
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ŞABAN-I ŞERİF 
 

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. 

Öleceğini kimse bilmez, günler geçiyor, ne olacağı belli değil, Allah’tan başka kimse 
bilmez. Allah’a şükür. Allah’la beraber olduğumuz sürece şükretmek lazım.  
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 ٍلاَح ِّل
 

“Elhamdülillah ala külli hal.” “Her hale, her vaziyete, Allah’a hamdu şükür olsun.” 
Allah’a şükür Recep ayını da selametle geçirdik, şimdi Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in 
mübarek ayı Şaban-ı Şerif’e geldik. O da inşallah selametle geçer, Ramazan’ı da gene idrak 
edip, Allah’ın taatiyle, Allah’a kul olarak, bilerek geçirelim inşallah. Öteki türlü, bir faydası 
olmayan, durduramadığımız bir hayatımız var. İnsanlar fark etmese de çok hızlı bir şekilde 
gelip geçiyor. Hiçbir dakikasını, bir saniyesini kaybetmemek lazım ama insanoğlunun 
hayatının çoğu boşa gidiyor yahut boşa gitse gene iyi, masiyetle geçiriyor. 

Dünyanın çoğu öyledir, ekseriyeti öyledir. Allah’la olanlar azdır, onlar da Allah’ın 
şanslı kullarıdır. Şanslı olan Allah’la beraber olandır, dünyayla beraber olan değil. Dünya 
kimseye kalmaz, kimsenin gözünün yaşına bakmaz, kimseye sadakat etmez. Çünkü onun da 
ömrü var, onun da zamanı var, zamanı gelince o da bitecek. Allah Azze ve Celle başka 
yaratır, Hallaktır, yaratacak. Bizden önce bizim gibi niceleri vardı, nice âlimler vardı, bizden 
sonra da aynı şekilde. Mühim olan Allah’la olmak. Allah’la olan ilelebet kurtulur, olmayan, 
dünyayla beraber olan, dünyayla mahvolup gider, ilelebet o da hüsranda olur.  

Onun için bu kıymetli günleri, mübarek ayları iyi değerlendirelim. Mübarek aylar da 
var, olmayan da var. Mübarek ayda Allah Azze ve Celle tarafından daha fazla ikram vardır. 
Bu ayda daha fazla salavat, hayrat, her türlü yapılacak ne gibi sevap işler varsa yapmak daha 
fazla faziletli olur. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ayıdır, en azından salavatlar yüzden, bin, 
bin beş yüz, iki bin, ne kadar yapabilirseniz o kadar size fazilet olur, sevabınız artar, 
bereketiniz artar, nurunuz artar.  

 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in nuruyla nurlanırız inşallah, muhabbetiyle 

kalplerimiz aydınlanır inşallah. Allah mübarek eylesin, seneye inşallah daha da güzel olur  
inşallah. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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