
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ŞEVVAL 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. 

Allah’ın aylarının ayrı özellikleri vardır. Şevval ayı da onlardan birisidir. Bu ay biraz 
ağır bir ay oluyor. Onun için sadakayı, hayır yapmayı unutmayın. Bu ağırlıktan muhafaza 
olmak için Allah Azze ve Celle bir çaresini vermiş, o da sadakadır. Sadaka her türlü şeye 
karşı ilaçtır, şifadır, muhafazadır, daha çok faydaları var. Onun için, bu Şevval ayının 
ağırlığından muhafaza olmak için sadakayı unutmayın.  

Bir de bu ay Ramazan ayından sonra geldiği için, onu tamamlasın diye altı gün oruç 
var. Şevval orucunu ister arka arkaya tutabilirsiniz, ister teker teker tutun. Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.); “Kim ki Ramazan ayının orucunu tutup, ondan sonra altı gün Şevval’den 
tutarsa, her gün on gün yerine geçer, bir sene oruçlu olarak geçirmiş gibi olursunuz.” diyor. 
Bütün zamanı oruçlu olarak geçiren bazı insanlar var, onu yaparlar, hayatları boyunca 
devamlı oruçtadırlar. Kim ki Şevval ayının altı gününü tutar, Ramazan’la beraber o fazilete 
erişmiş olur, o fazilete nail olur. 

Bu güzel bir şeydir, eziyet olmadan, zahmet olmadan bu sevaba, bu fazilete nail 
olmuş oluyoruz. Bir de onun diğer bir faydası, Şevval ayının ağırlığını hafifletir, insan 
muhafaza olur. Allah Azze ve Celle bir emir verdi mi bir tane faydası olmaz, binlerce faydası 
olur. Biz bir tane, iki tane bilsek, Allah Azze ve Celle o emri yerine getirene hadsiz hesapsız 
fayda, menfaat vermiş oluyor. Onun için, onu da ihmal etmeyelim, güzel bir fırsattır, onu 
kaçırmamak lazım. 

Sonra yaparım dersen, sonrası gelir mi gelmez mi belli olmaz. Onun için, elimizde 
imkân varken her faydadan istifade edelim. Çünkü bunlar sıhhatte yapılır. Sıhhat var mı yok 
mu o mühimdir. Sıhhati olan insanların onu yapması güzel. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in 
sünnetine tabi olup, Ramazan ayının bereketinin devamında, bu ayda da o bereketi elde 
etmiş oluyorlar. Hayırlara vesile olsun, bereketli olsun, Allah muhafaza etsin inşallah.  
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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