
1 | w w w . h a k k a n i . o r g  
 

HER ŞEYİ MÜBAREK 

 
Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 

Eûzübillâhimine’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 Safer ayı da Safer-ül Hayır hayırla geçti. İnşallah Müslümanlara hayırlı 

oldu. Allah Azze ve Celle bela indirdiği vakit müstahak olanlara veriyor. Belalar Allah’a 

inanmayan insanlara gelir. Bazen de imtihan olarak bazı insanlara gelir. Hayrı bize, şerleri 

imansızlara olsun derdi Şeyh Efendi. 

Ne oluyorsa, kötü de görünse, sonunda inşallah İslam’a faydalı olacak. İnşallah 

İslam sonunda muzaffer olacak. Çünkü Allah Azze ve Celle sizinleyim diyor. Allah (c.c.) 

kâfirle olmaz, Müslümanlarladır. Müslüman, Allah’ın yolunda olduktan sonra korkmasın. 

 إِنَّ َمَع اْلعُْسِر يُْسًرا
“İnne maal usri yusrâ” diyor. (İnşirah Suresi-6) İlk başta zorluk oluyor, ondan sonra 

kolaylık olur Allah’ın izniyle. Safer ayı geçti. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) ayı geliyor. 

Rebi-ül Evvel Mevlüt ayıdır. Peygamber Efendimiz‘in (s.a.v.) Mevlüt ayıdır, hürmet etmek 

lazım.  

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e ait, O’nunla ilgili ne varsa her şeye hürmet ederiz. 

Saçından, abasından, Ehl-i Beytine, her şeyine hürmet etmek lazım. Nereye gittiyse, nereye 

geldiyse ona hürmet edeceğiz. O’nun sünnetini seveceğiz, O’na tabi olacağız. 

Şimdi de inşallah Mevlüt, doğduğu gün yaklaştı. Yalnız doğduğu güne değil de bütün 

aya hürmet ediliyor Allah’a şükür. Rabi dediği ayın adı. Güzel bahar demek, bahar ayı demek, 

ilkbahar demek. Allah (c.c.) Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e her şeyi güzel yapmış.  

Güzellik isterseniz O’na tabi olun, O’na hürmet edin. O’na ait ne varsa, ne zaman 

doğduysa, ne zaman bir yerden geçtiyse, ne yaptıysa onlar hep mübarek şeylerdir, mübarek 

yerlerdir, mübarek günlerdir. Onlara hürmet etmek Allah katında makbul bir ibadettir. 

İnşallah Peygamber Efendimiz‘in (s.a.v.) şefaatine nail oluruz. 

Ve Min Allahu Tevfik El Fatiha  
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