
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ÜÇ AYLARA HÜRMET 
 

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 üç aylar yaklaşıyor, dört gün sonra inşallah üç ayların birinci günü, 
Recep’in biri olur. Recep ayı mübarek aydır, Allah’ın ayıdır, hem üç ayların başlangıcı hem 
de Eşhürü'l-Hurum denilen Allah katında hürmetli aylardan birisidir.  

Üç aylar Recep, Şaban ve Ramazan’dır. Eşhürü'l-hurum dediği de Recep, Zilkade, 
Zilhicce ve Muharrem aylarıdır. Onlar Hac aylarıdır. Bu Hac değil ama hem üç aylarda hem 
de Eşhurul Hurum’da yer aldığı için Allah’ın azametini, Allah’ın kibriyasını iki defa şey 
yapıyor, Recep ayı daha hürmetli oluyor. Onun için, bu ay mübarek bir aydır. Eski zamanda 
üç aylar başladı mı insanlar hürmet ederdi, günah işleyenler dikkat ederdi. Bazı kötü 
günahlara müptela olanlar o aylarda bu yaptıkları işlerden nefislerini men ederdi, “Üç ay 
sabredelim.” derlerdi. Ondan sonra gene şey yapsalar bile o hürmetten dolayı üç aylar 
muhakkak onlara hidayete vesile olurdu. Üç aylara, Allah’ın hürmet ettiği şeylere hürmet 
edene da Allah yardım eder. Bismillâhirrahmânirrahim;  
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“Żâlike vemen yu’azzim şe’â-ira(A)llâhi fe-innehâ min takvâ-lkulûb” (Hac Suresi – 

32) “Allah’ın tazim ettiği şeylere tazim etmek kalplerdeki takvadandır, imandandır.” Onun 
için, bu günlere, aylara, mekânlara, insanlara; insanlara dediğimiz, Allah’ın tazim ettiği 
insanlara, ilk başta Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e, peygamberler, sahabeler, evliyalar ve 
hakiki ulemalara tazim etmek lazım. Allah’ın tazim ettiği insanlar olduğu için Allah Azze ve 
Celle büyük bir mükâfat verir, hem de imanımızı kuvvetlendirir. Mübarek olsun, bir de onun 
daha vazifeleri var, şeyleri var, onları daha sonra inşallah söyleriz. Allah o mübarek günlere 
kavuştursun.  
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
 09 Şubat 2021/27 Cemaziyülahır 1442 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


