
 
 

 
 
 
 
 
 
 

İBADETLER HAKKINDA 
 

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 Ramazanı güzel geçirdik, feyizli, bereketli oldu inşallah. Ramazanın son 
Cumasına yetiştik. Ramazanda beş defa Cuma oldu Allah’a şükür. O, daha feyizli olduğuna 
delalettir inşallah. İki gün kaldı, bugünle yarın inşallah. Bugünlerde de fitre, zekât-ı fitr derler, 
onun bayram namazından önce verilmesi lazım. Bayramdan önce verilince fitre yerine geçer, 
veremedin mi sadaka yerine geçer.  

Her şeyin vakti var, zamanı var, ona göre bu ibadetler yapılır, kendi kafana göre 
olmaz. Şimdi çıkıp da her şey olur diyen insanlar var yahut olan şeye olmaz diyen insanlar 
var. Onlar nefislerine uyarlar, nefislerinin peşinden giden insanlardır. Allah Azze ve 
Celle’nin emri, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hadis-i şerifinde de aynı bunu ifade ediyor. 
Bu yapılan şeyler bizim faydamız içindir, Allah’ın ihtiyacı yok, hiçbir şeye ihtiyacı yok, 
ihtiyacı olan biziz. İnsanlara bazen zor görünüyor ama ibadetler hem maddi yönden hem 
manevi yönden faydası olan, esas faydalı olan şeylerdir. Onları yapınca insanın hem 
vücuduna fayda oluyor, bereket oluyor hem de ibadetini yerine getirmiş oluyor, sevap 
kazanıyor, derece kazanmış oluyor, Allah Azze ve Celle’ye ve Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’e yakınlık kazanmış oluyor. 

Bunlar görünmeyen şeylerdir ama ihtiyaçtır, insanın esas ihtiyacı bunlardır. İnsanların 
hem dünyada ihtiyacı var hem ahiret için ihtiyacı vardır. Onun için Allah’ın emirlerini, 
farzları, vacipleri, sünnetleri elimizden geldiği kadar yapmak lazım. Ne kadar yapabilirsek 
faydadır. Niyetimiz hepsini yapmaktır. Allah niyete göre verir. Tabi hepsini yapamayız ama 
o niyetle yaptık mı Allah Azze ve Celle fazlı keremiyle kabul etmiş olur.  

Allah mübarek eylesin, Cumamız da, Ramazanımız da mübarek olsun. Allah Azze 
ve Celle bu sene böyle nasip etti. Allah ne yaparsa güzel yapar. Biz de bunu Allah’ın hediyesi 
olarak kabul ettik. Allah mübarek eylesin, imanımıza kuvvet olsun inşallah.    
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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