
PEYGAMBER EFENDİMİZ’İ (S.A.V.) TAZİM ETMEK 
 

Esselamu Aleyküm 
Eûzü billâhi mine’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. 

 

Bugün Allah’a şükür Rebiülevvel ayına girdik. Rebiülevvel Peygamber Efendimiz’in 
(s.a.v.) doğduğu ay. En güzel gecelerden birisi. Süleyman Çelebi Hazretleri on ikinci gece 
için Leyle-i Kadir’e eşittir diyor. Hakikaten de öyledir. Allah (c.c.) kâinatı Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.) için yarattı. Onu sevdi; sevgilisi yaptı, habibi yaptı. Onu seveni Allah 
sever. Onu sayanı Allah sayar. Allah onun yüzü suyu hürmetine her güzelliği verir. Allah’ın 
vadidir, Allah’ın sözüdür.  

Peygamber Efendimiz’e (s.a.v) hürmet olmadıktan sonra istediği kadar ibadet 
yapsın, istediği kadar uğraşsın dursun. Fazileti milyonda bir yok yani. Muhakkak 
Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) hürmeti, tazimi vaciptir. Farzdır hatta. Allah’ın 
emridir. Kur’an’da kaç yerde, “Peygamber’i (s.a.v) tazim edin, Peygamber’e salavat (s.a.v) 
getirin.” diye zikrediyor. Allah (c.c.): “Melekler salat ve selam getiriyor, siz de getirin.” 
diyor.  Artık bundan daha büyük bir emir mi olacak? Doğrudan emirdir. Nasıl namaz kılın 
deniliyorsa, Peygamber Efendimiz’i (s.a.v.) tazim edin diye emir var.  

Allah’a şükür o saygısızlığı bizim millet yapmıyor. Çoğu Müslüman yapmıyor. Ama 
yeni tayfalar çıkmış; şu olurdu, şu olmazdı diye milletin kafasını bulandırıyorlar. En mühim 
emir Peygamber’i (s.a.v) tazim etmek, Peygamber’i (s.a.v) sevmektir. Efendimiz (s.a.v) için: 
“Öldü gitti, vazifesini yaptı gitti.” demek büyük bir saygısızlıktır, edepsizliktir. Vazifesini 
şimdiye kadar yaptı, yapıyor. Peygamber Efendimiz: (s.a.v) “Bana salat selam getirene 
hemen hazır olurum.” diyor. Onun için bu Rebiülevvel ayında salat ve selam getirmek 
daha efdaldir. Daha fazla yapmak lazım. Ne kadar yapabilirseniz yapın. Mevlidler yapılsın 
inşallah. Peygamberimiz’in (s.a.v.) yüzü suyu hürmetine fakir fukaraya hayır hasenat 
yapılsın. Onlar da sevinsinler ve “Neden yapıldı bu?” diye sorsunlar. Peygamber 
Efendimiz’in (s.a.v) ayıdır bu. Her verdiğiniz şeyi Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) mevlidi 
için veriyoruz dersiniz, bilsinler.  

Elin gâvuru İsa Aleyhisselam için hiçbir şeye benzemeyen sahte bir doğum günü 
yapmış. Doğum günü bile değilmiş. Başka bir vakit doğmuş ama kış vakti, iş güç olmadığı 
için, meşgale olsun diye bu vakitte yapmışlar. İsa Aleyhisselam’ın doğum günü diyorlar. 
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Ona da aylar öncesinden hazırlanırlar. Şehirlerinde İsa’nın doğumuna 90 gün kaldı der. 
89,88 diye her gün eksiltirler, ta ki doğum günü dedikleri gün gelene kadar.  

Rebiülevvel ayını herkese hatırlatmak, tanıtmak lazım. Rebiülevvel dediği, Arapça 
bahar demek. Zaten Peygamber Efendimiz (s.a.v) baharda doğmuş, 21 Nisan’da. Ama 
bizim İslami kandillerimiz Miladi takvime göre değil, İslam takvimine göre yapılır. Esas 
şimdi daha fazla ihtimam göstermek lazım. Şimdi daha fazla milleti uyarmak, uyandırmak 
lazım. Nisanda kutlu doğum haftası moda olmuş. Peygamber Efendimiz (s.a.v) 
için yapıldığından bir şey demiyoruz ama esas bereketli, sevap olan Rebiülevvel 
ayıdır. Bu ayda daha fazla hayır hasenat yapmak, mevlit okumak, salavat getirmek daha 
hayırlıdır; bereketlidir. Allah, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) muhabbetini kalplerimize 
nakşeylesin. Bütün düşüncelerimizi ona göre yapalım inşallah. Nazarları üzerimize olsun, 
bereketleri üzerimize olsun. Çünkü her iyilik Peygamber Efendimiz’dedir (s.a.v). 
Hepinizden Allah razı olsun. 

 

Ve min Allahu Tevfik 

El Fatiha 

 

Şeyh Muhammed Mehmed Adil Hazretleri’nin (k.s.) 

23 Aralık 2014 tarihli sohbeti/Akbaba Dergahı sabah namazı sohbeti  
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