
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MEVLİT AYI 
 

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. 

Mevlit Ayı mübarek olsun. Allah’a şükür bu güzel aya selametle yetiştik. Mevlit ayı 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hürmetine, Allah’ın izniyle bereketli geçer inşallah. Bu ay 
dünyalara rahmet olan Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in dünyaya nur verdiği aydır.  

Mevlit günü, Kadir Gecesi kadar kıymetli bir gecedir. Bunun hürmetine bütün ay 
Allah indinde mübarek sayılır. Bu ayda Allah Azze ve Celle tarafından hayırlar gelir, hayırlar 
dağıtılır. Allah’a şükür bir sene geçti, geçen sene Allah’ın hikmeti, hiç aklımızda olmadığı 
halde Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in huzurunda birinci gününü idrak ettik. İnşallah bu 
sene de hepimiz manevi olarak O’nun huzurunda idrak etmiş oluruz inşallah. Çünkü insan 
sevdiğiyle beraberdir, hem dünyada sevdiğiyle olur hem ahirette inşallah.  

Peygamber sevgisi mühimdir. Bu sevgi olmasa hiçbir işimiz yaramaz, bir faydası yok. 
O’na (s.a.v.) tâbi olmak kurtuluştur, Allah’ın sevgisine mazhar olursun. O’nu sevmezsen 
Allah seni sevmez. Allah’ın sevdiği habibini, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i biz de severiz. 
İnşallah cennette O’nunla (s.a.v.) komşu oluruz. Bu en büyük mükâfattır, en büyük arzumuz 
odur. Dünyanın kıymeti yok. Müslümanlar; “Şu şöyle söyledi, bu böyle söyledi…” diye 
kızıyorlar. Onlar bedbaht insanlardır, kötü insanlardır. Şeytan hiçbir zaman iyi olur mu? E 
olmaz. Şeytana tâbi olan insanlar da aynı şekilde yani onların kıymeti yok, hiçbir kıymeti 
yok. İstediği kadar havlasın dursun, onlara itibar olmaz, Allah cezalarını verir.  

Onun için, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e tâzim etmek ibadettir. O’na tâbi olmak 
ibadettir. O’na itibar etmek Allah indinde senin de itibarını yükseltir. Her tâzim Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’e layıktır, başka kimseye layık değil. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) en 
yüksek olandır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hiçbir kusuru olmayandır. İnsanoğlunun 
kusuru olur ama peygamberler masumdur. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in mertebesi en 
yüksek olandır. Onun için, O’na tâzim eden insan muhakkak saadete kavuşur, sonu da hayır 
olur. 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e itibar etmeyen, “O da bizim gibi bir insandır.” diyen 
ve Müslüman geçinen tayfalar var, onların da sonları tehlikedir. Allah muhafaza etsin, bu 
dünyadan şekavetle çıkabilirler, imansız çıkabilirler. Onun için, her zaman okuyoruz ama  



 
 

 

 

 

 

bu ay dolayısıyla Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e daha fazla Salavat-ı Şerife okusun herkes. 
Herkes bu ay fazladan yapsın, yapabildiği kadar çok yapsın. Yüz yapan iki yüz yapsın, iki 
yüz yapan dört yüz yapsın, beş yüz yapan bin yapsın. Bu ay Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in 
hürmetine daha fazla Salavat-ı Şerif getirin. Bu, O’nun da sana karşılık vermesine vesile olur. 
Çünkü her salavat getirdiğin vakit Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de salavat getiren insana 
karşılık veriyor.  

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den ziyade bize faydası daha çoktur. Onun için, bu ay 
dolayısıyla Salavat-ı Şerif’leri çoğaltın, “Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in mevlidi hürmetine 
deyip.” hayır hasenatı çoğaltın. Bu ay yapılan her şey O’nun hürmetine olsun inşallah. 
Mübarek olsun, Allah nicesine yetiştirsin, imanımız daha kuvvetli olarak, muhabbetimiz 
çoğalarak inşallah. 

  
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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