
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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. 

Allah’a şükür bu güzel mevsimlere yetiştik. İnşallah bu akşam mübarek Regaip 
Kandili. Hayırlı olsun, Müslümanlara bereketli olsun inşallah. Allah’ın lütfu olarak 
hayırlara vesile olsun inşallah. Bu dünyanın zulmetini, kötü günlerini inşallah bu güzel 
günler hafifletir. Çünkü bu ahir zamandır, sıkıntılar gün geçtikte daha fazla oluyor. Ama 
Allah ile beraber olanlar için sıkıntılar hafif olur, faydası olur, zararı olmaz Allah’ın izniyle. 
Zararı imansızlara, müşriklere, Allah’a isyan edenleredir.  

Bu güzel ayları Allah’a şükür idrak ettik. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sevdiği 
aylardır, bereketli aylardır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) devamlı bu duayı yapardı, biz de 
yapalım: “Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şaban ve belliğnâ Ramazan” diyor. “Recep 
ve Şaban’a bereket ver, bizi Ramazan’a da yetiştir Allah’ım” diyor. İnsanlar 5-6 aydır oruç 
tutamıyordu, ondan kalanı ara ara oruçlu oluyordu. Şimdi inşallah üç ayı tutacak olanlar 
tutuyor. Tutmayanlar da Pazartesi, Perşembe ve kandil günleri tutarsa, onun her günü için 
Allah değişik değişik sevaplar yazıyor, Allah Azze ve Celle’nin hediyeleri var. Hem ahirete 
mahsus hediyeler hem dünya için hediyeleri var.  

Onun için inşallah bugün ve yarın oruç tutalım. Bir de Recep ayının vazifeleri var. 
Birinci on günde her gün yüz defa; “Sübhanel Hayyul Kayyum.” İkinci on gün 100 defa 
“Subhanel Ehadul Samed”. Üçüncü on gün yani yirmisinden sonra “SubhânallâhirRaûf” 
O da her gün yüz defa. Verilen sadakalar, yapılan hayır hasenat bire onsa, bu aylarda bire 
yüzdür, bire bindir. Ramazan ayı için de Allah Azze ve Celle “Onun hesabını ben bilirim, 
kimseye bildirmeye gerek yok.” diyor.  

Çok büyük bir güzelliğe, güzel mevsimlere geliyoruz. Hayırlı bereketli olsun, 
İslam’a nusret olsun, Müslümanlara muhafaza olsun. Çünkü küfür son derece azgınlaşmış, 
hiçbir müsamaha vermiyor, insanlara hiçbir nefes aldırmıyor. İnşallah bu ayların 
bereketiyle onların yaptıkları havada kalır, zararları kendilerine olur. Kim ki haksız yere 
başkasına haksızlık yapmaya başlarsa, o da ona döner.  

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
Allah şerlerden muhafaza etsin, namertlerden muhafaza etsin inşallah. Bu aylar 

hayırlı bereketli olsun, Recep ayımız da mübarek olsun, üç aylar da mübarek olsun. Allah 
nicelerine yetiştirsin, inşallah Mehdi Aleyhisselam’la beraber.  
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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