
ŞABAN AYI 
 

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 
Eûzü billâhi mine’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. 

 
Allah’a şükür Recep ayına yetiştik, o da bitti. Şimdi Peygamber Efendimiz’in(s.a.v) 

ayı olan Şaban ayına girdik. Bunlar mübarek aylardır. Recep, Allah Azze ve Celle’nin ayı; 

Şaban ayı da Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) ayıdır. Şaban ikinci mübarek aydır. Üçüncüsü 

de Ramazan ayıdır.  

Günler geçiyor. Bu güzel günlerde değişik tecelliler oluyor. Allah’ın her ay için 

ayrı bir tecellisi, ayrı hediyeleri var. Şaban ayı Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) ayı 

olduğu için daha fazla salavat getirmek lazım. Çekmeyen en azından 100 tane 

çeksin. Vazifesi olup da her gün salavat çeken; üç yüz fazla, beş yüz fazla, bin 

fazla, ne kadar çekebilirse çeksin. Bu ayda Efendimiz’e (s.a.v) bol bol salavat getirin. 

Efendimiz’e (s.a.v) salavat getirdiğiniz vakit, O da size ona karşılık muhabbetle 

bakıyor.  

Müslümanların, Mü’minlerin istediği şey Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) sevgisi ve 

muhabbetidir. O’na muhabbet, Allah’ın emrini yerine getirmektir. Peygamber 

Efendimiz (s.a.v) diyor ki: “La ilahe İllallah diyen Müslüman olabilir. Mü’min daha yüksek 

bir mertebedir. Allah’ın sevdiği kulu, beni (Peygamber Efendimiz) herkesten daha fazla 

sevmedikçe hakiki imana yetişmez.” Peygamber Efendimiz’i (s.a.v) seven insan O’nun 

dediklerini yapar. İnsan dünyada başka birisini sevse, sevdiği kişi daha bir şey demeden 

hemen onu araştırır. Nedir, neden hoşlanır, neyi sever diye araştırır; onları yapmaya 

uğraşır. Peygamber Efendimiz’i (s.a.v) de sevdiğimiz vakit; O’nun sevdiği şeyleri 

seveceğiz, sevmediği şeyleri sevmeyeceğiz.  

Mübarek Şaban ayının on beşinde de Berat kandili var. Mübarek bir gecedir. 

Seneye, bütün sene ne olacağı o gecede yazılır. O gece mübarek bir gecedir. Allah 

hayırlı seneler versin inşallah, bereketi olsun. Mübarek aydır, bereketli aydır. Allah 
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Peygamberimiz’in (s.a.v) sevgisini kalbimize işlesin, nakşetsin inşallah. Nakşibendi öyledir, 

nakşedilir inşallah. 

 

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha 

 

Şeyh Muhammed Mehmed Adil Hazretleri’nin 

19 Mayıs 2015 Tarihli sohbeti / Akbaba Dergahı Sabah Namazı 
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