
 
 

 
 
 
 
 
 
 

EFENDİMİZ (S.A.V.)’İN BÜYÜKLÜĞÜ 
 

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. 

 میركلا ھھجوب مامغلا ىقستسیو
 “Ve yusteska’l ğamamu bivechihi’l kerîm.” “O Nebi ki O’nun yüzü suyu hürmetine 
bulutlardan yağmur dökülür.” Yağmur olmadığı vakit Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in 
hürmetine yağmur talebi olur, yağmur yağar. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in 
mucizelerinden biridir. Hatta küçükken süt anasına gittiği vakit kuraklıktı, bu mübareğin 
hürmetine deyince yağmurlar yağdı. Kaç defa bu şekilde örnekler oldu. Daha sonra da 
Mekke’de yahut başka yerlerde Allah Azze ve Celle, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in 
hürmetine yağmur yağdırdı. 

Bu da bir işarettir, inşallah bu ay, Şaban ayı Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ayıdır. 
Bu aya da Allah’a şükür tekbirlerle, salavatlarla girildi. Evvelsi akşam Şaban ayı girmişti. 
Şaban-ı Kerim, Şaban-ı Muazzam o tekbirlerle, salavatlarla başladı, Allah’tan muhafaza 
istendi. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hürmetine, Allah’ın izniyle muhafaza olur. 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kıyamete kadar devam edecek mucizeleri var. Kendi 
zamanında da vardı, daha sonra olan mucizeler de var. İnşallah O’nun hürmetine bu 
sıkıntılar zâil olur. Zaten Şaban girdiği vakit o hava kalmadı. Kasvetli bir hava vardı, o 
kasvetli hava kalktı. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in mübarek ayı hürmetine Allah Azze ve 
Celle bunu kaldırdı inşallah.  

Onun için “beşîru” diyor. İnşallah bu, Müslümanlara müjde olur ki Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’in büyüklüğünü görsünler. Şaşkın Müslüman çok. Son zamanlarda 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e hürmet etmeyenler çok. O’na “Bizim gibi bir insandır.” 
diyenler çoktu. Onun için bu hepsine bir ders olur ki Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in 
büyüklüğünü görsünler, Allah’ın katında ne kadar kıymetli olduğunu bilsinler. İnşallah tez 
zamanda bu sıkıntı zâil olur, boşa gitmez. İnsanlara bir ders olmuş olur, bahusus 
Müslümanlara ki Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e yeterince hürmet etmiyorlar, tâzim 
etmiyorlar. Bundan sonra hepsine bir ders olmuş olur, bir faydası olmuş olur.  

Allah her şeye bir hikmet vermiş, bir fayda vermiş. Yani bir şeyde zarar görürsünüz, 
şer görünen şeyde hayır vardır. Onun için sıkıntı yapmaya gerek yok. Allah hepimizi 
muhafaza etsin, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e muhabbetimizi çoğaltsın, ziyade olsun, 
imanımızı kuvvetlendirsin inşallah. 
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