
 
 

 
 
 
 
 
 
 

EN GÜZEL HÂL 
 

Esselamu Aleykum ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim, Bismillâhirrahmânirrahim. 

Vesselatu Vesselamu ala Resulina Muhammedin Seyyidul evvelin vel ahirin. 
Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina, 

Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur. 
Tarikatuna’s sohbe vel hayru fi’l cemiyya. 

 

İnsanoğlunun hiç aklına gelmediği, bu zamanın insanlarının hiç aklına gelmediği bir 
hâldeyiz. Bu hal de Allah’ın istediği bir hâldir, onun için en güzel hâl budur. Allah’ın istediği 
şey en güzelidir. Allah Azze ve Celle ne yaparsa güzel yapar, münasip yapar, iyi yapar. Ne 
yapıldı, ne edildi, ne yapıyor, ne ediyor diye O’na sorulmaz. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun 
diye insanlara sorabilirsin ama Allah Azze ve Celle’ye soramazsın. 

Onun için, bu hâl tam insanoğluna münasip bir hâldir çünkü Allah Azze ve Celle 
vermiş. Onun için, bunu kabul edip de bu fırsattan istifade etmek lazım. Dünyaya fazla 
dalmıştık, ibadetlere daha fazla kendimizi verelim ki üç aylardayız. Şaban, Recep, Ramazan, 
bunlar katmerlidir. Bire on, bire yüz, bire yedi yüze kadar daha fazla sevap olan, sevap 
verilen aylardır. Bir de bu şeylere sabredip, tahammül edince onun hesabını artık Allah bilir. 
Güzel aylardayız, şimdi Ramazan da geliyor, Allah ecrimizi versin inşallah. Yapabildiğimiz 
kadar ibadet yapalım. Kaza namazları varsa onları kılın, tesbihat yapın, dua edin. Ne 
yaparsanız Allah Azze ve Celle indinde makbuldür. Onları yapmazsanız ne olur? Siz 
kaybetmiş olursunuz.  

Kaybetmek, insanlar dünya şeyini kaybediyorlar, zarar ediyorlar, zarar ediyoruz diye 
hayıflanıyorlar, öyle zannediyorlar. Ama Allah’ın istediği olduktan sonra Allah her şeyin 
daha iyisini, daha mükemmelini verir, zarar görülen hayır olur. İnşallah ne dünyada ne 
ahirette zarar görürüz; müminlere daima fayda, hayır olur. Allah insanlara hidayet versin 
çünkü başka kurtuluşları yok. Hidayet olmadıktan sonra hep zarardadırlar. Allah muhafaza 
etsin. Allah imanımıza kuvvet versin inşallah.  
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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