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Namaz. Oruç. Sadakai fıtır gibi ibadetlerin müşterek iki şartı vardır.
1- Vakit
2- Niyet.
Bunların
ikisi de âyeti kerime ile sabittir
ve farz
dır. Vakit girmeden hiç biri farz olmaz.
Ramazan ayında hilâlin görünmesi ile oruç başlar.
Ruyeti hilâl. Bu da âyeti kerime ile sabittir, nasdır. Resulü Ekrem hi
lali görmeden oruç tutmadı. Kendileri Medine'ye teşriflerinden sonra
oruç farz olduğundan 9 ramazan oruç tutmuşlardır. Bir gün bir zat
gelmiş Ya Resulullah. ben hilâli gördüm demiş. Resulü Ekrem, sen
müslümanmısın. Evet ya Resulallah. Adam kelimei şahadet getirmiş ve
Resul buna evet demiş ağızlarını çalkalayarak niyet etmiş.
Oruç açmak ise güneşin batmasına göredir. O da âyet ile sabittir.
Ramazanın birinci günü bir adam niyet etmeden yemese, içmese, yani
fiili oruçlu olsa ramazan orucu tutmuş olmaz. O gün için kaza eder.
Yine bir kişi ramazandan başka bir ay hatta iki ay oruç tutsa, Ramazan
orucunu eda etmiş olmaz. Ramazan orucunun başlangıcı Ruyeti hi
lâl iledir. Vakit girmeden namaz farz değildir.
Girdiği dakikada farz olur, Onun için vakitleri kaçırmayınız emri Resulü
vardır.
Miraçta emrolunan akşam ve sabah namazlarını da vaktinde kılmak
muhakkak lâzımdır.
''Süvariler sizi kovalasa sabah namazının sünnetini kaçırmayınız'' emri
Resulü çok mühimdir. Dikkat et. Bu ne demektir.
Ben bile korkarım ve farzdan evvel kendimi hazırlarım demektir.
Dünya yüzünde ruyeti hilâli tesbit etmek mümkün değildir. Hatta hakiki
namaz vakitlerini de tesbit çok zordur.
Akşam ve sabah vakit namazları Hak'kın emridir.Diğer
namazların
vakti ise Resulü Ekrem tarafından tesbit edilmiştir.
İslâmda her şey hüccete (kanaata) dayanır. İslamda bu hüccet Resulü
Ekrem'den sonra kurulmuştur.
Resulü Ekrem zamanında âyeti kerimeden başka hiçbir şeye bakılmazdı.
1Âyet
2Hakiki hadis
3İcmai ümmet (Yani herkesin bunu kabul etmesi).
4Kıyası fukaha
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Bu deliller baştan sona doğru gittikçe zayıflar. Yani hadis âyet hükmünü
değiştirmez. Zaten öyle bir hadis yoktur. Olsa da hakiki hadis değildir.
İcmai ümmet hadis hükmüne ilişemez . İlişirse o da uydurmadır. Kıyası
fukaha icmai ümmeti bozamaz.Fakat esas âyeti kerimedir.
Diğerlerinde yine şüphe mevcuttur. Dünyanın her yerinde ramazan şu
gün başlar diye hesap etmek büyük bir hatadır.
Ruyeti hilâl meselesinde ramazanın başlangıcı hakkında söylemek
bugün çok tehlikelidir. İsrailiyet ile yani Yahudi uydurmaları ile bir
hale gelmiş bugünkü İslâmi hükümler adeta nas gibi kabul edildiği için
susuyorum.
Gel bir an sana halvetten bir iki söz edeyim. Başka bir mevzuda...
Yağmur duası küfürdür. Şaşırdın.
Bana münkir nazarı ile baktın. Evet haklısın. Amma beni biraz dinle
ve dinledikten sonra da ses çıkarmadan çek yanımdan git.
Medinede ve etrafında kuraklık olmuş . Resulü Ekrem'e gelmişler. Dua
et Ya Resulallah demişler.
Dikkat et sözlerime...
Mübarek gözlerinden yaşlar gelmeye başladı. Gözlerini yummuş ve
mübarek başını göğe doğru çevirerek:
Ya Rabbi bunlar sabır nedir bilmiyorlar... Senin her şeyi bildiğine
gördüğüne, hatta errezzak olduğuna dair imanlarında farkına varamadık
ları, bilmediklleri şüphe gizli... Bunları küfürden kurtar. Sabrı öğren
sinler diye dua etmişlerdir.
Şaşırma dikkat et. Niye gözlerini yummuş ve başını göğe doğru kaldır
mış. Bunu halletmeye savaş. Bu işler karışıktır. Dikkat et. Buraya bir
şey daha ilâve edeyim de yine kafan karışsın.
Resulü Ekrem hicrette Sevir mağarasına Ebu Bekirle girmişti...
Bir örümcek ağ gerdi.
Güvercin yuva yapıp yumurtladı.
Müşrikler bunu görünce mağaraya insan girmediğini anladılar.
Müşrikler gittikten sonra: Ağ ve örümcek ne oldu. Güvercin ne oldu ...
Resulü Ekrem mağaradan çıkarken örümcek ağı muhakkak bozulacak.
Güvercin kaçacak öyle mi.
Resulü Ekrem Hak tarafından kendisine ağ kurmasını söylenen örümce
ğin yuvasını bozar mı.
Bunların cevabını ara. Sor. Bul.
Sana bir kapı açılır. Bu basit bir tesadüf, basit bir hadise değildir. Resulü
Ekrem Mekkeden çıkarken kendisine Cebrail görünmeden emir şu
(Bir avuç toprak al, şunu oku üzerlerine at) emri ile çıktı Mekke'den. Ma
ğarada ise başka hadiseler oldu. Bunları ve sebep ve hikmetlerini niçin
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öyle murat edildiklerini düşün.
