KADİR GECESİ

Dünyanın bir tarafında gece iken diğer tarafı ,gündüzdür.
Bunun sebibi, hikmet ve yaratılışı öyle oluşundandır.
Gece gündüz malûm. Fakat burada gece iken meselâ Amerika'da
gündüz.
Buna göre (kadir gecesi) nedir?
(Leyletil kadir) ayeti kerimesinin hakikatini bilmek lâzımdır.
Resulü Ekrem kadir gecesini Ramazan ayının filân
gecelerinde arayın buyurmaları (gecelerinde) cemi (çoğul) olarak
kullanılmıştır.
Sonra arayın müfret (tekil) olarak kullanılmıştır. Arayınız
değil. Teker teker her inanan arasın demektir. Başkasının sözüne
bakmayın...
Ne aranacak. Bunu da bilmek lâzım.
Ramazan ayı muhtelif ay ve mevsimlere tesadüf etmektedir.
Sabit değildir. Sabit olan ay mıdır (ramazan ayı) mıdır.
Ramazan Kur'ana göre : Ay göründüğü zaman oruç başlar.
Tekrar küçülüp kaybolup da göründüğü zaman biter.
Oruç müddeti güneşin doğuşundan başlar batışında biter.
Bu müddet dünyanın muhtelif yerlerine göre değişir. Fakat
Ramazan aya göre olduğundan değişmez.
O halde ramazan dünyanın her yerinde aynı zamanda başlar,
aynı zamanda biter.
Bu durumda burada gece, orada gündüz meselesi ortadan
kalkar.
Bugün takvime göre oruç tutulmaktadır. Bundan ötürü birçok
veballer ortaya çıkmaktadır.
Bugün 19.6.1985 Çarşamba. Suudi Arabistan ve diğer birçok
Arap ülkeleri ay göründü ilan ederek bayrama başladılar.
Mısır ise bugün bayramin 3 üncü gününü idrak ediyor. O daha
evvel görmüş.
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Ankara’da bizim takvimcilere göre bugün arifedir. Millet
oruçludur.
Bayram ise: Oruç haramdır.
Bayram değilse : Bayram yapanlar bilerek oruç yemişlerdir. Bir
tarafın doğru olduğu ya muhakkak veya değil.
Burada kadir gecesi diye yalvarıyoruz.
Amerika'da bu anda gündüz. Onların kadir gecesi ne zaman?
Cevap isterim...
Sen biliyor musun hoca : Evet. Şüphen mi var. Sen bütün sene her
gece uyuma.Uğraş.Bulursun.Gaflette olursan o seni bulur. Yahu
köpekler, hayvanlar, horozlar kadir gecesini bilip de ses
çıkarmıyorlar. Sen güya adamsın. Niçin bilmiyorsun kadir gecesini...
Hem bulup da ne yapacaksın. Sen daha Ramazanın ne zaman
başlayıp ne zaman bittiği meselesi içindesin. Bunu hallet evvelâ…
Ne ben senin yüksek makamına çıkabilirim, ne de sen o kibir
makamından aşağı zemin katına inmeye cesaret edemezsin.
Bu gibilerle konuşmak, birşey anlatmak, akıllarına sokmaya
çalışmak, çölde su aramak gibi zorbir iştir.
Bütün bu ramazan takip ettik. Köpeklerin bağırmadığı bir
geceye tesadüf edemedik.
Dünyanm ne tarafında olursan ol. Kadir gecesi bütün dünyada
bulunan köpekler havlamazlar. Bağırmazlar.
Bağırmamalarının sebebi nedir? Bilir misin? Tabi hayır.Evvelâ
köpekler niçin bağırıyorlar onu biliyormusun.Tabii onada bir hayır.
Bunları öğren.Sonra niçin bağırmadıklarını anlayabilirsin belki…
Bağırmak ne demektir. Leylek yuvasına geldi mi lak lak eder.
