RESULULLAH (S.A.V.) AŞKI
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.
Ebu Eyub El Ensari, Medet
Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya.
Evvela bu Mevlüt ayımız, Rebiülevvel ayı hepimize mübarek olsun inşallah.
Mübarek, bereketli, hayırlı olsun. Allah’a inanmayan insanlar yüz sene sonra ne
yapacaklarını düşünürler, planlar yaparlar. Şunu yapacağız, bunu yapacağız, bu dünyaya
nasıl hâkim olacağız diye kafalarını yorarlar.
Yüz sene, bazen daha fazla vakit dünya için uğraşırlar. Dünya için, boş şey için
durmadan çalışırlar. Bıkmadan, usanmadan, bir hırsla, bir kinle çalışırlar. Ne için
çalışıyorlar? Şeytan için. Şeytan mani olmadığı için devam ederler ama bir hayır işi olunca
yüz tane şeytan çıkar karşına.
Geçen de anlattık, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Hadis-i Şerifinde de diyor ki: “Bir
insan sadaka verene kadar yetmiş tane şeytan onu men etmeye uğraşır.” Yani
ufacık bir sadaka bile olsa, ne için veriyorsun gibi vesvese verir. Hâlbuki başka şeyler için,
şeytan yolunda olan bir şey için hiç göz kırpmadan verir. Ama Allah da onların bu
yaptıklarına karşılık kendi istediğini yapar.
Demişler ki: “Ente turudi ene urid vallahi yef alma yurid” Sen istersin, ben isterim,
Allah istediğini yapar diyor. Onun için Allah’ın istediği şeye bakın; senin, benim istediğime
değil. Allah ne istiyorsa ona tabi olalım. Allah’ın yanında olalım. Allah Azze ve Celle’nin
razı olduğu kullardan olalım.
Allah (c.c.) bize en büyük nimeti vermiş, bizi İslam üzere yaratmış. Ondan sonra
bizi Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) ümmetinden yarattı. Bir de ahir zaman ümmetiyiz.
Artık ne kadar kaldı Allah bilir ama zamanın sonuna geldik, kıyamet yaklaştı.
Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) zamanında bile, kıyamete çok var diyenlere;
“Tövbe istiğfar etmeniz lazım, Allah yaklaştı diyor, sen uzak demeyeceksin.” denirdi.
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“İkterebetis sâatu” (Kamer Suresi-1) “Kıyamet yaklaştı.” Kıyamete daha çok var
diyorlar. Nasıl çok var? Allah mı daha iyi bilir, sen mi daha iyi bileceksin? Estağfirullah. Bir
de âlim olacaklar. İnsanlar bazen boş boğazlık yapıyor. Bu gibi şeylere dikkat etmek lazım.
Hadisler çok var da doğrudan Allah’ın kelamıdır. Allah (c.c.) Kur’an’ı
Azimüşşan’da söylüyor, kıyamet yaklaştı diyor. Şimdi çok daha fazla yaklaştı. Ahir zaman
ümmetiyiz. Ümmetin en kazançlı olanı bu kısmıdır çünkü belalar en çok kıyamete yakın
olan bu zamanda oluyor. Onlara sabredip, tahammül eden kazançlıdır. Onların hesabını
Allah bilir.
Birden ona kadar, ondan yedi yüze kadar mükâfatı var. Yedi yüzden sonra da var.
Kimse Allah Azze ve Celle’ye, ne için verdin diye soramaz. Yapılan iyilikler de aslında zor
değil, şeytan zor gösteriyor.
En mühim şey Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) hürmet, Peygamber Efendimiz’e
(s.a.v.) sevgidir. O’nu sevdin mi ondan sonrası kolaydır. Dünya âşıkları bile gece uyumaz;
“Ne yapacağım? Ne edeceğim? Bu kadının karşısına nasıl çıkacağım? Ne diyeceğim?” diye
bin tane takla atar, düşünür durur.
Artık Hz. Peygamber’e (s.a.v.) hakiki muhabbeti, hakiki aşkı olan insan da
“Peygamber Efendimiz (s.a.v.) nasıl memnun olur? Ne yapayım da O’nun nazarına daha
fazla gireyim, O’nun sevgisine nail olayım?” diye düşünür durur. Bütün ibadetler, hayır
hasenatlar o insana zor gelmez, kolay gelir.
Ne şeytan dinler o vakit ne nefis dinler ne bir şey. Bunları o insana Efendimiz’in
(s.a.v.) sevgisi yaptırır. Sevgiyle, yapılacak şeyler güzel olur. Sevgiyi öğretmek, aşkı
öğretmek tarikatın vazifesidir. Allah’a âşık olacaksın. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) aşığı
olacaksın. Kupkuru olunca hiçbir şeye benzemez, o vakit zorla yapar.
Muhabbetsiz yapılan işler dediğimiz gibi tatsız olur. Bir adamın sana güler yüzle,
edeple, hürmetle yemek ikram etmesi mi iyi; yoksa kafana vurur gibi yemek vermesi mi
daha iyi?

