
	
	

	

	

	

	

 
MUCİZELER VE KERAMETLER 

 
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. 
 
İnşallah iki gün sonra İsra-Miraç Kandili geliyor. İsra-Miraç, Peygamber Efendimiz 

(s.a.v.)’in en büyük mucizelerinden birisidir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in mucizeleri 
çoktur. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) daha doğmadan mucizeler meydana gelmeye başladı. 
Efendimiz (s.a.v.)’in mucizeleri kıyamete kadar sürecek, mucizeleri daim.  

İsra gecesi Mekke’den Beytü'l-Makdis’e, Kudüs’e Burak’la geldi ve Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’i o gece Allah Azze ve Celle taltif etti. Çünkü Efendimiz (s.a.v.)’e çok 
eziyet vermişlerdi. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i Allah Azze ve Celle ilk başta Mekke’den 
Beytü'l-Makdis’e, oradan da gökyüzüne aldı. 

Bir gecede Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bütün cennetleri gördü, cehennemlere de 
muttali oldu, onları da gördü. Gördüğü şeylerden çok azı, kendi anlayacağımız kadarı bize 
anlatıldı. Allah’ın huzuruna, kimsenin erişemediği makama erişti Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.). En mühimi odur.  

Allah Azze ve Celle’ye o kadar yakın olmak insanın aklıyla tasavvur edilemez. “La 
mekân la zaman.” Allah Azze ve Celle’ye ne mekân var ne zaman var. Allah (c.c.) kendi 
ilminde nasıl olduğunu bizim idrak etmemiz için, “İki kaş arası gibi yakınız” dedi. Bunların 
hepsi bir gece dediği, gecenin çok az bir vaktinde olmuştur. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) 
döndüğü vakit yattığı yer daha soğumamıştı, daha sıcaklığı vardı. Yani bir saat bile değil o 
vakit.  

Mekân da zaman da Allah’ın emrindedir hepsi. Bütün ilimler bir membadan çıkar. 
İman etmeyenler sırf ilimden faydalanırlar. Dünyanın en büyük dâhisi derler; Einstein, 
Frankenstein bilmem ne. (Şeyhimiz gülüyor) Onlar bir hayli şeyler söylerler. Onların bu 
nazariyeleri, dedikleri şeylerin hepsi Allah’ın ilminde mevcuttur.  

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bu Miraç hadisesi normalde olursa milyonlarca 
senelik bir hadise olması lazım ki Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i alıp da gezdirdiler, her 



	
	

 

 

 

 

şeyi gördü. Ama gidip gelince bir saat olmadan aynı yere döndürüldü mübarek Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.). Demek ki zaman da mekân da hepsi muhakkak Allah’ın emrindedir. 
Allah (c.c.) onu insanlara gösteriyor.  

 Burada büyük ibretler var, bunlara dikkat etmek lazım. Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.) gösterdiği, öğrettiği yolu Sahabelere de öğretti. Peygamberlerin yaptıkları bazı şeyler 
insanların bildiklerinin dışındadır. Harikulade olan şeylere mucize derler. Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.) yahut 124.000 Peygamber mantıkla izah edilemeyecek şeyler yaptılar, 
bunlar mucizelerdir.  

Bütün peygamberlerde mucize olmuştur. Bazılarında çok, bazılarında az ama 
muhakkak mucize göstermişlerdir ki insanlar inansın diye. Bu yapılanlar sihir değil, büyü 
değil, Allah’ın varlığını kabul etsinler diye Allah’ın delil olarak gönderdiği şeylerdir. Allah 
istediği zaman böyle de yapabilir. Peygamberlerin elinden bu şeyler yapılmıştır, insanlar 
iman etsin diye bütün peygamberler mucizeler gösterdiler.  

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in de tabi çok mucizeleri var. Bir tanesi de o Ay’ın 
yarılması. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) işaret edince Ay iki parça oldu. Ebu Kubeys dağı 
var, hemen Kâbe’nin karşısında, orada oldu. Birisi sağına, ikincisi soluna, apaçık ortadan 
bölündü. “Bu sihirdir, gözümüzü yanılttın.” dedi müşrikler. Sonra başka yerden gelen 
insanlar oldu, onlara da sordular, onlar da aynı şeyi gördüler. Yalnız orada olanlar değil de 
başka yerlerde olanlar da aynı şeyi gördüler. Şimdi de Ay’a çıktık diyorlar ama çıkmadılar. 
Çıkan olursa muhakkak o görecek ki ortadan bölündüğü yer bellidir.  

Bunlar dediğimiz gibi Peygamberlerimizin mucizeleri. Bütün Peygamberlerin 
mucizeleri var. Sahabelerin mucizesi olmaz, onlara keramet derler. Ondan sonra gelen 
evliyalarda da kerametler var. Bazı evliyalar, bazı tarikatlar kerametlerini izhar eder. Ama 
bizim Nakşibendi tarikatında keramet izhar olmaz. Ama evliya istemediği halde, Allah 
Azze ve Celle kendi isteğiyle, insanlar farkına varmadan evliyaların kerametleri olabilir. 
Sonra insanlar “Bu mübarek böyle yaptıydı.” diyor, jeton sonra düşüyor çoğu insana.  

