
EN BÜYÜK NİMET 

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. 

 
Allah hepinizden razı olsun. Maşallah sabah namazını ve yatsıyı beraber cemaatle 

kıldık. Elhamdülillah Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) söylediği tayfadan olmadık. Neden? 

Münafığın işareti, yatsıyla sabah namazını cemaatle kılmamasıdır. Zaten şimdiki insanlar 

bırak cemaati, çoğu evde de namaz kılmıyor. Hayatlarının ne kadar boş olduğunun farkında 

değiller. 

Namaz olmayınca, ezan olmayınca, insan insanlıktan çıkıyor. İnsanın hedefi 

Allah’tır. O olmayınca bir hayvandan farkı kalmıyor. Günler geçer, ömür geçer, en sonunda 

boş olarak Allah’ın huzuruna çıkarlar. 

Allah Azze ve Celle bize büyük nimetler vermiş. Allah’a şükür Peygamber 

Efendimiz’in (s.a.v.) ümmetiyiz. Mevlid ayıdır gene, Allah hayırlı eylesin. Allah nice 

Mevlidlere yetiştirsin. İslam’a, Müslümanlara, bütün İslam âlemine hidayet olsun inşallah. 

Çünkü İslam âlemi şaşkın bir vaziyettedir.  

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) Mevlüd’ünü kutlayıp, Efendimiz’i yüceltince; 

müşriksin, bidat yapıyorsun diyen insanlar çıkıyor. Allah’a şükür Türkiye’de o kadar değil de 

Türkiye dışında o fitne daha çok var. Allah Azze ve Celle bize bu nimeti vermiş, bunun 

kıymetini bilmemiz lazım. Bu ölçülecek bir kıymet değil.  

Âdem Aleyhisselam’dan beri bütün Peygamberler, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) 

ümmetinden bir fert olayım da Peygamber olmasam da olur diye temenni ederlerdi. Yani 

bu kadar büyük bir nimetteyiz, insanlar farkında değil. İnsanların çoğu farkında değil.  

Peygamber Efendimiz’i (s.a.v.) tazim edin. Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) tazim 

etmek ibadettir, büyük bir ibadettir. Kaside-i Bürde’de şair diyor ki: “Hristiyanların 

dediklerinin hepsini deyin. Onların dediği gibi “ilah” demeyin de hepsini deyin.” Yani o 

kadar tazim edin diyor. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) layıktır.  

Allah’a şükür bu insanlar, buraya gelenler, hepsi kıymet biliyor. Ama dışarıdakiler 

bilmiyor. Onlara öğretmek lazım, bildirmek lazım. Medreseler, tekkeler, dergâhlar, zaviyeler, 

tarikatlar en güzel onlar öğretiyor. Onlar insanları irşat ediyor ve Peygamber Efendimiz’in 

(s.a.v.) muhabbetini insanlara aşılıyor. O’nun muhabbeti en yüksek şeydir. O olmazsa bir 

işe yaramayız. İstediğin kadar ibadet yap, O’nun şefaati olmadıktan sonra kıyamet günü bir 

kıymeti yok. Kuru, lüzumsuz, bencil bir şeydir o. Şeytanın yolundan gitmiş olursun. 



Hadis-i Şerif var. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şeytana, “Senin en büyük düşmanın 

kimdir?” diye sormuş. O da yalan söyleyemiyor, “Sensin!” demiş. Peygamber Efendimiz’in 

düşmanı kimdir? Şeytandır. 

En ufak bir akılsız söz yahut bir düşünce Peygamber Efendimiz (s.a.v.) için olamaz. 

Kur’an dilini bilen, bütün Hadisleri, Kur’an’ı bilip de “Peygamber öldü. O da bizim gibidir. 

O’na tazim etmek şirktir!” diyen insanları demek ki şeytan kandırmıştır. Allah muhafaza.  

Hiçbir şey bilmesek, sırf Hz. Peygamber’in sevgisiyle, Hz. Peygamber’in şefaatiyle 

kurtuluruz. Her şeyi bilip de O’na tazim etmez, O’na edep göstermezsek sonumuz zordur. 

Allah muhafaza. Allah (c.c.) bu ayımızı mübarek eylesin. Mübarek Mevlüt ayıdır. Allah’ın 

bereketi, feyzi üzerimize olsun inşallah. Hepinizden Allah razı olsun.  

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha  

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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