Yere konduğıı zaman kat'iyen lak lak etmez.
Karga yerde ötmez, ağaçta öter.
Peki illa da kadir gecesi dedik bu geceye.Köpekler de bağırıyorlar. Fetva ne olur. Cevabı şudur:Kadir gecesini insanlar kıymetten
düşürdükleri için köpekler kadir gecesini gizliyor dersin.
Kadir sûresinde (Matlil Fecir) 1âfzı vardır.
(Fecir açıldığı zamana kadar) demek ki gece yavaş yavaş güneşin doğması ile gidiyor ve bu gece ile melâikeler de çekiliyorlar.
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Burasını anlamak lâzımdır. Sana bu yolda klavuz olanın bunu
bilmesi lâzımdır. Bilmezse o yalancıdır.
Yukarıda küçük bilmece şeklindeki soruları hallettiğin zaman
kadir gecesinin dekoru çizilmiş olur ve kadir gecesi nedir anlarsın.
Tabii bu iş merak işi değildir. Bilmek kavuşmak meselesidir.
Bu gibi sır diyelim, bilinmesi insandaki merak düşüncesidir. Ki
merak bazı yerlerde küfürdür. Manevi yolun trafiğine uygun
değildir.
Merakını tatmin edemeyen münevver dinsiz olur.
Merakını tatmin edemeyen dindar bidatlara saplanır kalır,
yobaz olur.
Bu meraktan istifade yolunda olanlar bugünkü asırda çok
mürşit, şeyh vesaire zümresini teşkil eder.
Hakiki Veli Allah'ın himayesinde ve muhafazasındadır. Ona
kimse ne söz, ne tesir ne de eziyet edemez.
Hacı Bektaş-ı Veli. Hacı bayram-ı Veli. Hacı Şaban-ı Veli.
Göster. Bunlara kim düşman. Dost, zalim hükümdar, kim onlara
saldırmıştır göster.
(BİZ) geceden gündüzün ışığını çekeriz. Güneş de karar
kılacağı yere kadar koşmaktadır. (Ayet)
''Geceden gündüzü çekeriz''. O halde esas gece mevcut ve sabit
demektir.
Ona ışık vererek gündüz oluyor.
Güneş de bu işi yapmaktadır. Karar kılacağı yere kadar
koşmaktadır.
(Koşmak) kelimesi bir yere varmak,bir emri yerine getirmek için
kendiliğinden değil, işin içinde emir vardır. Onun da sonu vardır.
Koşmakda,yorulmak.Durmak manası gizlidir. Fanidir demektir.
Gizlidir. O da muvakkatdir.
Halbuki ayın devri için de konaklar tayin (ettik). Ona bir vazife
vermek içindir konak tayin etmek... O da her devrin sonunda
kurumuş hurma gibi kalır. Burada bir işin başlaması, bitmesi ve
tekrar başlaması manası vardır. Ve mana da odur.
Ne güneş, aya yetişebilir.
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Ne de gece, gündüzü geçebilir.
Her biri bir küre içinde yüzer.
O halde oruç sayılı günlerdir. 29-30 gündür. Bu, ayın
görünmesiyle başlar, büyür, tekrar küçülmeye başlar, kaybolur,
görünmesiyle ramazan bitmiş olur...
Ay dünyanın her tarafında aynı zamanda görünür.
O halde ramazan her yerde aynıdır. Yalnız orucun müddeti
güneşe göredir.
Güneş doğmadan başlar, batıncaya kadar…
Bu gece burada kadir gecesidir, mesela : Amerikada
gündüzdür. Orada kadir gecesi ne zamandır. Vakit nasıl güneşin
doğması ve batması arasında takdir ediliyorsa bu da aynıdır. Halbu
ki dünyanın her tarafında ay görünür.
(Biz geceden gündüz ışığını çekeriz...)
19.6.1985, Çarşamba
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