
 
 

 

 

 

 

 
PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V.)’İN AYI 

 
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. 
 

Bu ay, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in Mevlid ayıdır, güzel bir aydır. İsmi de güzel, 

“Rabîa” demek ilkbahar manasındadır. Kışın ortasına da gelse bahar demektir. Bu ayda 

inen rahmet, imanlı insanlara, bahar gibi güzel bir hava verir. Peygamber Efendimiz 

(s.a.v.)’e hürmet eden insanlara o güzel tecelliyi Cenab-ı Allah nasip ediyor.  

Kibir en kötü huydur, İslam’da olmayan bir sıfattır. Kibir, Allah’a mahsustur. 

Şeytan ne için Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i sevmez? Kibrinden ötürü. Âdem 

Aleyhisselam’a baştan beri kibir yaptı, secde etmedi. Onun soyundan gelen ne kadar insan 

varsa, onları da sevmedi. Kâfiri sever mi? Onu da sevmez ama onu cehenneme götürmek 

için kandırır.  

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i sevmek hepimize farzdır. Ama dediğimiz gibi, 

şeytan insanlara vesvese verip, onları yoldan çıkarır. İlk başta en yakınları, kabilesi Kureyş, 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i sevmedi. “Bizim paramız çok, adamımız çok, çocuklarımız 

çok, malımız çok; peygamberliğe biz daha fazla layığız.” dediler. İnsan bir defa kibir yaptı 

mı artık ondan dönemez.  

İşte o kibir günümüze kadar geliyor. Yani Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e yapılan 

hürmetsizlik, O’na layık olan kıymeti vermemek, bunlar hep kibirden dolayıdır. 1400 

seneden beri, neredeyse 1450 sene oluyor, bu hastalık o kavimden gitmedi, içlerinde kaldı. 

Bütün dünyaya bu hastalığı yaydılar.  

Bu hastalık bulaşıcı, kime değerse, kimi yakalarsa sonu kötü oluyor. Bazı hastalıklar, 

bulaşıcı hastalıklar var dünyada; o hastalıktan ölen insan bazen şehit sayılıyor. Peygamber 

Efendimiz (s.a.v.) diyor ki: “Bir şehirde veba olursa sakın oradan çıkmayın. Çıkamazsanız, 

orada ölen şehittir. Çıkıp başka yere giderseniz, o zaman katil gibi olursunuz.” 

Bunlar da hastalığı dünyada her tarafa yaydılar. Ne kadar insanı yoldan çıkardılarsa, 

aynı şekilde cezasını bulacaklar. Çünkü bu ahmak Arap olmayanlar, Arapları hakiki, her 

şeyi bilen insanlar zannediyorlar. Ama Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e hürmet etmeyen, 

hiçbir şey bilmiyor demektir, cahilin ta kendisidir! 



 
 

 

 

 

 

 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) olmasa, zaten onları kimse duymazdı, çölde tükenip 

giderlerdi. Allah Azze ve Celle, O’nun yüzü suyu hürmetine dünyada onları baş tacı etti 

ama onlar kıymetini bilmeyince Allah onlardan o şeyi aldı. “Siz benim yolumda 

gitmezseniz sizi değiştiririm.” dedi Allah Azze ve Celle. “Öyle bir kavim getiririm ki 

kâfirlere cebbar olur, korkmaz, çekinmez ama Müslümanlara merhametli, tevazulu olur, 

Müslümanları korumak için canlarını feda eder.” dedi Allah Azze ve Celle. Hakikaten de 

öyle oldu. Onlar Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e hürmet etmediler, her şey de ellerinden 

gitti.  

Bunun kıymetini bilmek lazım. Şimdi her tarafta aynı şekilde bu kibir birinden 

diğerine bulaşıyor. Buradaki bazı cahiller diyoruz çünkü Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e 

hürmet etmeyen, O’na tazim etmeyen insan cahildir. Okumuş cahillerin, okudukça 

cehilleri, bilgisizlikleri çoğalıyor. Ondan sonra onlar da milleti yoldan çıkarmak için 

uğraşıyorlar. Onların da cezası olacak, ne kadar yoldan çıkarttıkları adam varsa, Allah 

onlara o kadar ceza verecek. Bir tane çıkardı mı bir tanenin cezasını, beş tane ise beşinin 

cezasını verecek.  

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e salat-u selam getirmezsen, namazın da olmaz o 

zaman. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e hürmet etmezsen hiçbir işin rast gitmez. “Şirk!” 

diyor. Ne şirki be cahil! O’na salat-u selam getirmeye bile şirk diyorlar, artık bilgisizlikleri 

zirveye ulaştı. O’na salat-u selam getirmeyen insanın zaten bir bereketi kalmaz, huzuru 

kalmaz. Hadi bu dünyada huzuru bir şey değil de ahirette şefaate nail olamaz, Peygamber 

Efendimiz (s.a.v.) yüzüne bakmaz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yüzüne bakmadığı 

insana Allah Azze ve Celle hiç bakmaz. “Al bakalım, yaptığının hesabını burada ver!” 

diyecek. Yaptığı şey de kurtarmaz, hiçbir insanı kurtarmaz. O vakit çekeceği var ahirette. 

