
MEVLİT BİDAT DEĞİLDİR 

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. 

 
Mevlid ayı tazim edilecek bir aydır. Allah’ın bize verdiği en büyük nimet, bunu 

unutmamak lazım. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) ümmeti olmak büyük bir nimettir. 

İnsanlar gafil bir halde, bunun kıymetini bilmeyip heba ediyorlar. Başka, lüzumsuz, 

faydasız işlerin, faydasız insanların peşinde; faydasızı bırak, zararlı insanların yahut işlerin 

peşinde dolaşıyorlar. Allah bize nimetler vermiş, biz nimeti görmüyoruz. Dışarıdan boyalı 

moyalı, biraz güzel zannediyorlar ama onun altında olan pisliği göremiyorlar. Bu aya 

hürmet etmek, yapacağımız en hayırlı işlerdendir.  

“Bidat mı?” diyor. Bir de bunlar çıktı. Hadi bazıları bu nimetin farkında değil. Ama 

insanlar bu nimetin içinde. İnsanlar Müslüman yaratılmış, Ümmet-i Muhammed’in içinde 

ama şeytan onları zarara sokmak istiyor. Mevlid bidattir diyor. Bu da biraz kitap okumuş 

güya İslam’ı anlıyorum diye çıkan tayfadır. İşte başlarında mürşit olmayınca, hakiki mürşit 

olmayınca böyle oluyor. Kitapların tek başına nasıl fayda etmediğini insan böylece 

görebilir. Bu din, bu insaniyet, bütün âlem Peygamber Efendimiz (s.a.v.) için 

yaratıldı. Hakiki iman sahibi buna inanır.  

İnanmamız imanın esasındandır ama şu hale bakın ki şeytan o kadar insanı yoldan 

çıkarıyor. Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) tazim edene, Allah’ın emrini yerine getirene 

müşrik diyorlar, şirk diyorlar. Bunların okudukları kitap fayda vermiyor demektir. Kitap 

tek başına fayda vermiyor. Muhakkak Allah’ın sevgili bir kuluna tabi olması lazım, yoksa 

halleri hal değildir.  

Bilmeden günah işlenince, insan tövbe eder, Allah da affeder. Ama ısrarla günah 

işlenince insan onun cezasını çeker. Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) tazim etmemek 

günahtır; mekruh değildir, günahtır. Allah Azze ve Celle, Hz. Peygamber’i (s.a.v.) 

tazim edin, O’na salat-u selam getirin, O’nu zikredin, O’nu ziyaret edin diyor. “Beni 

kabrimde ziyaret eden, yaşarken ziyaret etmiş gibi olur.” buyuruyor Efendimiz (s.a.v.). Ne 

demek bu? Yani bunun ne kadar mühim bir şey, ne kadar yüksek bir mertebe olduğunu 

 



gösteriyor. Bu insanların dediği gibi değil. Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) tazim etmek 

bidat değil, şirk değil; bilakis en faziletli, en sevap olan iştir. Salat-u selam getirin diye Allah 

Azze ve Celle diyor. 

ِ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َصلُّوا َعلَْيِه َوَسل ُِموا  َ َوَمََلئَِكتَهُ يَُصلُّوَن َعلَى النَّبِي  إِنَّ اَّللَّ

 تَْسِليًما

 
“İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alân nebiyyi, yâ eyyuhâllezîne âmenû sallû 

aleyhi ve sellimû teslîmâ” (Ahzab Suresi - 56) Salat-u selam getirin diyor. Yani devamlı 

salat-u selam getirin. Vakti söylenmedi, ne kadar yapılacağı söylenmedi. Peygamber 

Efendimiz’e (s.a.v.) istediğin kadar tazim et, istediğin kadar salat-u selam getir, 

Allah sana o kadar ikram eder, hiç boşa gitmez. 

Dediğimiz gibi bu insanlar okumuş cahillerdir. Şeytana oyuncak olmuşlar. Bunu ne 

için söylüyoruz? Müslümanlık güya çoğaldı. Onun için şeytan, Müslümanları yoldan 

çıkarmak için İslam’ın içinden bir şeyler eksiltiyor. Eskiden bunu söylesen, olur mu böyle 

bir şey diye gülerlerdi. Mevlid’e, Efendimiz’e (s.a.v.) hürmet etmeye bidattır, şirktir 

diyorlar. Ama şimdiki günlerde, insanlar böyle şeyleri duya duya artık alıştı, fazla bir tepki 

göstermiyorlar.  

Böyle insanlara tepki göstermek lazım. Âlim olmayan insana yahut okumamış 

insana bir ceza varsa, bu âlimim diyen insanlara iki ceza var. Ne için? Çünkü hem kendini 

yoldan çıkarıyor hem başkasını yoldan çıkarıyor. Okuduğu halde inkâr ediyor. Allah 

milletimize hidayet versin, inşallah bu insanlara tâbi olmasınlar. Çünkü onlara tâbi olana 

zulmet iner. Allah’ın öfkesi indikten sonra ne fayda var? Yaptığı hiçbir işte bereket olmaz, 

hayır olmaz. Allah’ı değil, Peygamber’i (s.a.v.) değil, şeytanı memnun eder o insanlar.  

