
 
 

 

 

 

 

 
MÜHİM OLAN MEVLİT GÜNÜDÜR 

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. 

 
Unutmayalım ki Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in Mevlit ayındayız. Rebiülevvel ayı 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in mevlit ayıdır. Mevlit, O’nun doğduğu gün olan ayın 12. 
günündedir. Onun için, bütün ay bereketli olur ve Peygamberimiz (s.a.v.)’e hürmet ederiz.  

Bakıyorum da Nisan ayında “Kutlu Doğum Haftası” diye bir şey yaptılar, bütün 
önemi oraya koydular. Bu aya ise ne bir ehemmiyet verilmiş, 12. gün diye bir şeyler yapıldı 
mı bilmiyorum. Ama Şeyh Efendi işaret etmişti ve Nisanda yapılan kutlu doğumu 
beğenmemişti çünkü fitnedir. Başta, “İkisini birden yapıyoruz.” diyorlardı ama bakıyorsun, 
artık Rebiülevvel’in Mevlit gününe büsbütün hürmet yok, itibar yok.  

Zaten Allah’ın bütün kutsal, mukaddes günleri kameri seneye göre yapılmış. 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in doğum günü Rebiülevvel’de kutlanır. Bu ayda yapılan 
hayırlar daha bereketli olur, daha sevap olur. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) diyor ki: “Kim 
bana bir salatu selam getirirse, Allah ona on defa daha fazlasını verir, on günahını bağışlar, 
on mertebe, derece yükselir.” Onun için, “Bu ayda yapılan hayır hasenatı Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’in şerefine, O’nun hürmetine, Mevlit ayı hürmetine yapıyoruz.” derseniz 
daha da fazla sevap olur.  

Daima sevap var ama bazı vakitlerin, bazı günlerin daha fazla sevabı oluyor. Onun 
için, bu günleri kaçırmayalım. O şeyi çıkarana da ne diyeceksin? Allah hidayet versin, akıl 
fikir versin. Çünkü “İkisi de oluyor.” diyorlar ama olmuyor işte. Esas hakikisini unuttular, 
itibarı olmayan güne, haftaya daha fazla kıymet veriyorlar. Her tarafta reklamlar, 
konferanslar, bilmem neler… Bir şeyler yapıp, ona itibar kazandırdılar ama Allah’ın itibar 
vermediği şeyin bir kıymeti yoktur. Mühim olan Mevlit günüdür inşallah. 

Onun bereketi üzerimize olsun, bu ayın bereketi üzerimize olsun. Onun hürmetine 
Allah (c.c.) bu memleketi muhafaza etsin, İslam’ı galip getirsin. Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’in hürmetine deccalları, münafıkları, kâfirleri Allah (c.c.) kahrı perişan etsin inşallah. 
Bütün küfre, batıla, O’nun dini zahir olsun, galip gelsin inşallah. 

Ve Min Allahu Tevfik               Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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