
ALLAH RIZASI, PEYGAMBER SEVGİSİ 

Esselamu Aleyküm 
Eûzübillâhi 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. 

 

Mevlid Ayı mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun, bereket olsun inşallah. 
Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) mevlidi bütün âlemlere berekettir. Ona hürmet etmek 
ibadettir. Nasıl hürmet edersen et. Allah’ın (c.c.) sevdiği, emrettiği şeydir. Peygamber 
Efendimiz’e (s.a.v.) hürmet edin.   

Bazı akılsız, aptal insanlar var. İki kuruşluk dünya için Efendimiz’e saygısızlık 
yapıyorlar. Yok Peygamber Efendimiz’e hürmet etmek günahtır, yok caiz değildir. Onlar 
ne için yapıyor bu şeyi? Menfaat için, dünyevi menfaat için. Söyledikleri şeyde ahiret için 
bir menfaat yoktur. Ahirette hem azarlanacaklar hem de insanları yoldan çıkardıkları için 
bir derece alçalacaklar. Allah (c.c.) bilir, son nefesleri imansız bile çıkabilir.  

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) aleyhine söyleyip de menfaat kazandım 
diyen adam tam akılsızdır. O kazandığı paralar istediği kadar çok olsun, her şey Allah’ın 
(c.c.) elinde. Allah (c.c.) istedikten sonra onların hepsini bir dakikada elinden alır. Yaptığı 
kötülükler yanında kalır.  

Bereket Peygamber Efendimiz’dedir. (s.a.v.) Bereketsizlik şeytanın lehinde 
olanlardadır, hürmet etmeyenlerdedir. İstediği kadar paraları olsun, para bir şeye fayda 
etmez. O aldığı paralar kendisine zehir olur. Allah (c.c.) o paraları Peygamber 
Efendimiz’e (s.a.v.) saygısızlık eden adamın burnundan getirir, dünyada çıkarır. 

Ne hikmetse uğraşıyorlar, çok uğraşıyorlar. Tabii satın alınan insanlar da var. 
Nefislerine uyup da akılları olmayan insanlar var. Hâlbuki akıllı olsa; parayı o kadar çok 
seviyorsa, bu fayda verir mi vermez mi diye hesabını yapardı. Peygamber Efendimiz’in 
(s.a.v.) bereketi onu sevenlere olur. Sevmeyenlerin istediği kadar paraları olsun, fayda 
etmez. O kadar zengin Kureyşliler vardı, o paralar onlara fayda etmedi. Peygamber 
Efendimiz’in (s.a.v.) aleyhine olanlar Bedir’de kör kuyuya atıldılar, leş gibi kaldılar 
orada. Ama Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) hürmet edenler şimdiye kadar hepsi 
sultan diye anılıyor. Mühim olan ahiret sultanlığıdır. Dünya metaı gelip geçicidir. 
Sultanlar onlardır.  
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Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) hürmet etmeyenler kıyamete kadar lanetleniyorlar. 
Bu zamanda da aynı şeyi yapanlar, aynı şeye mazhar olacaklardır. Kıyamete kadar Allah’ın 
(c.c.) laneti üzerlerine olacak. Allah (c.c.) onların şerrinden muhafaza etsin.  

İnsanlar soruyor: “Şöyle dedi, böyle dedi...” diye. Onlara itibar etmeyin. Onları 
konuşmaya bile değmez ama bazen insanları kandırıyorlar. Onun için mühim bir şeydir. 
Bizim için en büyük ibadet Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) hürmet etmektir. 
Peygamberimiz’e (s.a.v.) hürmet Allah’ın (c.c.) emridir. Kur’an-ı Kerim’in yüzlerce 
yerinde bu emir vardır. Emri yapmak ibadettir. Allah (c.c.) bizi Peygamber Efendimiz’in 
(s.a.v.) sevdiklerinden etsin. Biz de onu sevelim inşallah. En büyük maksadımız Allah  
(c.c.) rızası ve Peygamber (s.a.v.) sevgisidir. 

 

Ve min Allahu Tevfik 

El fatiha 

 

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

5 Ocak 2015 tarihli sohbeti/Akbaba Dergahı Sabah namazı sohbeti 
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