
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SAFER’İN SON ÇARŞAMBASI 
 

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. 

Yarın Saferin son çarşambasıdır. “Bu ağır bir gündür” diyor Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.). Son Çarşamba olduğu için ona dikkat etmek lazım. Gene vazifeler aynı, üç Kelime-
i Şehadet, üç yüz Estağfirullah, yedi tane Elemtere Keyfe, Fil Suresi yani, sadakayı da 
unutmayın. Lüzumlu işler yoksa oraya buraya gitmeye gerek yok.  

Bazı günler ağır olur ama Allah’ın lütfuyla hafif geçer. Ona itibar etmeyen insanların 
ne Safer’den haberi var ne dinden ne imandan. Ondan sonra başlarına bir şey gelir, 
“Nereden geldi bu?” derler. Sebebini bilmezler hâlbuki bazı günler vardır ki daha 
mübarektir, bazı günler daha ağırdır. Onlara itibar eden, onun tedbirini alan Allah’ın izniyle 
hafif yani zararsız geçirir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) diyor ki: “Hayrı umun, bulursunuz.” 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hiçbir şeyi uğursuz saymazdı ama gene de tedbirli olmak 
lazım. İşte tedbir de Allah’a sığınmak, tövbe istiğfar etmek, sadaka vermektir. Onlar büyük 
bir tedbirdir. 
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Allah Azze ve Celle; “vetahsebûnehu heyyinen vehuve ‘inda(A)llâhi ‘azîm” diyor. 
(Nur Suresi – 15) “Onu önemsiz bir şey sanıyordunuz, oysa Allah katında önemi büyüktü.” 
“Hiç kıymet vermezsiniz ama Allah indinde büyüktür.” Allah indinde büyük olan şey 
insanların hiç itibar etmediği şeyler olabiliyor. Mühim olan şeylere itibar etmezler, lüzumsuz 
şeylere kıymet verirler, onlara tazim ederler. Hâlbuki Allah Azze ve Celle’nin indinde 
kıymetli olan nedir, onu bilmek lazım, ona itibar vermek lazım. Allah indinde itibar olan şey 
tövbe istiğfardır, sadakalardır, Allah indinde bunlar itibarlıdır.  

İnşallah zararsız, rahat geçiririz. Bugünden söylüyoruz ki yarına tedbir alsınlar. Yarın 
Çarşamba’dır. İnşallah nice hayırlı günlere ulaşırız, bu sıkıntılar da rahat atlatılır, bunların da 
ecrini alırız inşallah. Bunlar boşa gitmiyor, Allah’a inanan insanlar için her şey yazılıyor. 
Onun mükâfatını inşallah ahirette alacak. Dünyada da alır, hem dünya hem ahiret inşallah. 
Allah muvaffak eylesin, bütün günlerimiz mübarek olsun inşallah.  
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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