
 
 

 
 
 
 
 
 
 

KABUL SAATİ 
 

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. 

 Bugün Allah’a şükür mübarek Cuma günü, Müslümanların bayram günüdür. 
Bugünün fazileti çok büyüktür ki Allah Azze ve Celle, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e 
bugünü tahsis etmiş, ümmetine hediye olarak bugünü O’na vermiş. Bu Cuma gününün 
hikmetini Allah’tan başka kimse bilmez. Bizim bildiğimiz çok az ama onun da zaten bize 
faydası çok büyüktür.  

Bugünde bahusus bir icabet saati vardır ki dualar kabul olur. Bu, 24 saat içinde bir 
saattir. Onun ne zaman, hangi saat olduğu belli değil ama toplasan bir gündür. Devamlı dua 
etmek lazım, kabul saatine rastlarsa icabet olur. Allah Azze ve Celle; “Bana dua edin, kabul 
edeyim.” diyor. Olmuyor diyorsun, burada olmazsa o duan yine makbuldür ama ahirete 
kalmıştır. Ahirete kalınca daha faydalı oluyor. İnsan kıyamet günü der ki: “Keşke bütün 
dualarım dünyada verilmeseydi de burada verilseydi.” Ama gene de Allah Azze ve Celle’nin 
fazlı keremi çoktur, Allah cömerttir. Onun için burada da isteriz, ahirette de isteriz inşallah.  

Bu günler sıkıntılı günlerdir, Allah yardım etsin diye dua edelim. Allah muhafaza 
etsin, Allah İslam âlemine, Müslümanlara, Allah’la olanlara bu süreci selametle geçirsin. 
Allah’a karşı gelenler de tövbe etmezlerse zaten cezalarını muhakkak bulurlar. Bazı insanlar 
var ki tövbe edeceklerine daha kötü oluyor. O da küfrün inadındandır. Kâfir inat olur, hakkı 
kabul etmez. Hakkı kabul eden Müslümandır, etmeyen değildir. Hakkı kabul edeceksin ki 
Allah yardım etsin. 

Allah kuvvet versin, Allah muhafaza etsin inşallah. Hakkı kabul ediyoruz, her şey 
Allah’tandır. Allah bize lütfeylesin de selamete çıkalım inşallah. Mühim olan imanını 
muhafaza etmektir, odur en mühim olan, imtihandan geçebilmek lazım. Sabit olun, 
sabitkadem olun, Allah’a sığının. Dediğimiz gibi, vaktimizi daima duayla, tesbihatla 
geçirelim. Bu güzel bir aydır, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ayıdır. İnşallah O’nun 
hürmetine ümmet selamete çıkacak. Bu Salı gecesi de 15 Şaban’dır. O gece olacaklar yazılır. 
İnşallah hayır yazılır.  
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha                   Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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