
PEYGAMBER SEVGİSİ 

Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu 
Eûzü billâhi mine’ş-şeytâni’r-racim. Bismillâhirrahmânirrahim. 

Esselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin. 
Medet Ya Resulullah, Medet ya Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina, Şeyh Abdullah Dağıstani, 

Şeyh Nazım el Hakkani, destur. 
Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. 

 

Peygamber  Efendimiz Hadis-i Şerifleri’nde buyuruyor ki:  “Kim ki beni nefsinden, 
annesinden, babasından, dünyadaki bütün insanlardan daha çok sevmezse hakiki iman 
sahibi olamaz.” Peygamber Efendimiz’in sevgisi Müslümanlar’a farzdır. Peygamber’i 
sevmeyen insan Müslümanım demesin. Hürmet etmeyenin imanından şüphe olunur.  

Bu ay Mevlit ayı idi. Hemen hemen bir kaç gün kaldı, bitiyor. Şeytanlar bahusus hiç 
bir şeyi boşuna yapmıyorlar. Bu ayda, en mübarek ayda Peygamber’e, Allah’a küfredilsin 
diye uğraşıyorlar, ellerinden geleni yapıyorlar. Mevlit ayında bu kadar ahlaksızlık yaptılar, 
terbiyesizlik yaptılar. Onlar bir şey elde edemezler. Allah kiminle ise, ona karşı gelemezler. 
Allah’a harp, savaş ilan edeceklerse, etsinler. Zaten etmişler ama karınca kadar hükümleri 
yoktur. Müslüman geçinen insanların gözleri açılsın diye bu hadiseler oluyor. Hem onun 
için, hem de artık saflar belli olsun diye. Artık Kıyamet yaklaştı. Mehdi Aleyhisselam’ın 
zamanı yaklaştı. O çıkmadan önce epeyce bir hareket olacak. İkiye bölünecek dünya. O 
oldu şu anda. Bir İslam olan, bir de onun dışındakiler. İslam’ın dışındakilerin hepsi 
düşmandır. Her taraftan saldırıyorlar. Dünyanın her tarafında nerede Müslümanlar varsa, 
onlara eziyet yapılıyor. Ellerinden gelse bir tane Müslüman bırakmak istemezler. Bu kadar 
milyon, milyar değil de az bir şey Müslüman bile olsa bir şey yapamazlar Allah’ın izniyle. 
Allah kiminle beraberse, o galip gelir.  

Müslümanlar’ı da bin bir parça yaptılar. Yine de Allah’ın hikmeti Ehl-i Sünnet vel 
Cemaat çoğunluktadır. Bir hayli sapıtmış fırkalar var. Adamlar güya Müslümanım diye 
senden benden fazla namaz kılar, Kur’an okur, her şeyi yapar. Ama Kur’an’da, hadiste 
olmayan şeyleri yaparlar. Onlardan çok var. Onlar İslam düşmanlarına bilerek yahut 
bilmeyerek alet olmuşlar. Esas kötülük yapanlar, bilerek yapıyor. Sonradan onlara katılan 
cahil insanlar iyilik yapıyorum derken kötülük yapmış oluyor. Hem kendilerine, hem de 
insanlara. Onlar Peygamber Efendimiz’in Hadis’ini anlamamışlar. Onu anlasalar zaten bu 
yaptıklarının hiç birini yapmazlar. Peygamber Efendimiz’i Allah Azze ve Celle öyle bir 
yarattı ki insanların en üstünüdür. Hem edep bakımından, hem ilim bakımından, hem 
hikmet bakımından, hem bereket bakımından ne iyilik varsa en üst zirvedir Peygamber 
Efendimiz. Kimse O’na, kötü bir şeye bağlayamaz, söyleyemez. Söyleyenler dediğimiz gibi 
kendi sıfatlarını söylüyorlar. Kendi içindeki çirkinlikleri çıkarıyorlar dışarıya. Lağım faresi 
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çiçekten, güzel kokudan ne anlar. Anladığı şey, lağımın içinde ne kadar pislik varsa onunla 
uğraşıp dursun. Nerede anlayacak. Onlar, o mahluktan daha beterdir. O mahluk hiç 
olmazsa kendi kendine uğraşıyor, millet de biliyor ne olduğunu.   

Şimdi öyle oldu ki bunları göklere çıkarttılar. Çıkamazlar göklere. Ne kadar 
uğraşsalar o kadar pislik kuyularına batıyorlar. Sırf ne derler süzme pislik, necasettir 
bunlar. İstedikleri kadar bağırsınlar. Onları beğenenler de aynı cinstendir. Burada olsun, 
başka yerde olsun her tarafta böyle necaset insanlar, pislik insanlar var. Allah öyle yaratmış 
onları. Allah muhafaza. İmrenilecek insanlar değildir onlar. Allah’a şükredip tövbe istiğfar 
etmek lazım ki, bizi öyle yaratmadı. Öyle de yaratabilirdi. Onlar madem bu yolun peşinden 
gidiyorlar; onlar da iğrenilecek insanlardır, nefret edilecek insanlardır. Onları Allah’a havale 
ediyoruz.  

Zaten maksatları, kendilerine bir şey yapalım ki daha beter saldırsınlar. Onun için 
Müslüman’ın dikkatli olması lazım. Fitne onlara havale olsun inşallah. Başlarına patlasın. 
Peygamber Efendimiz’i dediğimiz gibi Efendimiz’i canımızdan çok sevmemiz lazım. Ona 
bir laf söylemek... En bedbaht, en talihsiz insandır, O’na laf söyleyen, hakarete kalkan 
adam. Çünkü ne dünyada iflah eder, ne ahirette onun affı vardır. Allah affetmez. Sevgili 
kuluna, en sevdiği, en yüksek mertebeye koyduğu, yarattığı insana hakaret edilmesine Allah 
razı olmaz. Onların çekecekleri var. İnşallah sabredip, görürüz. 

Ve MinAllahu Tevfik  

El Fatiha 

 

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

18 Ocak 2015 Tarihli Sohbeti / Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 
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