
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RAMAZAN’IN SON ON GÜNÜ 
 

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. 

Ramazan’ın sonuna yaklaşıyoruz, yarısından fazlasını geçirdik. Son on gün 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yaptığı, sünneti müekkede itikâf sünneti var. Onu yapacak 
olanlar inşallah yarın akşamdan niyet edip on gün girerler. Yapmayacak olanlar da mescide 
girip çıkarken “Niyet ettim bu süre içinde itikâf etmeye” diye girer ve onlara da o faziletten 
yazılır. 

İtikaf büyük bir fazilettir. Onu her şehirde biri yapmasa, hepsi faziletten mahrum 
olur. İtikâfın fazileti, sevabı büyüktür, berekettir. Mescitlerde olur yahut tayin olan yerlerde 
yapılabilir inşallah. Şimdi mecburiyet olunca, bu vaziyette, gene Allah affetsin, camiler 
kapalıdır, hususi yerlerde de yapılabilir. Zaruret için ayrı hükümler vardır. Normal şartlarda 
mescidin dışında olmaz ama bu gibi şartlarda da yapılması lazım olan bir ibadettir. 
Yapılmazsa, insanlar Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in karşısında utanır, ümmet olarak 
utanılır. Allah’a şükür, gene bu sünneti yapan çok insan var. Allah yaptıkları bu ibadeti kabul 
etsin.  

Millet itikâfla halveti karıştırıyor. İtikâf, halvetten daha değişiktir. Mescitte oturup 
orucunu tutacaksın. Halvette mercimek yenir, çok az yenir. İtikafta normal yiyebiliyorsun, 
ibadetini yapıp mescit dışına çıkmıyorsun. Halvette sırf mercimek yenir. Halvet Ramazan-ı 
Şerif’in dışında da oluyor, ya Zilhicce’de yahut Recep’te oluyor. Zilkade’nin başından, 
Zilhicce’ye kadar yahut Recep’ten Şaban’ın onuna kadar olabiliyor.  

Aralarında fark var ama itikâf, dediğimiz gibi hanımlar evlerde yapabilirler, mescide 
gelmelerine gerek yok. İtikâfta olan hanım evinden çıkmaz, bitene kadar o ibadetini yapar. 
Orada kendine ayrı bir yer ayırır, itikafı orada yapar, Allah kabul eder. Bütün erkekler 
yapmasa da hanımlar yapsa, gene aynı şekilde ümmetten o sorumluluk düşmüş olur. Bu 
ibadeti birisinin muhakkak yapması lazım. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hiç bırakmazdı. 
Hatta bir sene mecburiyet olup da yapamadığı vakit ikinci sene Mescidi Nebevi’de yirmi gün 
yapmıştır.  

Allah mübarek eylesin, bereketleri üzerimize olsun, bu hallerden muhafaza olalım. 
Bu manevi bir kuvvettir, bunlar manevi bir korumadır, büyük bir fazilettir ama çoğu insan 
farkında bile değil. Dünya görünen şeyle yürümüyor, görünmeyen kuvvetler var, manevi  



 
 

 

 

 

 

kuvvetler var, dünya onlarla ayakta duruyor, yoksa bunların hesabına kitabına değil. O hesap 
kitap geçmez. Ölü adama istediği kadar hesap kitap yap, ruh olmadıktan sonra hiçbir fayda 
etmez. Allah insanlara anlamaları için yardım etsin, imanımıza kuvvet olsun, bu itikaf da 
mübarek olsun. 

Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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