Hakikatler bazen toplumlar tarafından yargılanır. Hatta mahkûm edilir
ler.Bu, dünya yüzünde yalnız insanlara aittir. Hayvanlar âleminde bu
yoktur.
Sevir mağarasında biraz duralım:
1Söylerler, Resulü Ekrem Ebu Bekir'e Sevir mağarasında hafi zikri
öğretti.
Kul olarak her ikisi de hayati tehlike halinde idiler. Müşrikler
kapıda kılıçları ile bekledikleri bir zamanda, bu vaziyette dünya
işleriyle meşgul oldukları bir anda herşeyi unutup zikir talimi
gariptir.
Bunun hakkında gariptir kelimesi kâfi. Sebebini söylersem belki imanın
sarsılır.
Resulü Ekrem (Hicret et) emrini aldığı zaman burada kendi zatı mu
allalarına emirdir. Yalnız olarak demektir.
Yok evvelce Ebu Bekir'e söylemiş, Hicret edeceğim, benimle gel, hazır
lan emri âyeti kerimeye mugayirdir.
Resulü Ekrem 7 yaşında olan Hz. Ali'yi yatağına yatırmış ve kendisi
Mekke'den ayrılmıştır.
Muharrem ayı başlangıcı. Ay yok gökte. Zifiri karanlık. Bir müddet
sonra Ebu Bekir gelmiş Hz.. Ali'ye sormuş. Resulü Ekrem çıktı demiş .
Ebu Bekir, ne tarafa gitti diye sorduğunda Hz. Ali şu tarafa gitti diye
bir söz etmiş. Ebu Bekir o tarafa doğru gitmeye başlamış. Gece yarısın
dan sonra Resulü Ekrem arkadan birinin geldiğinin farkına varmış.
Durmuş. Gelen yaklaşmış. Ebu Bekir olduğunu görerek: Niçin geldin
diye mübarek kaşlarını çatarak söylemiş:
Ebu Bekir: Ya Resulullah bu gece size müşrikler suikast yapacaklarmış
kılıcımı aldım ve Ali'den öğrenerek size mülâki olmak için geldim.
Resulü Ekrem ses çıkarmayarak yürümeye başlamış. Ebu Bekir takip
etmiş. Sevir mağarasına girmişler . Resulü Ekrem çok yorgun olduğu için
Ebu Bekir'in sağ dizine mübarek elini, sağ yanağına dayayarak
koymuşlar. Mübarek yüzü Ebu Bekir'in göğsüne müteveccih, o arada
örümcek kapıyı örmüş. Güvercin yumurta yapmış. Ebu Bekir de ayağın
dan sandalını çıkararak sol topuğunu oradaki bir deliğe, tıkayıvermiş
Bir aralık o delikten bir yılan Ebu Bekir'in topuğunu ısırmış. Ebu Bekir
acıdan ayağını çekmemiş. Fakat gözünden sessiz yaş Resulullah'ın
sol yanağına damlamış. Resulullah birden uyanmış. Ya Ebu Bekir ne
oldu demiş.
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- Ayağımı deliğe koydum, size bir tehlike gelmesin diye ... Yılan
ayağımı sokmuş.
Resulullah parmağını diline sürerek sokulan yeri meshetmiş ve ağrı
derhal dinmiş. Bu, Resulullah'ın izni olmadan Ebu Bekir'in peşinden
gelmesine ceza olarak yılanın sokması ve Resulullah'ın merhametinin
tecellisi olarak Ebu Bekir'i afvetmesi hikâyesini ifade eder o sırada
müşrikler kapıda görünmüşler. Gün açıyor, Ebu Bekir titremeye baş1a
mış. Resulü Ekrem (La tahsen Ya Ebu Bekir, innallahu mana) hüzün etme
Allah bizimle beraberdir demiş.
Muradı ilâhi olduktan sonra Cenabı Allah'ın muradına kimse karşı gele
mez.
Bir örümcek ağı ile karşı gelir.
Güvercinin yumurtlamasının niçinini söyleyemem. Müşrikler çekilip git
mişler.
Şimdi mağarada çok kalmayacağız. Kalırsak aklımız sarsılır, örümcek,
güvercin Resulullah'ın orada olduğunu biliyorlardı demektir. Yılan
bilmiyor muydu Resulullah'ın orada olduğunu. Biliyordu. Ebu Bekir'in
izinsiz Resulullah'ın peşine takılmasına ceza olarak ayağını ısırmıştır.
Mağaradan çıkıyoruz.Örümcek ağı kendiliğinden, güvercin kendiliğinden
ortadan kalktı. Resulullah'a tazim için. Güle güle Ya Resulallah demek
istediler.
Medine'ye varıncaya kadar hadiseleri söylemeyeceğim... Aradan seneler
geçiyor. Resulullah ceseden darı illiyin ettikten sonra Ebu Bekir halife
seçiliyor.
Ebu Bekir'in vefatına yakın 1 hafta evvel sol topuğundaki yılanın ısırdığı
yer yara olarak açılıyor. Sebep: Yılan ısırarak ölen insanın cesedi şehit
gider. Zira yılan cennet mahlûkudur. Cennet mahlûkunun bir kula
verdiği eziyeti Cenabı Allah cennet mükâfatı olarak cesede şehitlik nasip
eder.
Halvet denilen şey de Sevir mağarasını ifade eder. Bunu da unutma.
Bu unutma kelimesini de unutma.
8.6.1983
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