İşte bu, ibadette de aynı şekildedir. Muhabbetle, aşkla, şevkle; Allah’ın sevgisi,
Peygamber’in (s.a.v.) aşkıyla yapılan ibadet farklıdır. Zoraki yapıp da hemen bitireyim, farz
yeter, sünnet gerekmez diyerek yapılan ibadet kıymetli değildir. Sünnetler lazım değil
deyince, yaptığın ibadet kabul oluyor ama muteber değildir. Makbuldür ama muteber değil.
O ibadette tat yoktur, içine bir tat vermez.
Allah’a şükür, dediğimiz gibi bu ay Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) ayıdır. O’na
hürmet etmek, O’na tazim etmek büyük bir sevaptır. Şimdi maalesef biraz din dersleri
gören insanlar çıkıyor, biraz tazim ettin mi bu bidattir diyorlar. Söyleyip dururlar ama
böyle bir şey yoktur. İşte onlar zoraki ibadet eden insanlardır.
Onlara Allah kısmet etmemiş. Kısmet etmeyince de tabi kıskançlık da oluyor. “Bu
insan ne yapıyor da ben yapmıyorum? Onlar da yapmasın ki olur da sevap kazanırlar!”
diye kıskançlık duyarlar. “Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) muhabbetine nail olacaklar.
Hepimiz yapmazsak, hepimiz aynı oluruz!” diye düşünceler içinde olduklarını zannederim.
Birbirlerine haberler gönderiyorlar, bilmem yazıyorlar, çiziyorlar, insanları bildikleri
yoldan çeviriyorlar. Nefisleri zayıf olan bazı insanlar da tabi ne medrese görmüş, ne şey
görmüş; onlar da bu okumuştur, bilmem hocadır, hacıdır diye ne deniyorsa inanıyorlar.
Hâlbuki ecdadımız, hepsi bu güzel terbiyeyi almışlar. Tarikattan almışlar,
meşayıhlardan almışlar, mürşitlerden almışlar, biliyorlar. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.)
zamanında bile, Peygamber Efendimiz’i (s.a.v.) metheden, şiir yazan şairler vardı. Onlar
meşhurdur. Hatta biliyorsunuz, Bürde kasidesini yazan kişiye Peygamber Efendimiz
(s.a.v.) abasını verdi. Bürde demek aba demek, ismi öyle kaldı. Adam öyle güzel bir kaside
yazdı ki Peygamber Efendimiz de (s.a.v.) beğenip abasını hediye olarak kendisine verdi.
O kaside kıyamete kadar okunacak. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) vasıflarını
anlatan, Peygamber Efendimiz’i (s.a.v.) tazim eden bir kasidedir. Allah Azze ve Celle tazim
edin diyor. Emirdir bu. Kur’an’da kaç yerde Peygamber Efendimiz (s.a.v.) için; “Ben tazim
ediyorum, melekler tazim ediyor. Ben O’na salat-u selam getiriyorum, siz de salat-u selam
getirin, siz de tazim edin.” diyor.
Bunlar güzel şeylerdir. Hem sevgi artıyor hem de kolayca sevap kazanıyoruz. Öyle
zor değil. Taş atıp elimiz yorulmuyor. Oturduğun yerden sevap kazanıyorsun. Allah Azze

