VAHİY

Allah birçok peygamberler gönderdi.
İnsanları aydınlattı.
Göndermeseydi şöyle olurdu gibi dua ve sözler doğru değildir.
Allah'ın yarattığı kâinat kanunu böyledir. Biz ancak hamd ve
şükrederiz.
Kur'an
114 sûredir.
86 Mekke'de
28 Medine'de
Vahiy: Gece-gündüz
Resulü Ekrem'e hicab olmadan miraçda namazın farzıyeti
bildirilmiştir. Cebrail bazen görünür bazen görünmezdi. Göründüğü
zaman arada hicap yoktu.
Karşı karşıya konuşurlardı.
Meleklerin kanatlan yoktur. Ruhani kuvvetlerden ibarettir. Kuş
kanadı gibi değildir. Melekleri kendi ruhani hüviyetleri ile görmek
çok güçtür. Beşeri kuvvet yetmez.
Resulü Ekrem beşeriyet halinden melekiyet haline intikal ederek
Cebrail'den vahiy alırdı ki bu en büyük güçvahiydir.
Cebrail melekiyetden beşeriyet sûretinde zuhur eder, ayetleri
Resul'e tebliğ ederdi.
Cebrail nazmını, manalannı tarafı ilâhiden ruhani bir takarrup
(yanaşma) ve ittasal (temas) sûretiyle ve hemen zatında mürtesem
olacak bir sur'atle telâkki eder. Yahut levhi mahfuzdan telâkki ve
hıfzederek yere nüzul eder Resul'e tebliğ ederdi.
İKRA = Oku. (Okuma bilmem). Bu ne demektir. Yazı yok. Ne
okuyacak. Burada oku, senin bildiğin gibi yazıdan oku değil. Bunu
öğren.
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Gözleri hakikatlere açık olanlar yakinen bilirler ki bu maddiyat
âleminin fevkinde bir de maneviyat âlemi vardır. Bu maddiyat
sahasında sayısız hadiseleri vücuda getiren ilâhi kudret maneviyat
âleminde de nihayetsiz şuuna (olurlara) vücut vermektedir.
Bu manevi şuunun tecelliyatı hususunda ise Kur'an ayetlerinin
pek lâtif tesirleri vardır ki bu da Kur'anı Kerim'e Allahu tealaa
tarafından mev'ud (vadedilen) bulunan hassalardan meziyetlerden
ibaretdir. Birçok hastalıkların iyileşmesi için ayetlerin okunması
lâzımdır. Burada seslerin, ihtizazların kulak, göz, cild tarıkiyle o
hastalığa tesir ettiği malûmdur. Bunları münakaşa etmek doğru
değildir. Râsih olanlar bunu anca anlarlar.
Bu şuna benzer; gurbete düşen tecrübesiz bulunacağından
düşmanı dost sayar. Şaban-ı Veli'nin bir mescidi yanmış.
Yerine tekrar yaptırmamıştır. (Dikkat)
Allah'ın kahrında lütfu gizlidir .
Onun için Allah vahidül kahhardır.
Yani kahrının içinde lütuf gizlidir.
Yegâne O'dur. Bilir misin, muhakkak bilmen lâzım. Bilmezsen
ayıp olur.
Mağarada ölümle arasına bir örümcek ağı kondu.
Bir devenin tercihi kimseyi gücendirmez.
İnancın vaktini Allah tayin eder. Bazen hemen, bazen 10 sene
sonra.

Bu üç huruf-u mutakattıa sûrelerin başında vardır. Aha bu üç
sûrede Allah'ın en büyük ismi gizlidir.
22.3.1986
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