KADIN

Meleklere Adem'e secde edin emri vardır.
Kadına secde edin emri yoktur. (Niçin)...
Bazı hakikatları açığa vurmak doğru değildir.
Herkesin alıştığı bilgileri sarsmış olursunuz. İş karışır.
Kadınlar aralarında namaz kılarken yek diğerine imam
olamazlar.
Erkek imama uyabilirler.
Cuma
Bayram
Cenaze namazlarını kadınlar kılmazlar. (Niçin).
Bana : Dünyada kadın, güzel koku, gözümün nuru namaz sev
dirildi.
SEVDİM demiyor. Sevdirildi diyor.
Kadın hayyın tezgâhıdır. Murat böylelikle (Sünnetullahda) yani
değişmeyen ilâhi kanunlarda mevcuddur. Sünnetullaha itaat bir
taatdır. İbadetdir. Ondan dolayı kadın herkese sevdirilmiştir.
Koku da öyledir.
Namaz secdedir. Tazimdir.
Her zerre Allah'ı tesbih eder. İş, o tesbihe girmektir.
Herhangi bir dinde evvelâ:
Aklen ikna ve izah edeceksin.
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Sonra: Aklın hududunun dışı, ayet ile tasdik edilecek.
Şunu düşünün : Kan davasına kadın karıştırılmaz. Bulaştırıl
maz.
Niçin...
Hay tezgâhı olması bakımından kadın ne kan davası için
öldürür ne de öldürülür.
Yalnız namus ve şeref için kadın adam öldürebilir...
Zira kan davasında (Zül intikam) olan tecelliye karşı koymak
olmak.
Bir iki lâf daha edelim. Söylemiş Velî bir kadın:
Allah ile arana girene kin tutma. Zira düşmanın Mevlâ değil
kindir. Yan ama tütme.
Bunu Begüm Sultan söylemiş. Bu işler karışıktır.
Birgün kendini beğenmiş malûmatlı bir zat geldi sordu, "siz
hayvanlarla konuşuyormuşsunuz. Öyle söylediler, bu lâkırdı için
İstanbul'dan geldim." Adam alay ediyordu.
-Konuşurum
-Nasıl olur bu dedi.
Cevap verdim,
Senin gibi hayvanla iki saatdir konuşuyorum da hayvanlarla
niçin konuşmayayım...
Buz gibi oldu adam. Haydi oğlum, öğrendin. Git konuş şimdi.
Hem de her memleketin hayvanıyla. Pireden bite kadar.
Ondan sonra gel edebiyatını da öğren.
Yerinde söz söylemesini bilen özür dilemek zorunda kalmaz.
Haydi güle güle...
Kadınlarda, âdet gördükleri müddetçe vakit namazları
bağışlanır.
Niçin. Sebebi nedir?
Oruç bağışlanmaz. Tutamadığı günleri sonradan, tutamadık
larından tutarlar. Bukaza değildir.
(Bu tutmadıklarını tutarlar) kaza değildir. Bu iki lâfı
karıştırmayın. Sebebi hikmetini anlamaya savaşın.
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Daha ne zaman bağışlama vardır.
Doğum sancıları başlayıp sular geldiği zaman ve doğumdan
sonra kan kesilinceye kadar vakitlerde geçen namazlar da
bağışlanır. Bunun haricindeki rahim hastalıklarında ve âdet kana
ması dışındaki namazları bildiğimiz abdest almakla kılarlar.
Kılamazlar ise, (takatsizlik vs.) kaza yaparlar ve oturdukları yerde
kılarlar ve oruç da tutarlar.
Âdetden sonra yıkanırlar. Gusül yaparlar. Bu gusül cünuplük
guslü değildir. Âdet zamanlarında cima haramdır. Hem kadına ve
erkeğe.
Âdetli iken namaz vakitlerinde basit bir abdest alıp kıbleye
müteveccih oturarak 99 defa içinden (ELHAMDÜLİLLAH) söy
lemeleri icap eder.
Cuma namazı kadınlara farz değildir. O gün öğle vakti
namazını kılarlar. Sonunda yalnız Cuma gününe mahsus olmak
üzere 33 defa(LA İLÂHE İLLALLAH),33 defa (ESTAĞFiRULLAH),
33 defa (LÂHAVLE-VELAKUVVETE) demeleri kendileri için
efdaldir.
Hz. Fatıma'nın ruhuna Fatiha okumaları bir islâm kadının
âdeti olmalıdır.
Âdetli iken sabah ve akşam namazları vaktinde Kıble'ye
müteveccih oturmaları ve içinden 33 defa Resulü Ekrem'e selât
getirmeleri güzel bir âdetdir. Çünki o iki namazın kazası yoktur.
Kadın rüyada cünüp olmaz. Ancak cinsi birleşmede cünup olur.
Erkek rüyada ihtilam olarak veya cinsi birleşmede cünup olur.
Kadınlarda ihtilâm yoktur.
2.2.1985
Cumartesi
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