
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SAYILI GÜNLER 
 

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 Azze ve Celle buyuruyor: Bismillâhirrahmânirrahim  
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“eyyâmen ma’dûde” (Bakara Suresi – 80) “Sayılı günler var.” Bu insanlığın, her 
şeyin dünyada sayıyla günleri var, seneleri var. Ona göre her şeye Allah bir sınır koymuş. 
Yüz de yaşasan, bin de yaşasan gene sayılı günlerdir, eyyâmen ma’dûde. Bazı aylar, günler 
daha faziletli oluyor. Şimdiki haram aylar da mübarek günlerdir. Zilhicce gelecek, onu 
Kur’an’da da zikrediyor: 
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 “Vel-fecr. Ve leyâlin ‘aşr” (Fecr Suresi 1 - 2) Allah Azze ve Celle yemin ediyor. 

“Tanyerinin ağarmasına and olsun. Zilhicce ayının ilk on gecesine and olsun.” Allah 
istediği şeye yemin edebilir ama biz ancak Allah’ın adına yemin ediyoruz. Fecr gündüz yani 
sabah demek. Bu on geceyi Allah mübarek eylemiş. Allah’ın takdiri, hikmetidir. Onlara 
hürmet edeceğiz, onlarda daha fazla sevap var. Ne kadar hürmet edersen o kadar daha 
fazla sevap kazanıyorsun.  

Günlere hürmet ettiği gibi insanlara da Allah Azze ve Celle hürmet etmiş. Mesela 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) en hürmet edilen zâttır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in 
üstüne yoktur, O’nu böyle bilmek lazım. Bunu insanlara, çocuklara öğretmek lazım. Ne 
dünyada ne başka yerde Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den daha kıymetli hiç kimse yoktur. 
İnsanlar kendi kendilerine kıymet yapar; üç sene, beş sene, on sene, yüz sene, bin sene, en 
sonunda kıymeti kalmaz. Ama Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ilelebet kıymetli bir insandır. 
O’nu sevmemiz farzdır, kendi nefsimizden daha fazla sevmemiz lazım.  

 



 
 

 

 

 

 

Bahusus Müslümanlar arasında şeytanın oyunları var şimdi. Yeni yetme herifler var, 
“O da bizim gibi bir insandı.” diye söylüyorlar. O olmaz. Allah günlere bile fazilet 
verdikten sonra, Peygamberimiz (s.a.v.)’e zaten Kur’an’ın her bölümünde, neredeyse her 
sayfasında tazim etmiş. Bize de “Tazim edin.” diye emir verilmiş.  

Onun için dikkat etmek lazım, çocuklara öğretmek lazım. En sevdiği kim? Anne 
mi, baba mı? Yok, ilk başta Allah Azze ve Celle, sonra Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i 
sevecek, onu öğretmek lazım. Ondan sonra istediğini sevsin. Allah onların sevgisine bizi 
mazhar etsin inşallah. Bu Cumanın hürmetine ne gibi hayırlı maksatlar varsa hâsıl olsun 
inşallah. 

 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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