ııKaynak: DrMunirDerman.net

ALLAH HER YERDE HAZIR VE NAZIRDIR ...

Allah her yerde hazır ve nazırdır ...
Ne demektir.
Hazır: Bulunur demektir.
Nazır: Görünür demektir.
Bunların ikisinde de mekân manası vardır. Mekân oldu mu vücudun
mekânda yer kaplaması gerekir ve cisim olması lazım gelir.
(Ben size şah damarınızdan daha yakınım) ne demektir.
Böyle olduğuna göre, Resul miraçta rabbıl izzeti gördüm... buyuruyor.
Hem genç bir insan sûretinde...
Allah'ı gördüm demiyor Rabbımı gördüm...
Semavatı dolaşıyor. Sidre'ye geliyor.
(Ben size şah damarınızdan daha yakınım) buyrulması ve her yerde
hazır ve nazır olmasına göre: Miraç o halde nedir? Meleklere ne ihtiyaç
vardır...
Hava mı insana yakındır. Yoksa insan mı havaya yakındır.
Su mu balığa yakındır. Yoksa balık mı suya yakındır...
Böyle sual olmaz amma, cevap lâzımdır.
Bütün kâinatta ne varsa Hak ile kaimdir. Mekânda yer alan ne varsa
ve bütün bu nizam Hak 'kın kudret ve güçlerinin görünüşüdür.
O halde Allah her yerde hazır ve nazırdır sözü doğru değildir. Herşey
Allahda hazır ve nazırdır.
İnsanlar da hava içinde hazır ve nazırdır basit misali gibi...
Herşey ne varsa Allah'da hazır ve nazırdır.
Allah olmasa hiçbir şey yoktur.

65

ııKaynak: DrMunirDerman.net
Ben gizli bir hazine idim , kendimi seyretmek için bütün kâinatı yarat
tım buyuruyor bir hadisi kutside.
(Herşey Allah'a dönecektir ) ayetini düşünmek yetişir…Herşey fanidir.
Yani onda kaybolur.
Allah aziz ve hakimdir.
Miraçta Rabbımı gördüm ...
Musa, Ya Rabbi bana kendini göster dedi...
Musa dağda ateş gördü. Oradaki ağaçtan ( Ene Rabbike) sesi geldi.
Mansur enel Hak dedi
Mezarda Rabbın kim suali, Allah'ın kim denilmiyor.
Rabbıl âlemin.
Rabbil nas.
Rabbil felak. Rabbıs semavat. Rabbil ard. Rabbil maşrıkeyn. Rabbil
mağrıbeyn.
Bi izni rabbihim.
Fesallili rabbike
Rabbı hazel beytillezi
Rabbike bi eshabil fil
Ve ila rabbike fergab
Rabbiküma tükezziban
Rabbike fehaddis
Bunları düşün. Düşünürken şu cümleleri de düşün:
Allah'a iki türlü lâfızla hitap ve münacaat yapılır:
Ya Allah, Allahım
Ya Rab. Ya Rabbi
Ya Rabbıl âlemin ...
Bunlardan başka lâfız kullanılmaz. Bunlardan biri malûm. Diğeri (Rab )
nedir?
Bunu öğrenmek için. Lâ ilâhe illallah lâfzı celilinin hakiki manasını
bilmek lâzımdır. Ondan sonra (enel Hak) kanalından geçerek (Rab)
bı öğrenmek gerek. Bunlar halvet işidir vesselam.
Perşembe, 23.6.1982
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