Bunu görünce ne yapmak lazım? Allah’a şükretmek lazım, Allah’a hamdetmek 
lazım ki bu, zayıf imanlı insanlara bir işaret, bir delil olarak gösteriliyor ki bu dünya boş 

 



	
	

 

 

 

 

değildir. Şeyh Efendimiz (k.s.) derdi: “Evliyanın biri isterse bu dünyayı alt üst edebilir ama 
onun vazifesi onu yapmak değil, Allah’ın dediğini yapmaktır.”  

Böyle kerametler gördüğünüz vakit; “Biz Allah’ın şanslı kullarıyız, böyle şeyler 
gördük.” diye hamd etmek lazım, şükretmek lazım. Onu insanlara anlatıp, onlar da 
faydalansın diye uğraşmak lazım. Zaten meşayihlerin bütün yaptığı işler insanlığa 
faydalıdır. Sırf Müslümanlara değil, bütün insanlığa faydalı olmak istiyorlar ki insanları 
helakten, helak olmaktan kurtarsınlar, doğru yola getirsinler diye uğraşıyorlar. Başka 
maksatları yok.  

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in mirasçılarıdır onlar. Onların kerametleri haktır. 
Ehl-i Sünnet vel Cemaat itikadına göre Peygamberlerin mucizeleri, evliyaların kerametleri 
haktır. Onları kabul etmekte yanlış bir şey yoktur. Ama maalesef, kendini âlim diye tanıtan 
yahut öyle zanneden bazı insanlar kabul etmiyor. Hakiki âlim usulü bilir, o da memnun 
olur ki bu, İslam’a kuvvettir. Bütün dünya İslam’a karşı gelmişken Allah’ın böyle bir 
işaretini bize göndermesi büyük bir nimettir, büyük bir şanstır.  

Dediğimiz gibi sırf İslam’a değil, Müslümanlara değil, bütün dünyaya fayda olur. 
Faydası olacak inşallah çünkü küfür, günah, zulüm, bütün bu kötülüklerin insanlığa faydası 
yok. Zarardan başka şey değildir onlar. Zulüm, zulümat karanlıktır, zulmettir başka şey 
değil. Ne kadar günah işlenirse o kadar zulüm, zulümat iner. Karanlık, insanlara sıkıntı 
olur. İyilik olduğu vakit temizlik olur, berrak olur. İmanla dolan insan, mümin gittiği yeri 
de aydınlatır, ferahlık verir, o kasveti ortadan kaldırır. 

Evliyalar vardır, kıyamete kadar da devam edecekler. Allah’a şükür Şeyh Efendimiz, 
O’nun da kerametleri sayılmayacak kadar çoktur. Hiç tanımadığınız insanlar, bakarsın 
yaşadığı bir olayı, bir hadiseyi anlatır, şaşırıp kalırsın, hiç duymadığın şeyler ama olmuş. 
İnsanlara ibret olsun diyedir. Oradan buradan duyarsın ama Şeyh Efendi’nin 
kerametlerinden bizim şahit olduğumuz gene yüzlerce var.  

Ne için söylüyoruz bunu? Çünkü 100 sene, 200 sene, 500 sene önce olmuş şeyler 
dersin, onlar da haktır ama insanlar zanneder ki ondan sonra evliyalar gelmedi. Evliyalar 
var Allah’ın izniyle. Onlar kerametleri de istemedikleri halde Allah Azze ve Celle istediği 

 



	
	

 

 

 

 

için olmuştur; insanlara, imanlarına kuvvet olsun diye. Bu, imana kuvvet olunca 
mü’minlerin nuru da çoğalır, kuvveti de çoğalır, onun bereketi daim olur inşallah.  

Dediğimiz gibi kendini âlim zanneden insanlar var. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) 
dedi ki: “Üç şeyle alim güzel olur. Tevazu, mütevazı olması, hakkı kabul etmesi, hemen 
kendisine pay çıkarmaması lazım.” Gördüğü şeyde Allah’a şükretmesi lazım ki “Allah’a 
şükürler olsun, İslam’ın, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yolunda olan insanlar var, 
onların sayesinde insanların imanlarına kuvvet geliyor.” diye sevinmeleri lazım. Buna 
“hak” demeleri lazım. “Bunda İslam’a, şeriata aykırı bir şey yoktur.” demeleri lazım, buna 
sevinmeleri lazım.  

Öteki türlü hem kendilerine bir fayda olmaz, bir de gıybet yaparlarsa günaha da 
girmiş olurlar. Bir de kibir yapıp da o şeyi kabul etmezler. Etmedikleri vakit de günaha 
girmiş olurlar. Kibir en kötü huydur, âlimlerde çok daha kötüdür.  

 Allah (c.c.) Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in Miraç kandilini mübarek etsin. İnşallah 
Pazar akşamı onu da idrak ederiz. O gecenin bereketinden bize de nasip olur inşallah. 
Onların, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in, Evliyaların, Sahabelerin himmetleri bize lazım. 
Onların nazarları üzerimize olsun ki bu çetin günlerde İslam’a nusret olsun. İslam galip 
gelsin, bütün bu küfür mağlup olsun inşallah. Bu Miraç Gecesi hürmetine, Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’in hürmetine inşallah. Müslümanım deyip de bu şeyleri kabul 
etmeyenler, onlara da Allah akıl fikir versin.  

Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha                       

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
21 Nisan 2017/24 Recep 1438 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı 	


