
 
 

 
 
 
 
 
 
 

İKİ BAYRAM BİR ARADA 
 

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. 

Recep ayımız hayırlı, mübarek olsun inşallah. Bugün Cuma günü, hem Recep 
ayının biri hem Regaip Kandili oldu, bu iki bayram bir arada oldu. Bir Recep’in girişi bu 
defa Regaip’le beraber rastladı. Normalde birinci Cuma gecesi oluyor. Şimdi bu gece hem 
Cuma, Recep’in biri oldu hem Regaip, Allah’a şükür. Bu inşallah bir hayır senesi olur.  

Şeyh Efendi devamlı, “Recep ayında acayip şeyler olur.” derdi. İnşallah bu Recep 
İslam’a hayırlar olsun, küfre acayip olsun. Onlar Allah’a asi geldikleri için, Allah’ın yardımı 
Allah’a inananlarla beraber olur. Allah’a asi gelenlere ise azap var. Her iyi olmayan şey 
onlara olur. İslam bütün dünyada perişan vaziyette ama her şey Allah’ın elindedir. Allah’a 
inananlar, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yolunda gidenler, onlar sonunda selamete 
çıkacaklar. Allah’a düşman olanlar, Peygamberimiz (s.a.v.)’e hürmet etmeyenler, O’nun 
kadri kıymetini bilmeyenler, Allah’a asi gelenler gibi onların da cezaları var.  

Onun için bizim korkumuz yok. Allah’a şükür, Allah’la beraber olduktan sonra her 
güzellik bizledir. Bu güzel aylar da bizim içindir, mübarek aylar da mübarek günler de 
bizim içindir, ondan başkası kıymetsizdir. Bütün dünya senin olsa, Allah’a asi olsan, 
Peygamber (s.a.v.)’e hürmet etmesen bir faydası yok. Sen zelilsin, rezilsin, kıymetsizsin, 
hiçbir kıymetin yok. Gözünü kapattın mı alıp atarlar seni. Şimdi imansızlarda, kâfir millette 
moda, daha cehenneme gitmeden bu dünyada yakıyorlar, hürmet yok. 

Onun için, aklı olan insanın bu yollara girmesi lazım, Allah’a iman etmesi lazım, 
Peygamberimiz (s.a.v.)’e hürmet etmesi lazım. Bu aylar mübarek olsun, hayırlara vesile 
olsun inşallah, düşmanlara da ceza olsun. 
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