
	
	

	
	

	

	

 
 

PEYGAMBER EFENDİMİZİN (S.A.V.) AYI 
 

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim. 

Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel 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. 
Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. 

 
Şaban ayının 15’i mübarek günlerden biridir. O gece, “Kim kalacak, kim gidecek?” 

seneye olacak bütün şeyler yazılır. Ne rızık varsa o gece yazılır. Onun için, o gece ibadet 
etmek, dua etmek, Allah’ın yanında hayırlı olmasına vesile olur.  

Tabi insanın eceli yazılıdır. O mühim değil de mühim olan iyi bir neticeyle gitmek, 
her tarafı kötülükle dolu, her tarafı pislikle dolu Allah’ın huzuruna çıkmamaktır. Onun için 
bu gecelere, günlere hürmet etmek lazım ki Allah bizi doğru yoldan ayırmasın, doğru yolda 
olalım devamlı. Uçurumdan uçmayalım, doğru yoldan giderken emn-u âmânda, emniyette 
gidelim.  

Onun için Şaban ayı da Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ayıdır. Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’in ayı da mühimdir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), her vesileyi 
ümmetine hayra vesile olsun diye istiyor. Bu ayda da inşallah Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’e salavatları çoğaltmak lazım.  

Yüzden bine kadar, daha fazla yapabilen de yapsın, bir zarar gelmez, fayda olur. 
Oruçlar da tutabilen Pazartesi, Perşembe tutsun yahut bir de kandil günü. Kandil günü de 
perşembeye rastlayacak, çarşamba akşamıdır. Akşam kalkılıp, o gece yüz rekât namaz var, 
üç Yasin var, güzel ibadetler var. Perşembe günü de on beş Şaban oluyor. On beş 
Şaban’da oruç tutmak büyük bir fazilettir, büyük bir ikram var Allah’ın indinde.  

İnşallah elimizden geldiği kadar Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e hürmet edip, 
Peygamberimizi tazim etmek büyük bir fazilettir. Allah Azze ve Celle onun karşılığını 
verir. Sakın, bu insanlar kanıyor. “Hürmet olmaz” diyorlar. Yeni çıkan bu Vahabi, Selefi 
onu günah gibi gösteriyor.  

 



	
	

 

 

 

 

Hâlbuki Allah Azze ve Celle en büyük ikramı Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e 
hürmet edenlere verecek çünkü Allah’ın habibi, Allah’ın sevgilisidir. İnsanların, kâinatın en 
ulusu, en yükseği olan Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e hürmet etmek Allah’ı sevindirir, 
Allah’ı memnun eder.  

Allah memnun oldu mu odur isteğimiz. “İlâhî ente maksûdî ve rıdàke matlûbî” 
Senin rızan istediğimizdir. Onun için her an, her dakika, her fırsatta Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’e salavat, tazim yapın, hiç çekinmeyin. Allah mübarek eylesin Şaban’ı. Ramazan’a 
da yetişiriz inşallah, seneye de yetişiriz inşallah. Seneye Mehdi Aleyhisselam’la diyelim, dua 
edelim öyle. 

 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
28 Nisan 2017/02 Şaban 1438 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı	