İnsanlar nefislerine tabi olmasın, bir Allah dostuna tabi olsunlar. Nefis ve 

şeytan insanları kandırır. Mürşidi olmayan, yol göstericisi olmayan insan yoldan 

çıkar, tehlikeye girer. Ama yanında delil olan, kılavuz olan insan gece de gündüz 

de nereye gitse doğru yolda gider, gideceği yere ulaşır, başka yere sapmaz. Bu 

insanlar hakiki İslam’ı, imanı bulalım diye yola çıkıyorlar ama hemen yoldan çıkıyorlar.  

Yol göstermek sevaptır diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Yol göstermek 

sünnettir. Bir insana birisi yol sorsa, biliyorsan yolu gösterirsin, doğru olur. Bazı 

memleketlerde, bazı insanlara yol sorarsan tam tersini söylerler, çok var öyleleri. İnsan  

 



çıkıp da şeytana yol sorarsa tabi ki kendisine tam ters yolu gösterir. Ama bilen biriyle yola 

çıkarsa kimseye sormasına gerek yok, yolu selametle bitirir, güzel bir yere varır, rahat olur. 

Öteki türlü bütün hayatı fitneyle, fesatla, zulmetle geçer. Sonunda da imanını kurtarsa bile, 

kıyamette Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ona şefaatçi olmayacak çünkü şefaati de kabul 

etmiyorlar.  

Öyle bir şey var bu heriflerde. Ne şefaat kabul ederler ne başkasının iyiliklerini 

kabul ederler. Hiçbir şey kabul etmezler. Kendi yaptığıyla kurtaracağım zanneder, en 

sonunda da pişman olur ama fayda etmez. Çünkü dünyada yaptıklarına karşılık Peygamber 

Efendimiz (s.a.v.) ona bakmaz.  

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) günahkâr insana bakar ama bu insanlara bakmaz. 

Çünkü bunlarda hem kibir var hem edepsizlik var. Kibir, kendini beğenmişlik, her türlü 

güzel olmayan hasletler var bu insanlarda. Kaba saba insanlardır bunlar. Ama günahkâr 

insan, “Ben günah işledim, şefaat Ya Resullallah” dese Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in 

şefaatine nail olur.  

تِيَشفَاَعتيِ ِألَْهِل اْلَكبَائِ   ِر ِمْن أُمَّ
 

“Şefaatim Ümmetimden büyük günahlar işleyenlere olur.” diyor Peygamber 

Efendimiz (s.a.v.). Ama Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) hürmetli olsunlar. Bu ayımız 

mübarek olsun. Bu aya tazim edelim. Birbirimize bu ayı hatırlatalım. Peygamber 

Efendimiz’i (s.a.v.) salat-u selamla hatırlayalım, daha fazla salat-u selam getirelim. 

Yapılacak hayır hasenatı Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) şerefine diye yapalım. O’nun 

(s.a.v.) Mevlidinin hürmetine fakir fukaraya yardım edelim. Peygamber Efendimiz’in 

(s.a.v.) hürmetine veriyoruz derseniz onlar da sevinsinler ki seneye Mevlid ayını 

hatırlasınlar. Mevlid ayında bize ikram oldu diye sevinirler. O da güzel bir şeydir. 

İnşallah nice Mevlidlere. Bu tayfaların, kötü olan tayfaların Allah hidayetlerini 

versin, hidayet Allah’tandır. Allah onlara akıl fikir versin. Allah’a şükür Peygamber’e 

(s.a.v.) karşı muhabbetin en sağlam olduğu ülke burasıdır, Anadolu’dur. Allah’a şükür 

dünyanın her tarafına gittik. Her tarafta muhabbet çok var ama öteki tayfa, onlar kanser 

gibi. Her tarafa yayılıyorlar, şeytan yayıyor. Bizde burada o kadar yok Allah’a şükür ama 

başka yerlerde çok.   

Onun için Allah ıslah eylesin diyoruz. Allah onların şerlerinden muhafaza eylesin. 

Burada rahat rahat Mevlid yapıyorsun, her şeyi yapıyorsun, başka yerlerde o kadar rahat 



olmuyor. Biraz fazla toplandın mı hemen başka şey zannediyorlar yahut her taraftan 

tehlike oluyor.  

Allah (c.c.) İslam âlemine sahip çıkacak sahibi göndersin inşallah. İnşallah seneye 

Mehdi Aleyhisselam çıkmış olur ki Allah (c.c.) Ümmeti Muhammed’i kurtarır. Allah 

hepinizden razı olsun.  

Ve Min Allahu Tevfik El Fatiha  

 

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin (k.s.)  
18 Aralık 2015 Tarihli sohbeti / Akbaba Dergahı 

 


