KIYMETLİ ZAMANLAR
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 şükürler olsun mübarek aylara hemen hemen vasıl olduk. İki gün sonra
inşallah Receb-i Şerif Şehrullah, Allah’ın ayı. Receb-i Şerif birinci aydır. Üç ayların,
mübarek ayların, mübarek mevsimin birinci ayıdır, müjde veriyor. Peygamber Efendimiz
(s.a.v.) onu severdi, müjdeleyene hayır dua ederdi. Onun için;

ﺎن َو ﺑَﻠﱠ ْﻐﻨﺂ َ َر َﻣﻀﺎ َ َن
َ َﺐ َو َﺷ ْﻌﺒ
َ اَﻟّﮭُ ﱠﻢ ﺑﺎ َ ِر ْك ﻟَﻨﺎ َ ﻓِﻲ َر َﺟ
“Allâhümme bârik lenâ fi Recebe ve Şa’bân, ve bellignâ Ramazân.” diyordu Hadis-i
Şerif. Bu mübarek aylar, bahusus Recep ayı, “eşhuru’l hurum” diyor. (Haram aylar,
hürmete lâyık aylar. Zilkâde, Zilhicce, Muharrem, Receb) Yani o aylarda eskiden savaş
yapmazlardı. Savaş ayı değil çünkü Hac mevsimi olurdu, Recep’te de Umre olurdu. Bütün
millet Ramazan’da Umre’ye gidelim der ama Hac’dan sonra en makbul Umre Recep
Umresi’dir. Onu insanlar fark etmiyor. Ramazan’da gidip de orada teravih kılalım diye
yapıyorlar. O da tabi nasip meselesi. Ne zaman gidecekse Allah takdir etmiş ama
dediğimiz gibi Recep ayı mübarek aydır. Onun gelmesi ruhlara ferah verir, sürur verir.
Ondan sonra Şaban ayı gelecek, ondan sonra da Ramazan ayı. Ayların, on bir ayın
sultanı diyor. Şimdi mühim olan, bir sene geçmiş, üç aylara tekrar vasıl olduk. Peygamber
Efendimiz (s.a.v.)’in de dediği, ahir zaman gelince yani kıyamet yaklaşınca zaman çok
hızlanıyor. İnsan geçen seneyi değil, evvelki seneyi bile daha dün gibi zannediyor. O kadar
hızlı geçiyor zaman. Gaflette olanlar zarardadır. Bu aylara hürmet edip de onların faziletine
nail olan insanlar kazançtadır.
İşte dediğimiz gibi, göz açıp kapayana kadar zaman geçiyor. Hayır işi yapmazsan,
ibadet yapmazsan boşuna geçmiş oluyor. Bunlar kıymetli zamanlardır, mübarek
zamanlardır, kıymetini bilmek lazım. Bu ayların ibadetleri var, zikirleri var, yapılacak özel
ibadetler var. Normal yapılan hayır hasenatın bu aylarda on misli, yüz misli, beş yüz misli,