ve Celle sırf bunu yap diyor. Bunu yap ve kazançlı çık. Şeytanları dinleme, onlara tabi
olma.
Ne yüz senelik plan yap ne bin senelik plan yap, Allah’ın dediğini yap. Mesele odur.
Allah sana yolu göstermiş, sokağı göstermiş, onlar da çatlasınlar. İstedikleri kadar
uğraşsınlar, en sonunda Allah’ın dediği olacak. Başka yolda olanların hepsi hüsranda
olacak. Hem dünyalarını kaybedecekler hem ahiretlerini kaybedecekler.
Az önce de mübarek akşam namazında, İmam Hazret Efendi güzel bir ayet okudu.
O da aynı şeyi söylüyor. Yani ne gam yap ne hüzün yap, onlar istediklerini yapsın, gene
Allah’ın dediği olur.
Bu ahir zamandır. Allah’ın dediği oluyor. Dünyada her tarafta fitne fesat kaynıyor.
İnsanlara eziyet vermek ve dünyayı paylaşmak için uğraşıyorlar. Hâlbuki bilmiyorlar ki
artık kıyamet yaklaştı. Paylaşsalar ne olacak? Kıyamet yaklaşmasa bile ne kadar
yaşayacaklar? İlelebet yaşayacakları yok.
Dediğimiz gibi Allah planını yapmış. Onlar yüz sene önce söylüyorlarsa,
yapıyorlarsa Peygamber Efendimiz (s.a.v) bin dört yüz sene önce neler olacağını
söylemişti. Hepsi teker teker çıktı. En son işte kıyamet de yaklaştı. Onun da çoğu işaretleri
çıktı, çok azı kaldı. İnşallah selametle Mehdi Aleyhisselam çıkar. İslam’ın bayrağı her
tarafta yükselecek Allah’ın izniyle.
Şimdi insanlar gelip de bu savaşa katılıyorlar. Halife, Mehdi filan zannediyorlar.
Çoğu insan bilmeden gidiyor ama maalesef kandırılmış olarak gidiyor. Çünkü Mehdi
Aleyhisselam çıkınca kerametle çıkacak, harikuladeyle çıkacak. Böyle bu top, tüfek, füze
çalışmayacak; kerametle yapacak.
O zamanki teknoloji şimdikinden çok farklı. Öyle bir olacak ki ne kadar zalim, ne
kadar cezaya müstahak varsa bir tanesi kalmayacak, hiç biri kalmayacak. Yanlarına kâr
kalmayacak. Yaptıkları planlarla hepsi cehenneme gidecek. Bomba patlatıp, kendini telef
edip, etraftaki insanları da çoluk çocuk demeden telef etmek Mehdi Aleyhisselam’a yakışan
bir şey değildir.
Büyük Şeyh Efendi’den duymuştuk, Mehdi Aleyhisselam bir kılıç salladı mı salladığı
taraftan zalimlerin kelleleri uçacak. Sağdan olursa bin tanesi birden kalkacak, sol tarafa
salladı mı soldan bin tanesi kalkacak. Böyle kerametler olacak, böyle bir temizlik olacak.
Yoksa başka türlü, şeytandan beter bu kadar insan nasıl tükenecek?

Nuh Aleyhisselam demiştir ki:
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“Rabbi la tezer alel ardı minel kafirine deyyara” (Nuh Suresi 26) Kâfirlerden bir
tane bile bırakma demiş Nuh Aleyhisselam. Vakti değildi, şimdi artık vaktidir. Mehdi
Aleyhisselam geldi mi hepsi temizlenecek Allah’ın izniyle.
Şimdi her tarafta Müslümanlara eziyet veriyorlar. Nerede Müslüman varsa,
teröristti, bilmem neydi diye hiç rahat bırakmıyorlar. O vakit bir tane Müslüman olmayan
kalmayacak.
Şeyh Efendi’nin müjdeleridir bunlar. Bunları söylemişti, çoktan söylemişti. Şeyh
Efendimiz’in söyledikleri teker teker çıktı, inşallah bundan sonra da öyle olacak. Doğru
yola gelen kurtulur, doğru yolda olmayan hüsranda olur.
Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) doğum günü 12 Rebiülevvel, 22 Aralık oluyor.
Güya Hazreti İsa’nın 24’ündedir. Esas olarak 24’ünde değilmiş, başka bir vakitmiş de en
uygun vakit ne zaman diye bakmışlar. 24 Aralık tam kışın ortasıdır, işimiz gücümüz yok,
bugünü Hazreti İsa’ya doğum günü yaparız, para da kazanırız demişler. Çünkü onlar tam
ticaret erbabıdır.
Yani dinlerini de ticarete uydurmuşlar, dünyayı da ticarete göre yönetiyorlar.
İnsanların kanı, malı, ne varsa mühim değil, yalnız para. İsterse milyon adam gitsin, milyon
lira kazandık mı tamamdır derler. Yani gayrimüslim olanların her şeyi ticarettir.
İslam’da rahmet vardır, başka hiç birinde rahmet yok. Rahmetsiz, merhametsiz
Müslüman da yoldan sapmış demektir. Onun için bu gelen garip insanlar, İslam yolunda
savaşıyoruz zannediyorlar. Merhametsiz olurlarsa onlar da tehlikededir.
Allah yolunda, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) gösterdiği gibi olacaklar. Hz. Peygamber’e
(s.a.v.) hürmet etmeyen insanlar İslam düşmanı gibidirler çünkü Hz. Peygamber’e hürmet
olmadı mı yoldan çıkmış demektir.

Bakalım nasıl olacak bu haller? Şeyh Efendi de tavsiye etmişti. Bir şey olduğu vakit
yerinizde kalın. Evinize bir iki aylık erzakınızı koysanız yeter. Selamettesiniz inşallah.
Allah’a şükür o müjde de verildi.
İnşallah hayırlısıyla Mehdi Aleyhisselam’a kavuşalım. Şeyh Efendi’nin, Peygamber
Efendimiz’in (s.a.v.) dediği gibi sabah akşam beklemek bizim vazifemiz, ümidimiz. O da
ibadettir çünkü inançtır, imandır. O’na iman etmek ibadettendir. İnşallah tez zamanda
gelsin de insanlar daha fazla çekmesinler.
Ve Min Allahu Tevfik
El Fatiha

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin
12 Aralık 2015/1 Rebîülevvel 1437 Tarihli Sohbeti
Eyüp Sultan Sohbetleri

