
Bazı helâl şeyleri, gıdaları terketmek ...
Her gök ayında 3 gün oruç tutmak.

Şuna devam etmek: La havle vela kuvvete...
Ya Gani. Ya Allah. Ya Hayy. Ya Allah. Ya Gayyum . Ya Cebbar. Ya
Allah. Ya Gaffar. Ya Rahim.
Sabah ve akşam, gece namazlarından sonra duadan evvel...
Devamlı göz yaşlı olmak bu ağlamak değildir. Varılırsa yaş kendiliğinden gelir.
Bunları öğrenmek için hazırlandıktan sonra nasıl yürüyeceğini sana
usta bulursan o gösterir.
11.6.1982, Cuma
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