
	
	

 
 
 
 
 
 
 

RECEP AYININ VAZİFELERİ 
 

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. 

 
Recep ayımız mübarek olsun. İnşallah yarın, bu akşamdan sonra başlıyor. Üç aylar 

hayırlı aylardır, güzel, mübarek aylardır. Recep, Şaban, Ramazan. Recep ayı Allah’ın 
mübarek ayıdır, Şaban Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in, Ramazan da ümmetin ayıdır. Bu 
aylarda ibadet yapınca on mislinden bin misline kadar sevap yazılıyor. Ne kadar fazla hayır, 
hasenat, ibadet yapsak, o kadar bizim için kârlı olan aylardır.  

3 ayların yeri ayrıdır. Senenin başka mübarek ayları da var ama bunlar gibi olmuyor. 
Zilkade, Zilhicce, hac ayıdır ama herkes hacca gidemediği için her insana tesir etmiyor. 
Tesir eden üç aylardır. Üç aylar oldu mu mübarek evliyalar, müminler, Müslümanlar bu 
aylara hürmet edip, dine, ibadetlere daha çok dikkat ederlerdi. Eskiden beri bu böyledir. 
Eskiden tabi daha fazla hürmet olurdu, şimdi gene de eksik olmuyor, insanlar hatırlıyor.  

Recep olunca insanlar ne yapacaklarını biliyorlar. Ama Muharrem geliyor, Hicri 
yılbaşı olunca onu çoğu insan hatırlamaz. Ama bu üç ayları daha fazla hatırlarlar. Onun 
ibadetleri, tesbihatları var ama en mühimi oruç tutmak. Bazıları üç ay oruç tutuyor, bazıları 
tutamadığı için Pazartesi, Perşembe tutuyor, o da aynıdır. Yahut Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’in dediği gibi: “Ayın başında, ortasında, sonunda tutan, bir ay oruç tutmuş gibidir.”  

Tesbihatlar var: İlk on gün Subhana’llahi’l Hayyul Kayyum, ikinci on gün 
Subhana’llahi’l- Ehadi’s Samed, üçüncü on gün de Subhana’llahi’l Gafuru’r Rahim. Her 
gün yüz defa bunlar çekilecek. Bir de namazı var, her on günde on rekât namaz. İster 
hepsini birden kılarsınız, ister ikişer ikişer kılabilirsiniz. Onların arkasında kısa bir dua var 
ama onu da bakıp söylemek lazım. Şimdi söylesek de akıllarında kalmaz. Her tarafta var, 
insanlar bastırıp dağıtıyor, ne yapacağını söylüyor.  

Bu güzel ayın faziletini kaçırmamak lazım. Allah (c.c.) ikramından bize vermek için 
güzel mevsimler yapıyor. Allah cömerttir. Cömert insan cömertliğini vermek ister ama 
Allah Azze ve Celle cömertlerin en cömertidir. Allah Azze ve Celle insana benzemez; sen 
aldıkça daha da verir, verip de bitecek diye bir korku yok. İnsan da ne kadar cömert olsa 
da acaba biter mi diye düşünür. Ama Allah Azze ve Celle’nin her şey kendi elindedir. O 
 
 
 



	
	

 
 
 
 
 
 
 
bakımdan bir kaygısı, korkusu yok, hâşâ! Allah Azze ve Celle’nin cömertliğine had hudut 
yok. “İsteyin, istememezlik yapmayın, utanmayın, çekinmeyin. Benden isteyin.” diyor 
Allah Azze ve Celle. Allah bu hayırlı aylarda bize hayır versin, mübarek olsun, 
Müslümanlara hidayet olsun inşallah. İslam’a nusret olsun, hayırlar gelsin, şerler defolsun 
inşallah.  
 
Ve Min Allahu Tevfik  
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
 18 Mart 2018/30 Cemaziyelahir 1439 Tarihli Sohbeti 
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