
	
	

 
 
 
 
 
 
 

REBİÜLEVVEL 
 

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. 

İhvanları ziyaret ettik, dünyanın öbür ucuna selametle gidip geldik. (Şeyh Efendi, 
Malezya, Endonezya ve Sri Lanka seyahatinden döndü.) Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in 
hürmetine bunlar. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bu güzel Rebiülevvel ayına rastladı son 
gelişimiz.  

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hürmetine Allah bütün kâinatı yarattı. O’na 
hürmet eden hürmet bulur, hürmet etmeyen kendi bilir. Ne Allah’ın ona ihtiyacı var, ne 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ona ihtiyacı var. Şeytan her tarafta var gücüyle kendisini 
hak gösterip, hakkı batıl göstermek istiyor. Bizim Peygamber Efendimiz’i sevmemiz 
farzdır, O’na tazim etmemiz farzdır.  

Onlar “Şirktir!” diyor. Bütün insanların kafalarını karıştırmışlar. Sesleri fazla çıkıyor 
ama aslında Allah’a şükür kendileri azınlıktır. Fazla değiller ama öyle bir yapıyorlar ki 
normal insanlar yanılıyor. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Sevad-ı azam” diyor yani 
çoğunluk ehl-i sünnet olanlardır, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sünnetine tâbi olanlardır. 
Ama O’na tâbi olmayanlarda edep olmadığı için her türlü yolu yapıyorlar. Güya “Biz 
fazlayız, biz haklıyız…” gibisinden sesleri çok çıkıyor. Yok, istediği kadar şey yapsınlar, 
hak ehli tevazu ehlidir, Allah’a itaat edenlerdir, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i sevenlerdir.  

Bu ay O’nu her vakit tazim etmemiz lazım, bu ayda daha sevinçli olmamız lazım. 
Allah’a şükür seviniyoruz. Adı da güzel bir aydır: Rebiülevvel. Rebiülevvel, bahar, ilkbahar 
demektir. İlkbahar en güzel mevsimdir. Allah Azze ve Celle Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’i en güzel günde, en güzel vakitte yaratmış, O’na en güzel şeyleri vermiş. O’na 
tazim edip, bunlara hürmet ederseniz Allah size de bu feyizden nasip eder.  

Cenab-ı Allah Rebiülevvel ayımızı mübarek eylesin, İslam’a da Müslümanlığa da 
hidayet etsin. Cenab-ı Allah, şeytanın şerrinden, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i 
sevmeyenlerin, O’na hürmet etmeyenlerin, tazim etmeyenlerin şerrinden de muhafaza 
etsin. Kim olursa olsun Allah hepimizi muhafaza etsin, muhabbetimiz daim olsun.  
 
 



	
	

 
 
 
 
 
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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