
	
	

 
 
 
 
 
 
 

EFENDİMİZ (S.A.V.)’E ÖZELDİR 
 

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. 

 

Dün söylemiştik Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in doğum günü geliyor, Mevlid-i 
Şerif. Mevlid-i Şerif, Rebiülevvelin 12. gecesi, Pazartesi gecesi oluyor. Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’in günü Arabî yahut Kameri sene üzerine oluyor. O gece mübarek bir 
gecedir. O geceyi kaçırırsan başka günde o fazileti alamazsın. Fazileti çok büyüktür. Onu 
kaçırmamak lazım, ona hürmet etmek lazım. O gece bütün kâinat için sevinç gecesidir 
Allah’ın izniyle.  

Bu, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) için böyledir ama bizim insanlar, Ümmet-i 
Muhammedi için Kameri sene mühim değil. Bizimki normal senede de olur çünkü o 
gecenin fazileti filan yok. Ondan sonrakiler olabilir yani Kadir Gecesi, başka geceler. Onda 
doğmuş olsa gene de faziletli olur da normal insanlar kendilerine Peygamber (s.a.v.)’e 
tazim olsun diye, O’na hastır diye, Kameri olarak Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in doğum 
günü, mevlit günü o gün olur.  

Başkası için bir sakıncası yok. Nisanda doğdum, martta doğdum, haziranda 
doğdum diye yapabilirsiniz. Yani onu söylemekte bir zarar yok, günah yok ama Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’inki O’na hastır, O’na özeldir. O’na tazim etmenin o günde yapılması 
lazım. Yani şimdi insanlar “Acaba biz de Kameri seneye göre mi yapalım? O gün mü 
söyleyelim?” diye soruyorlar. Yok çünkü doğumdu, evraktı, pasaporttu, şuydu buydu 
başka türlü olmaz, olmasına da gerek yok. Onun için kendimizi fazla özel görmemek için 
böyle olması lazım. Sırf Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in doğumu Kameri olarak kutlanır.  

Başka mübareklerin ne zaman olursa olur, normal insanın da ne zaman olursa olur. 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yeri ayrı olması lazım, özelliği olması lazım. O günün 
bereketi üzerimize olsun inşallah. O’nun sevgisi her daim katbekat artsın inşallah. Allah 
O’nun şefaatine bizi nail etsin. Cennette de civarında iskân olalım inşallah.	

Ve Min Allahu Tevfik                                   Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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