Onun için bu cahil insanlara kimse uymasın. Dinimizin en mühim meselesi 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sevgisidir, O’na inanmaktır, O’nu her şeyimizden çok 

sevmektir. Canımızdan, malımızdan, ailemizden, her şeyden, dünyada ne varsa ondan daha 

çok sevmemiz lazım. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hadisidir; “Beni böyle sevmeyen 

insan hakiki imana yetişemez, hakiki mü’min olamaz.” İmanı hakiki olmayan sadece 

Müslüman olur ki o da kendini zor kurtarır. 

Bu ay Mevlid ayıdır; mevlit yapılır, bidat değildir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in 

bu dünyaya nasıl teşrif ettiğini, neler olduğunu herkesin bilmesi güzel şeydir. Allah Azze 

ve Celle, daha sonra gelen nesillere, kıyamete kadar bu güzel şeyleri anlatsınlar diye oradaki 

olanlara, onların içine, hafızalarına bunları yerleştirdi. Anlattıkça o meclis nurlanır, 

bereketlenir. Onun için mevlit okutmak çok güzel bir adettir ve ibadettir. Çünkü içinde 



 
 

salat-u selam getiriliyor, Kur’anlar okunuyor, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e tazim 

ediliyor. Çok güzel bir şeydir.  

 

 

 

 

 

Her lisanda mevlit var. O mevlitleri yazanların her birisine, Allah Azze ve Celle 

öyle güzel ilhamlar vermiş ki o şiirin güzelliğinden, o kelamın güzelliğinden kaç defa 

okunsa gene de bıkmıyor insan. Dediğimiz gibi, Arapça var, Türkçe var, Kürtçe var, 

Boşnakça var, Arnavutça var; her türlü lisanda var Mevlid-i Şerif. Her lisanda okunabilir, 

illa Arapça okunacak diye bir kaide yok. O okundukça rahmet iner.  

Bir de bu Mevlid ayıdır, salat-u selam daha çok okuyalım inşallah. Peygamber 

Efendimiz (s.a.v.)’in hürmetine 100 tane, 200 tane, 300 tane, insan ne kadar okuyabilirse 

okusun. Bir de bir ikram yapılınca, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in Mevlidi münasebetiyle, 

O’na hürmeten ikram edilsin. Bu ay ne ikram edilirse O’nun hürmetine Mevlid olarak 

veriyoruz diyeceksiniz. O da Allah katında çok makbuldür çünkü Allah Azze ve Celle 

Habibini sever. O’nu tazim etmek maksadıyla ne yapılırsa, onun ecri Allah indindedir. 

Allah Azze ve Celle keremiyle, kendi hesabıyla karşılığını verir.  

Velhasıl bu ay mübarek bir aydır, Mevlid günü için Süleyman Çelebi Hazretleri 

“Kadir Gecesi’ne müsavidir, hemen hemen aynıdır.” diyor. Hakikaten de öyledir. 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in veladet ettiği, doğduğu gece çok mucizeler oldu. Onlar da 

o gecenin hürmetine olmuştur. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bu dünyaya teşrifi büyük 

bir olaydır.  

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) on ikisinde geldi, pazartesi günü. Bu sene de Allah’a 

şükür öyle tesadüf ediyor. “Kadir Gecesi mi Mevlid gecesi mi daha efdaldir, hangisi daha 

yüksektir?” diye karar veremedi Süleyman Çelebi Hazretleri. Bu yüzden “müsavidir” dedi.  

Mevlid gecesine hürmet etmemiz içimizi nurlandırır, bereketlendirir. Bu Mevlid 

gecesi yılbaşı değil, christmas değil. Orada yapılan rezaletin haddi hesabı yok. Bunda sevap 

işleniyor, nur iniyor, onlarda da zulmet iniyor. Bizim şaşkın insanlar var, onlar da yılbaşını 

kutluyorlar. Hâlbuki kutlanacak bir şey yok. Şaşkınlıktan başka şey değil, görgüsüzlükten 

başka şey değil, özentiden başka şey değil! Sen kendinin kıymetini bil! 

Biz, gökte uçan kartallar gibi, her tarafı nur içinde görüyoruz. Onlar da lağımda 

dolaşan fareler gibidirler. Kimse lağımda yaşayamaz, ancak fareler yaşar. Bir de 

memnunlar bu durumdan. Biz onlara mı özeneceğiz? Bizim yükseklere özenmemiz lazım. 

O şaşkın insanlara söylüyoruz ki: “Kendinize gelin! Siz Avrupalı olamazsınız! O yaptıkları 

oyun, eğlence ancak lağım gibidir. Siz temiz yerlerde, yüksek yerlerde uçun; lağımlarda 

sürünüp, batıp çıkmayın. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Allah hepimize yükseklerde olmayı nasip etsin inşallah. Allah (c.c.) bizleri o hallere, 

kötü hallere düşmekten sakınsın inşallah. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kıymetini 

bilelim, İslam’ın kıymetini bilelim. Allah hepinizden razı olsun.  

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha  

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
02 Aralık 2016/02 Rebîülevvel 1438 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı 


