
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ŞABAN 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. 

Bu akşam Recep ayı bitiyor. Şaban-ı Muazzam, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in 
ayına girdik. Bu, üç ayların ikinci mübarek ayıdır; güzel mevsimlerin ikincisi, Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’in ayıdır. O’na hürmeten, Allah Azze ve Celle bu aya hürmet eden, 
ibadetlerini çoğaltanlara yüz kat daha fazla sevap ikram etmiş.  

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hürmeti büyüktür, O’na hürmet etmeyen 
yanlıştadır, zarardadır. Bu ay Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hürmetine en azından fazla 
salâvat getirmek lazım, salât-u selam getirmek lazım ki Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in 
makamı âli olsun, O’nun şefaatine mazhar olalım inşallah. O’nun sevgisi, O’nun 
muhabbeti bize farzdır, bize lazımdır. Yemekten, içmekten fazla O’nun muhabbeti bize 
lazımdır. 

Şimdiki insanlar gafiller; okumuş, bilmiş insanlar bile şeytanın oyuncağı olmuş. 
Okudukça daha fazla cahil oluyorlar. Daha fazla bilip, okumakla olmuyor, bir mürşit 
lazım. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e yetişen, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den gelen bir 
yol olması lazım ki kendisini kurtarsın. Öteki türlü, çoğu âlimler kibir ediyor, okuyunca 
insanlardan üstünüz zannediyorlar. Hâlbuki Peygamberimiz (s.a.v.)’in muhabbeti kalbinde 
olup da hiçbir şey bilmeyen adam daha kârdadır, Allah’a daha yakındır.  

Okuyup da Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in muhabbeti çoğalmayınca okumak bir 
işe yaramaz. Bir de her şey okunmaz. İhlâslı olmayan insanların kitaplarını okursan sende 
o fayda etmez, zarar verir. Allah muhafaza etsin, şimdi çoğu ahir zaman insanları ihlâsla 
hizmet olsun diye değil de meşhur olalım diye yazıyorlar, ediyorlar.  

Onun için, bu aya hürmet edelim. Bu ayın hürmetine, Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’in hürmetine Allah bizi hakiki imana ulaştırsın, kalplerimiz Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’e muhabbetle dolsun inşallah. O muhabbet kurtarır, o muhabbet Allah’ın 
muhabbetine götürür, yetiştirir. Allah mübarek eylesin, hayırlı olsun inşallah.  
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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