
 
 

 
 
 
 
 
 
 

BEDİR ŞEHİTLERİ 
 

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. 

Allah’a şükür bugün Ramazan’ın yarısına geldik. Ramazan ayı mübarek, bereketli 
aydır, her günü faziletlidir. Allah Azze ve Celle bu ayı ümmetine seçti. Âdem 
Aleyhisselam’dan Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e kadar bütün semavi kitaplar bu ayda nâzil 
oldu. Mühim havadisler de bu ayda vuku buldu.  

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in Bedir Gazası bu günlerde olmuştu. İslam’ın zaferi 
birinci gazvede, Bedir Gazasında olmuştur. O büyük zâtlar, o 313 Sahabe, onların geçmiş 
ve gelecek günahları da affolmuştur. Geçmiş günahlar affolur da sırf onlara mahsus olarak, 
o mübareklerin gazadan sonra, vefat edene kadar bir şey olduysa, ölene kadar günahları 
affolmuştur. Onların öyle bir mertebesi var, sahabelerin en yüksekleridir. 

Sahabeler derece derecedir. İlk başta Ehli Beyt, ilk Müslüman olanlar, Aşere-i 
Mübeşşere, Hulefa-i Râşidîn, beat yapan, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e ilk beatını yapanlar 
gelir. Ondan sonra Ashab-ı Bedir, Bedir Sahabeleri gelir. Sonra Uhud sahabeleri gelir. Yani 
her şey dereceyledir, öyle dereceler vardır.  

Eskiden, Ramazan ayındaki gazada olan Sahabelerin isimleri yazılıp asılırdı. 
Bereketleri olurdu, onların yüzü suyu hürmetine Allah duaları kabul ederdi. İlk Ramazandı, 
oruç farz olmuştu, hepsi oruçluydu, bir müddet sonra Peygamber Efendimiz (s.a.v.); 
“Gazaya çıktınız, sefere çıktınız, oruçları bozun, daha sonra kaza yaparsınız.” diye emir 
verdi. Oruçlu vaziyette çıktılar, Allah kendilerine en yüksek mertebeleri verdi, şehit olanlar 
şehit, gazi olanlar da gazi olarak İslam’ın gözbebekleri oldular.  

Onların hürmetine Allah bizi de affetsin, bize iman versin. Onların imanı gibi, o 
güzel insanlarınki gibi imanımız olsun, Allah’a güvenimiz olsun. Çünkü bu zamanın 
insanlarında iman çok nadir var. Allah’ı unutmuşlar, her şeyi unutmuşlar, dünyaya dalmışlar. 
Gözleri dünyadan başka bir şey görmüyor. Onun için, Allah onların hürmetine bu ümmete 
hidayet versin, iman versin inşallah. Allah muhafaza etsin, bereket versin inşallah. Cumanız 
mübarek olsun. 
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