
 
 

 

 

 

 

 
RAHMET MEVSİMLERİ 

 
Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 

Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim. 
Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel 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. 

Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. 
 

Allah Azze ve Celle bizim için mevsimler yaratmış. Dünya mevsimleri var, bir de 

ahiret mevsimleri var. Şimdi dünya mevsiminde ilkbahardır. Allah katında da Recep, 

Şaban, Ramazan bunlar da rahmet mevsimleridir. 

Onların içinde de faziletli geceler var. Onlar daha da güzel, daha rahmetli. Allah 

(c.c.) daha çok ikram etmek için senede 5-10 gece belirlemiştir. Bunlar özeldir, ayrı 

gecelerdir. Duaların kabul olduğu gecelerdir. O gecelerde yapılan ibadetler daha 

makbuldür, daha fazla sevap yazılır. Ücretimiz daha fazladır, ikram daha fazladır, hediye 

daha çoktur.  

Bunlar var, bir de her hafta Cuma gecesi var, o da bayramdır. Onun da ikramları 

ayrıdır. Allah’a şükür bugün hem Şaban ayının Cuması hem de Allah’ın izniyle yarın akşam 

da Berat Kandili’dir. O, senenin sonu sayılır. Yazılacak rızıklar, yapılacaklar, kim seneye 

yetişir, kim yetişmez hepsi bu gece yazılır. Onun için bu da mübarek bir gecedir, mühim 

bir gecedir. Onu ihya etmesi büyük bir fazilet olur.  

Allah Azze ve Celle meleklere; “Kim benden tövbe istiğfar ister, kim rızık ister,  

bakın, dolaşın.” diyor. Sabaha kadar bakar, bunlara ikram ederler. İnşallah ikram 

olunanlardan olalım. Allah’ı unutmayanlardan olalım. “Vezekker” diyor, zikir demek 

hatırlatma manasındadır.  

Allah’ı hatırlamak ibadetin en iyisidir. Allah devamlı hatırınızda olsun, unutmayın. 

Allah’ı unutursanız o vakit işiniz kötü ama unutmadıktan sonra hiçbir korku yok, üzüntü 

yok. Allah’ı unutan insan bitmiştir. Ne kadar korku varsa, ne kadar endişe varsa ondadır. 

Ama Allah’ı unutmayan, dünya batsa bile batsın der. Allah var, başka ihtiyacımız yok. 

Dünya için gelmedik, Allah için geldik biz inşallah.  

Ve Min Allahu Tevfik  

El Fatiha                                                            Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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