
 
 

 
 
 
 
 
 
 

REBİÜLEVVEL 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. 

 Allah’a şükür, Allah’ın verdiği nimetlerle hem yolculuk oldu, güzel insanlar, 
ihvanlar da memnun oldular. Bir de sonunda Rebiülevvel’e beraber girdik, o da Allah’ın 
ikramı. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in makamını ziyaret edip, orada Rebiülevvel’e girmek 
nasip oldu. Allah’a şükürler olsun. Mübarek Rebiülevvel Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in 
mübarek veladet ayıdır. Bu güzel bir aydır, Safer ayı ağır aydır. Allah’ın hikmeti, zorla 
kolaylığı yapıyor.  

ف
َ

لا َعَم َّنِإ
,

 اًْ/2ُ 1ْ/ُع
 

“Fe inne meal usri yüsra” diyor. (İnşirah Suresi – 5) Safer ayı zor aydır, ondan 
sonra Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bu güzel ayına girdik. Bu büyük ikramlar, manevi 
ikramlar, maddi ikramlar… Allah Azze ve Celle ihsan eder, Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’e hürmet edene, tazim edene, O’nu sevene ikram eder. Allah Azze ve Celle 
cömertlerin en cömertidir. Sevdiği kuluna, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hürmetine 
ikramları olur. 

Onun için o ayda her gün en azından üç yüz salavat getirin. Bine kadar çıkabilir, 
binden fazla da yapabilirsiniz ama üç yüzden aşağı olmasın. Çünkü Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’in hürmeti, sevgisi ancak salavatla çoğalır, faydası önce sana olur. Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’e her salavat getirdiğiniz vakit O’na malum olur, size de cevabını verir, 
selama karşılık verir. Bu fırsattır, ne kadar yapabilirsek o kadar toplamamız lazım. Allah 
muhabbetini ziyade etsin, O da bizi sevsin inşallah. O’nun şefaati olmadan, O’nun 
muhabbeti olmadan ne dünyada ne ahirette hiçbir işimizin faydası yok. Başta salavat sonda 
salavat getireceksin ki duan da kabul olsun. 

Allah mübarek eylesin, inşallah İslam’a nusret olur, küfür mağlup olur. Yaptıkları 
hainlikler kendilerine döner inşallah. Allah Müslümanları muhafaza etsin, imanımız 
kuvvetlensin inşallah. 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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