
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RUHUN GIDASI 
 

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 Azze ve Celle’nin emrettiği her şey bizim faydamız içindir. Allah Azze ve 
Celle’nin bize ihtiyacı yoktur, ibadetimize, hiçbir şeyimize ihtiyacı yoktur, emrettikleri bizim 
iyiliğimiz içindir. En büyük emir de birinci sıradaki de namazdır. Namaza dikkat edin, 
namazı bırakmayın, namazı daim kılın. Ne zamana kadar? Ölene kadar.  

Namaz ruhun gıdasıdır. Nasıl her gün yemek yiyorsun, içiyorsun, o olmazsa ölürsün, 
namazını kılmadığın vakit de imanın ölür, ruhun da faydasız olur. Onun için, namaz ruhun 
gıdasıdır. Faydası nedir? Her şeye faydası vardır. İşler rast gider, bereket olur, nurun artar, 
Allah katında makbul olursun, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) katında makbul olursun. 
Namaz dinin direğidir, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bunu hadislerde buyuruyor.  

Dinin direği olmazsa olmaz. Şimdi şeytan, insanları öyle bir kandırıyor ki: “Sen 
namaz kılma, tesbihat çek, zikir çek, dualar yap…” Çoğu insan geliyor, ben bunları 
yapıyorum diyor ama hiçbir faydası yok. Yani namazın yerini tutmaz. Milyon değil, milyar 
defa çeksen bir tane namazın bir rekâtının kıymetini getiremezsin. Farz en büyük sevaptır. 
Farzı yerine getirmek lazım, ondan sonrası nafiledir. Nafile dediğimiz yani sünnet olabilir 
ama farz mühimdir. Bütün hayatın boyunca nafile yapsan bir farzı tutturamazsın. 

Onun için namaz mühimdir. Namazı Allah bizim faydamız için vermiş. Şimdi 
insanlar farkında değil. Onun kıymetini ancak ahirette bilirler. Onun için bu, ruhumuzun 
gıdasıdır, vücudumuzun gıdasından daha mühimdir, daha lazımdır. Yemek içmek 
yaşamamız için faydalıdır ama ondan daha mühim olan ruhun gıdasıdır. Allah’ın 
emrettiklerini yerine getirmek bizim faydamız içindir. Allah daim etsin inşallah, herkese 
kuvvetli iman versin. Ruhun gıdasına ehemmiyet versinler inşallah.  
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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