
 
 

 
 
 
 
 
 
 

İMTİHAN GÜNLERİ 
 

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

Vesselatu Vesselamu ala Resulina Muhammedin Seyyidel 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. 

Ramazanın sonlarına geliyoruz. İnsanlar farkında değil ama günler geçiyor. Bu 
mübarek ayın fazileti farkında olmasak bile yazılıyor, Allah kat kat yazıyor. Bire on değil, 
bire yüz, bire yedi bin… Allah’ın indinde, kendi bilir. Ramazanın fazileti için “Bende saklı” 
diyor Allah Azze ve Celle. Onun için bu günler boş geçmiyor, mükâfatla geçiyor, bereketle 
geçiyor inşallah.  

Müslümanın yaptığı bütün işler hayırdır, faydadır. Allah’a inanmakla, Allah’a itaat 
etmekle her şey kıymet kazanıyor. Öteki türlü, istediğin kadar dünya senin olsa, bütün dünya 
sana itaat etse, Allah’a iman etmesen hiçbir faydası yok, hiçbir kıymeti yok. Ne derler, kendi 
kendine gelin güvey olur. “Ben yaptım, ettim…” filan derler ama Allah’a iman etmedikten 
sonra senin ettiklerin beş para etmez. Onun için, Müslümanın hayatı kıymetli olarak geçiyor. 
İmansızların hayatları bir işe yaramıyor. Kendilerine de yaramaz, kendisine yaramayan 
başkalarına hiç yaramaz.  

Onun için dikkat etmek lazım. Allah’a itaat edip, yapamazsan, Müslümansan ve 
yapamıyorsan, Allah’a karşı mahcup olup,  Yapamadık, nefsimize yenildik.” dersin. Ama 
karşı gelip de “Yok şöyleydi, böyleydi…” dersen, o vakit dünyada da zarardasın, ahirette de 
zarardasın, hiçbir hayrın olmaz. “Müslümanın her işi hayırdır.” diyor Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.). İşi zarar olsa yahut hastalık olsa, kazancından, işinden gücünden olsa, onlara da Allah 
gene sevap yazıyor. Onlara sabreden insan sevap kazanmış oluyor. Yok, isyan edip de şey 
yaparsan o vakit bir fayda olmaz, sabretmek lazım.  

En mühimi, “Ne geliyorsa Allah’tan geliyor, razıyız.” demek lazım. Allah muhafaza 
etsin, Müslümanlara da imtihanları kolay gelsin. İmtihan günlerinde yaşıyoruz ama ne 
yapacaksın, elden bir şey gelmiyor. Dediğimiz gibi, bütün dünya başlarına gelenden sonra 
hiçbir faydası olmadan zararla gidiyor. Müslüman olanlara Allah’ın izniyle fayda oluyor. 
Allah imanımıza kuvvet versin inşallah.  
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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