
	
	

	
	

	

	

 
 

RECEP AYININ FAZİLETLERİ 
 

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’a şükür bu akşam namazında üç aylar başlıyor, Recep-i Şerif başlıyor. Hayır 

aylarıdır bunlar; hayır, hasenat, bereket, güzellik aylarıdır. Allah Azze ve Celle bu aylarda 
hayrını saçarak veriyor. Müslümanlara, bu aya hürmet edenlere her taraftan bereket 
geliyor. Allah Azze ve Celle her türlü iyiliği, güzelliği verecek inşallah. 

Hicri aylar, günler akşamla beraber başlar. Akşam ezanı ile yeni gün giriyor. Bu 
akşam Recep ayı başlar ve Recep ayının 1. günü olur. Günlerin vazifeleri de var. Bunları 
burada söylemeye vakit yok. Seneden seneye olduğu için insanın aklında kalmıyor. Onları 
talimat olarak yazdırıp vereceğiz inşallah. Onları yapan daha fazla sevaba erer, daha fazla 
Allah’ın inayetine, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in muhabbetine nail olur Allah’ın izniyle. 
Oruçlar da var, tutabilen istediği kadar tutsun. En azından Recep ayında insanın bir gün 
bile oruç tutması lazım.  

Allah (c.c.) bir gün oruç tutan için bu dünyadan daha hayırlıdır diyor. Dünya bir 
tarafa, bir gün oruç tuttu mu o bir tarafa. Fazla tutabilen fazla tutsun. İster üç gün tutsun, 
ister beş gün, ister Pazartesi ve Perşembe, ister hepsini tutsun. Bu aylar mübarek aylardır, 
güzellik aylarıdır. İnşallah ümmete de faydalı olacak. Bu ayda olacak işler hem maddi hem 
manevi olarak iyi olacak Allah’ın izniyle. 

Bizim beklediklerimiz budur, dünya değil de ahiret. Ahireti istersen hem dünya 
hem ahiret oluyor. Allah verdi mi istedi mi ikisini birden verir. Yok, istemezse, Allah 
muhafaza sırf dünyayı verse, o vakit hiçbir işe yaramaz. İsterse bütün dünya senin olsun 
bir işe yaramaz. Ama ahireti verirse, o gene güzeldir. Allah (c.c.) bize her ikisini de versin 
inşallah. Allah (c.c.) kimseye muhtaç etmesin, İslam’ı galip getirsin inşallah.  

Bütün küfür âlemi artık var gücüyle hücum ediyor. Ne utanma kaldı ne ahlak kaldı, 
hiçbir şey kalmamış. Allah Azze ve Celle bu ayların hürmetine yardım etsin. Recep ayı 



	
	

 

 

 

 

Allah’ın ayıdır. Allah hepimize yardım etsin, İslam’a yardım etsin, ne gibi hayırlar varsa 
gelsin, hayırlı olsun inşallah.  

 
Ve Min Alahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
29 Mart 2017/01 Recep 1438 Tarihli Sohbeti 
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