
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RAMAZAN BAYRAMI 
 

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 hamdlar, şükürler olsun. Bu Ramazan’ı ibadetle, selametle rahat geçirdik, 
inşallah sonuna, bayrama yetiştik. Bayram, Allah’ın Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in 
ümmetine hediyesidir. Allah’a şükür mübarek Ramazan ayını ibadetle geçirdik. Namazdı, 
oruçtu, itikâf da yaptılar, Allah’a şükür hepsi tamam oldu. Bir eksiklik olmadan, Allah’ın 
lütfuyla bu bayrama yetişmiş bulunuyoruz.  

Allah mübarek eylesin, bunlar sevinilecek şeylerdendir. Ferah edip, sevinç içinde 
Allah’ın lütfuna mazhar olmak sevindiricidir. Yaptığımız ibadetler bir şeye benzemez tabi 
de teşebbühen, Allah’ın emrini yerine getirmektir maksat. Başkasını da ayıplamaya gerek 
yok. O oruç tuttu, tutmadı, bilmem ne yaptı filan, onu söylemek tarikat ehline yakışmaz. 
Çünkü Allah muhafaza etsin, Allah isterse seni de onun gibi yapabilirdi. Onun için nefsinle 
kibir yapıp da “Ben yaptım, ben ettim” diye düşünme, sakın o gaflete düşme.  

Allah’a şükrederiz, Allah’a hamd ederiz, Allah muhafaza etsin, başkaları için de Allah 
hidayet versin deriz. Kalpler Allah’ın kudret elindedir, Allah kalpleri değiştirebilir, iyiye de 
değişebilir, kötüye de değişebilir. Hayattayken, muhakkak sonumuz hayırlı olsun diye dikkat 
etmek lazım. Nasıl Ramazan’ı bitirdik, bayrama geldik, bayram ettik, inşallah hayatımızın da 
sonu bayram olsun. Bayram Allah’a kavuşmaktır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hadisi: 
“Oruç tutanın bayramı iki tanedir: Bir oruç bozunca, bir de Allah’ın katına varınca.” Odur 
bayram. Onun için, bu bayram mübarek olsun.  

Bayram, Müslümana Allah Azze ve Celle’nin hediyesidir, onunla sevinmesi lazım. 
Ne kadar ferah ederse, Allah Azze ve Celle o kadar memnun olur. Allah bize iki bayram 
vermiş, Ramazan ve Kurban Bayramı. Sahabeler de oynarlardı, yiyip içerlerdi. Bu güzel bir 
gündür, üzülmeye gerek yok. Ramazan gitti diye üzülmeye gerek yok, Allah’a şükür bayrama 
sıhhat ve afiyetle yetiştik diye ferah etmek lazım. Allah’ın verdiği nimetlere şükretmek lazım. 
En büyük nimet emirlerini yerine getirebilmektir. İbadetimiz bir şeye benzemez ama Allah 
Azze ve Celle kerimdir, cömerttir, bu kusurlara bakmaz, sevabını, ecrini verir inşallah. Allah 
mübarek eylesin. Allah nicelerine yetiştirsin, hepinize de mübarek olsun inşallah.  

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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