bin misli sevabı oluyor. Yani bu göz ardı edilecek bir mesele değil, dikkat etmek lazım,
fırsatı kaçırmamak lazım.
Bu aylarda tabi en büyük ibadetlerden biri oruç tutmaktır. Bazı insanlar üç ayı
tutabiliyor, tutamayan en azından birini, ortasını, sonunu tutsun. Ondan daha fazla isteyen
Pazartesi, Perşembe tutsun. Yahut hiç tutmayan bu ayda en azından bir gün muhakkak
tutsun. Bu ayda iki tane mübarek gece var, Regaip gecesi, bir de Miraç gecesi. Onlar
mübarek gecelerdir. Bu aydaki faydalardan, Allah’ın nimetlerinden gafil olmayalım, hayır
hasenatımızı çoğaltalım, insanlara yardım ederek, üstümüze kul hakkı varsa onu ödeyelim.
Kul hakkı yememek lazım, kul hakkı mühimdir, başka şeye benzemez. Allah’ın hakkını
Allah affeder ama kul affetmeyince işin zor olur.
Ondan sonra, başka insanlarla iyi geçinmek, iyi olmak, insanlarla iyi olmak,
insanların ayıplarını görmemek lazım. İnsanların ayıbını görünce kendi ayıbınızı hatırlayın,
biz bundan beteriz galiba deyin. Onu ayıplamaya gerek yok, ayıplarsan insanın başına gelir.
Allah muhafaza, insanın cezası ilk başta burada verilir. Bir insanı “Bu böyle yaptı.” diye
ayıplarsın, bir bakarsın sen de aynısını yapmışsın. Allah muhafaza etsin. Onun için bu
aylarda Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in güzel edebinden, ahlakından ders alıp, onu
yapmaya uğraşmamız lazım.
Dediğimiz gibi, sevabı yüz misli, beş yüz misli, bin mislidir. Bu ayın zikirleri var.
Birinden onuna kadar on rekât namaz var. Onundan yirmisine gene on rekât namaz var.
İki günde bir iki rekât kılabilirsiniz yahut hepsini, on rekâtını bir defada kılabilirsiniz, nasıl
isterseniz. Yahut dört kılarsınız, daha sonra iki iki de olur. İlk on gün on rekât, ikinci on
gün on rekât, üçüncü on gün gene on rekât var.
Birincisinde üç İhlâs, üç Kulya eyyühel kafirun okuyacaksınız. Ondan sonra da
onun sonunda duası var. Her on günün duası ötekilerden biraz daha değişik. Bunlar da
dua kitaplarında yazılı yahut nasıl yapılacağı daha sonra söylenir. Şimdi söylesek bile
aklınızda kalmaz. Bir de birinci on gün tesbihat var, her gün yüz defa. İkinci gün gene
tesbihat var. Üçüncü on günde gene ayrı tesbihat var. Recep ayının tesbihatları, ibadetleri
tabi daha çok şeyler var ama bizim Şeyh Efendi’nin tarif ettiği bu kadar.
İnsanların yapabildiği kadar söyleriz çünkü daha fazla olunca bir gün yapar, iki gün
yapar, ondan sonra yapamadığı için sıkıntıya düşer. Yapabildiğiniz kadar yapın, daim
olsun, devamlı olsun. Birden, fazla yük alıp da yükün altında ezilmeye gerek yok. Allah
ecrini verir, yapmış olduğunuz kadar verir çünkü niyetledir. Hepimize mübarek olsun
inşallah. İslam’a kuvvet olsun, hepimize kuvvet olsun inşallah. Ahir zamanda yaşıyoruz,

manevi kuvvet maddi kuvvetten daha büyüktür. Maddi kuvvet, manevi kuvvet yanında
hiçbir şeydir. Bütün bu dediğimiz silahlardı, şuydu buydu, Allah’ın bir evliya kulunun
tasarrufu olursa onlar işe yaramaz, tesir etmez. Nasıl İbrahim Aleyhisselam’a ateş tesir
etmediği gibi Allah istedikten sonra bunların bir tesiri olmaz.
Onun için, İslam âlemine söylenecek söz, ibadetlerine dikkat etsinler, sünnetlere
dikkat etsinler. Allah’ın tazim ettiği, yücelttiği şeyleri tazim etmek lazım. Allah Azze ve
Celle Kur’an’da da buyuruyor; Allah’ın indinde aylar on iki aydır. Dördü, “eşhuru’l
hurum” daha hürmetli aylardır. Onlara hürmet etmek bize lazımdır. Allah’ın hürmet ettiği
şeylere hürmet etmemiz lazım. Bu akılsız insanlara uyup da “Ne için hürmet edeceğiz?”
demeyin. Cenab-ı Allah hürmet etmiş, Kur’an’ı Azimüşşan’da “Bu mübarek aylar.” diye
onları zikretmiş.
Onun için onlara hürmet etmek bize fayda olur, o manevi kuvvet bize gelir,
muhafaza oluruz, bereket artar, imanımız kuvvetlenir. En mühim şey imanımızın kuvvetli
olması. O olduktan sonra insana hiçbir şey tesir etmez, her şey kolay gelir, zor bir şey
olmaz Allah’ın izniyle. Allah hepimize bu mübarek ayların bereketinden, feyzinden,
kuvvetinden, bütün hayırlarından nasip etsin inşallah. Allah nice senelere yetiştirsin. Gene
dua ederiz, bütün dünya İslam’la müşerref olsun diye dua ederiz. Mehdi Aleyhisselam
çıksın inşallah.
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