
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RAMAZAN’I EVDE GEÇİRMEK 
 

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. 
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“veyef’alu(A)llâhu mâ yeşâ” diyor Allah Azze ve Celle. (İbrahim Suresi – 27) “Allah 
istediğini yapar.” Kimse mani olamaz, kimse Allah Azze ve Celle’ye “Bunu yap, şunu yap.” 
diyemez. Bu olan şeyler Allah’ın iradesiyle oluyor. Hayır olandadır, artık olmuştur, yapılacak 
bir şey yok. Onu kabul edip, Allah’tan yardım istemek lazım, başka çare yok. 

İnsanoğlu bunu bir türlü anlayamıyor, kabul edemiyor; “Ben yapacağım, ben 
edeceğim” deyip, uğraşıp duruyor. Ne olursa, Müslümanın razı olması lazım. Allah’la 
beraber olduktan sonra her hal kolaydır. Her halde, zorlukta, kolaylıkta, ferahlıkta, üzüntüde 
Allah’la beraber olman lazım. Allah’ı unutmazsan her iş sana kolay olur. Allah’ı unutursan 
her şey zor. Şimdi millet; “Evde kaldık, şurada kaldık, burada kaldık, dışarı çıkamıyoruz.” 
diyor. O da insanlara bir imtihandır. Mübarek Ramazan’dır, Allah’a daha yakın olmak için 
bir fırsattır. İnsan dünyadan uzak oluyor, onu Allah’tan bir nimet, lütuf diye kabul edersen 
Allah kaybettiğin şeyleri ya da kaybettiğini zannettiğin şeyleri bereketiyle daha fazla verir. 
Her şey daha fazla olur, daha hayırlı olur.  

Boş durmayın, bir Kur’an okuyun. Kur’an bilmeyen yavaş yavaş, 10-15 günde, gayret 
ederse bir haftada bile öğrenebilir. 15 günde Kur’an-ı Azimüşşan’ı haydi haydi okuyabilir 
hale gelir. Başka, tesbihattı, kaza namazlarıydı yapılabilir. İtikâf edebilen etsin. Bir fırsattır 
bu. Kötü bir şey yapmak değil de iyiye yönelmek, iyilik yapmak için bir kolaylıktır. İnsanlar 
bunalıyor, ediyor. Neden bunalıyor? Allah’ı hatırlamadıkları için. Allah’ı hatırlasalar 
bunalmazlar, korkmazlar. Çoğu insanın psikolojisi de bozulmuş, bilmem ne olmuş. Ona şey 
yapmaya gerek yok. Allah’a güvenen, Allah’a inanana hiçbir zaman ne ölüm korkusu gelir 
ne bilmem hastalık korkusu gelir. Bir şey olacaksa, Allah takdir ettiyse onun önüne geçilmez. 
Olmayacaksa, istediği kadar, istersen bin hastanın içinden geç gene bir şey olmaz. Hazreti 
İbrahim (a.s.) örneğinde olduğu gibi, ateş yakmaz. 

Onun için, tavsiyemiz Allah’la beraber olun. Bu ay hem mübarek aydır hem bereketli 
bir aydır. Bunda bir zarar olmaz, Allah’ın izniyle güzellik olur. Bu çektiklerimiz, milletin  
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
çektiği imanlarına kuvvet olmasına vesile olsun, boşuna gitmesin inşallah. Bazıları da daha 
fazla kuduruyorlar, daha fazla isyana gidiyorlar. Müslümanların daha fazla Allah’a yakın 
olmasına vesile olur inşallah. Allah yardımcımız olsun, Allah bütün şerlerden, hastalıklardan 
muhafaza etsin. Allah hastalara da şifa versin inşallah.  
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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