
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ALTI GÜN ORUÇ 
 

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. 

Bu mübarek altı günleri, Şevval’in, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in altı gününü tutan 
Ramazan’la birlikte bir sene oruç tutmuş gibi o sevaba nail oluyor. O günler tabi tutabilen 
için bayramın ikinci gününden başlarsa yedinci günde biter, ikinci bir bayram olur, hayır 
yapanların bayramı sayılıyor.  

Bu tabi bayram gibi değil, özel bir bayram, Allah’ın ikramına mütekabil. Yoksa 
Şevval’in hepsinde de oruç olabilir, o altı gün teker teker de tutulabilir, hepsi birden yahut 
bölüm bölüm de yapabilirler. Bu büyük bir faydadır çünkü ibadetlerin faydası hem ruhani 
oluyor hem cismani oluyor. Ruh için de fayda var, cismi yani insanın vücudu için de büyük 
faydalar var. Allah Azze ve Celle’nin emrettiği her şey insanlar için faydalıdır, onu yapanlar 
istifade eder.  

Allah’in men ettiği şeylerin de muhakkak faydası yoktur, zararı olan şeylerdir. Allah 
Azze ve Celle zarar istemez, insanlar men ettiği şeylerden uzak dursun ister. Onu yapan hem 
cismani hem ruhani olarak zarar görür. Bir kötülük yaptın mı sırf ruhani olarak yani günahı 
var diye değil de insanın vücuduna da fayda vermez. Milleti dolandırdın yahut bir haram 
yaptın, keyif yaptın, vücudun ondan istifade etti zannetme. Ne ruhaniyet olarak ne vücut 
olarak istifade edemezsin, ikisine de zarardır.  

Herkes elinden geldiği kadar sünnetleri yapsın. İnsan sünnetlerin hepsini de yapamaz 
ama farzları muhakkak yapmak lazım, sünnetlere de elinden geldiği kadar niyet etmek lazım. 
“Hepsini yapmak isterim.” dersin ama yapabildiğin kadar, yapamadığının mükafatını 
niyetine göre Allah Azze ve Celle verir. Hem ruhaniyet olarak hem cismaniyet olarak fayda 
bulur inşallah. Allah bu faydaları üzerimize daim etsin. Daim kullukta olalım, Allah Azze ve 
Celle’nin emirlerine uyup, yasaklarından uzak duralım inşallah. 
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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