
	
	

 
 
 
 
 
 
 

MÜBAREK GÜNLER VE GECELER 
 

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. 

 Elhamdülillah bu Berat Kandili, on beş Şaban mübarek olsun. Allah nice senelere 
İslam’ın izzetiyle, şerefiyle, Mehdi Aleyhisselam’la yetiştirsin inşallah. Mübarek olsun, bu 
gece ihya edildi. Zaten namaz kılana kadar bir iki saat yatsa bile yine geceyi ihya etmiş gibi 
sayılır, Allah ona göre ecri verir, vermiştir Allah’a şükür.  

Bize de bu geceyi tebrik etmeyi, ona kıymet vermeyi nasip ettiği için, muhakkak bu 
senemiz imanla, İslam’la, Allah’ın emriyle, Allah’ın izniyle güzel geçer. Bu gece boşa 
gitmedi, Allah’ın bereketi, feyzi, füyuzatı üzerimize oldu Allah’a şükür. Bu geceye kıymet 
verene Allah da kıymet verir. Bu insanlar gafildir, iyi şeylerden gafildir. Ellerinden, 
avucundan akıp gidiyor, farkında değiller. İyi nedir, kötü nedir fark etmeden yaşayıp 
gidiyorlar.  

Bir gece hayata bedel derler, bu da o gecelerden, mübarek gecelerden birisidir. 
Allah’a şükür bize nasip oldu. Bütün gecelere, mübarek gecelere ve günlere kıymet 
vermemiz nasip olsun inşallah. Çünkü kıymet verince, senin hasenat defterine, sevap 
defterine yazılıyor, ahirette de makamın yükseliyor. Kıymet vermezsen, farkında değilsen, 
sen de kıymetsiz olursun, en azından makamın da düşük olur. Yok, hiç bilmezsen, o vakit 
kıymetsiz olursun, makamın da yüksek olmaz.  

Onun için, bu geceler Allah Azze ve Celle’den bize hediyedir. İnsan onlara kıymet 
verdiği için kıymetlenir. İnsanların bu yüzden Allah’a şükretmesi lazım. Milyarlarca insan 
var, çoğu zaten imanda değil, yoldan çıkmış, küfür yolundadır. Müslüman dediğin 
insanların da yüzde biri bile bu gecelere kıymet vermiyor, çoğunun haberi yok. Onun için, 
sizin bu geceleri bilmeniz Allah’ın bir lütfudur, Allah’ın bize bir ikramıdır. Buna şükretmek 
lazım, daim olsun inşallah.  

Şükürle nimetler devam eder. Allah da bize bu geceyi bildirdi, onun kıymetini 
bildirmesi de bizim şanslı insanlar olmamızın işaretidir, delaletidir, ona delalet ediyor. 
Çünkü dediğimiz gibi, insanların ancak yüzde biri farkındadır. Lüzumsuz şeylerin peşinde 
koşarlar, hiçbir lüzumu olmayan şeylerden haberleri var ama esas kendilerine yarayacak 
 



	
	

 
 
 
 
 
 
şeylerden haberleri yok. Allah mübarek eylesin. Dediğimiz gibi, nice seneler İslam’ın bu 
nuruyla yaşayalım inşallah. 
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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