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SECDE
Kur anı Kerimde sûrelerin hazırlarında bazı ayetlerde (Secde ) mevcut tur.
"Kur'anı Kerimde 14 yerde secde ayeti vardır.Bu ayetleri,okuyup telâf
fuz edildiği zaman hem okuyan ve bu ayetin okunuşunu duyan muhakkak
secde etmek mecburiyetindedir.
Bu secde ayetleri okunduktan sonra secde yapılır.
Bir kısım secde âyetleri de telâffuz,edilir edilmez hiçbir tehir yapmadan
secde etmek lâzımdır.
Namaz esnasında okunsa bile hemen secde yapıp namazı bozmadan
tekrar kalkıp bıraktığı yerden kıraata devam etmek lâzımdır.
Tehiri caiz olan ve tehiri caiz olmayan bu secdeler niçindir. Sebep
nedir. Hikmet nedir.
Bu secdeleri yapmak her müslüman kadın erkek kim olursa olsun farzdır.
Bir secde âyeti daha vardır ki o her insana farzdır. Hatta bu secde
ayeti indiği zaman Resulü Ekrem müşriklerde oturuyor onları islâma davet
ile meşguldü. Bu âyet iner inmez Resulü Ekrem hemen yerinden kal
karak secdeye vardı. Hatta Resulü Ekrem vahyolunan âyeti cehren
söyleyemedi bile. Yanında bulunan müşrikler de birden secdeye vardı 
lar. Sonradan kendilerine sorulduğunda bilmiyoruz gayri ihtiyari biz de
secde ettik dediler.
Bu secde âyeti Resulün kalbi mübarekine indiği anda âyetin ilâhi ihtizazları etrafına intikal ettiğinden o ilâhi girdaba giren herkes secdeye
varmıştır.
İşte bu ayeti için. Kur'anı Kerim'in yazılı mushafı şerife abdessiz el
sürmek katiyyen yasaktır.
Çok büyük ilâhi bir edebin dışına çıkmış olur insan...
Kur'anı tamamıyle kuvvetli hıfzetmiş olanların: Yalan. Dedikodu.
Haram şeylerden katiyetle tavakki etmeleri.Abdessiz gezmemeleri.
İçmemeleri. Yememeleri hususları ç ok kat'i bir edebdir.
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Bu secdelerin niçin olduğunu hakiki mürşit yetiştirdiği müridine söy
lemesi lâzımdır.
Muhiddini Arabi hazretleri Fütuhatı Mekkiye'sinde, müridine bunun
(niçinini) söylemeyen mürşit, mürşit değildir, mürşidine sormayan
mürid de aptaldır der.
Her secde âyetinde söylenecek secdedeki kelimat başkadır. Umumi
olarak söylenenlerden başka...
Hele tehiri caiz olmayan secdede hususi bir kelimat söylemesi lâzımdır.
Hele o bir tek secde vardır. Telâffuz edildiği zaman melekler bile secdeye
varır.
Hocam Rahmetullahı aleyh söylerdi, bu secdeyi hakiki yapan o anda
herşeyi unutur. Unutmayıp söylenebilirse, kazanın afetin tecelli edeceği
zaman bile, Cenabı Hak o âyeti derhal bertaraf eder.
Bedir harbinde Resulullah "nusret gelmeden başımı kaldırmam ya
ilâhi" demişlerdir . Cenabı Hak hemen nusreti göndermiştir. Zira o
secde âyetinde bütün melekler secdeye varmak mecburiyetindedirler.
Kâinattaki melek vazifeleri bir an için durur ve hemen nusret gelir.
Secdei Tilâvet : Kur'anı Kerimde 14 yerde secde âyeti vardır dedik.
Bu secdeler :
1 - Telâffuz edilir edilmez işitenlere, okuyana hemen secde iktiza eder.
2 - Tehiri caizdir.
3 - Bir kısmının tehiri caiz değildir.
Tilâvet edilir edilmez dünya kelâmı yapmadan secde lâzımdır. Tesadü
fen secde âyetini işiten olursa abdessiz de olsa hemen hareki olarak
secde etmesi lâzımdır.
Tehiri caiz olanlara abdessiz secde yapılmaz.
Tilavet secdesi kulağa ve ağıza farzdır.
Tilavet secdesi sırdır. Essemi ile ruha farzdır.
En kıymetli secdedir. İçinde rızai ilâhi gizlidir.
T a h i y y a t s e c d e s i : İnsanın kendi ademiyetine aslına tazimdir.
Ş ü k ü r s e c d e s i : Errahim, elgani esmâlarına tazimdir ve cesede
farzdır, ruha değil.
Sehiv
cibdir.

S e c d e s i : Nefsin tövbesi ve hatanın tamiri için fiilidir va
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Bir de SIR secdesi hiçlik secdesi vardır. Halvette öğretilir ve yapılır.
Boş vakit geçirme kardaş. Lâflara saplanma. Ölüm Hak'ka yanaşmağa
vesile olduğu gibi, bazı ölümler de Hak'dan uzaklaşmaya tevlit, eder.
Hiçbir şeye bakma... Gafil olma...
O secde âyetini tam okuyabilecek cesedî, nefsî, ruhî temizliğe erersen
o âyetle herşey mümkündür.
Hakiki tasarruf sahibi veli bunu bilir. Her velide tasarruf yokdur. Ta
sarruf nedir? Lügat manası iradesi iktidar altına almak...
İnsanda bulunan ilâhi esmâ1arı ilâhi tasarruf ile çoğaltmak ve bu kud
retlerden istediği anda ve zamanda kullanmak ilâhi mazhariyetine
sahip olmak.
12-

Eşyada tasarruf velinin kutbiyetine bağlıdır.
Kalplerde tasarruf, gavsiyete bağlıdır.
Birincinin hadimleri kırklardır. ki bugün 7 kişi kalmıştır.
İkincinin hadimleri 7 lerdir ki 2 kişi kalmıştır. Her velide tasarruf
yoktur...
Ancak ledünni âlemi ve ledünni ilimlere vakıf olanlarda tasarruf müm
kündür.
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