
MEVLİD VE CHRISTMAS 

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’ın hikmeti bu sene Mevlid-i Şerif, Christmas dedikleri şeye, Hazreti İsa’nın 

doğumuna yakın geldi. Böyle yan yana olunca bir değişiklik oluyor ki insanlar hatırlasınlar. 

Çoğu insan şeytana uyuyor. Christmas Hazreti İsa’nın doğumu değil aslında. Doğumu başka 

vakittir. Bu vakit boş oldukları için, kışın ortası, bu vakti seçmişler.  

Eskiden günler kısa olduğu zaman bir şey yapılmazdı. Onun için, bir eğlence olsun 

diye yaptılar bunu. “İşimiz gücümüz yok, hem de biraz ticaret yapmış oluruz, bu uyar bize!” 

dediler ve Christmas denen şeyi çıkardılar.  

Tabi eskiden kimsenin, Müslüman âleminin bu işten haberi yoktu. Şimdi bakıyorsun, 

en çok onlar matah bir şeymiş gibi onu takip ediyorlar, bir şeyler yapmaya uğraşıyorlar. 

Bilmeyerek yapanlar var ama yapılan şey gene günahtır. Allah affetsin artık, ne diyelim.  

Bilerek yapan tehlike, imanına tehlikedir. Bu yapılan şey Allah’ın öfkesini, gazabını 

çeker. O da ne demek? Her şey Allah’ın elindedir. Allah’a karşı gelemezsin. O’na karşı 

gelirsen hem dünyada ceza çekersin hem ahirette çekersin.  

Bu Mevlid-i Şerif, bu dedikleri şeyden iki gün önce oluyor. O da insanlara bir 

uyanıklık versin de bu günaha girmesinler; yılbaşıydı, Christmastı kutlamasınlar diye. 

Bakıyorum, gittiğimiz bazı sosyete denen insanlar, Allah akıl fikir versin, kapılarına süs 

takıyorlar. Bunu nereden öğreniyorlar? Filmlerden öğreniyorlar. Bütün insanları zehirleyen 

zaten bu yabancıların yaptıkları filmler. Bu filmleri güzel bir şeymiş gibi gösteriyorlar.   

Doksan beş senesinde Christmas zamanında Amerika’ya gitmiştik. Orada bile bu 

kadar kutlama olmuyor. Bizim İslam memleketlerinde nereye gitsen hepsi kutlama peşinde. 

Orada sessiz, sakin, normal geçiyor. Bizimkiler güya bir şey varmış gibi o kadar uğraşıyorlar; 

en sonunda da içleri daralmış olarak, huzursuz, nursuz, sıkıntılı bir vaziyette geçip gidiyor. 

Yani sevindim, ferah ettim diye bir şey yok, olmuyor. Çünkü sıkıntıyı da ferahı da Allah 

verir.  

Allah Müslüman kuluna, Hz. Peygamber’i tazim eden, Hz. Peygamber’i seven, O’na 

hürmet eden, her zaman Hz. Peygamber aşkına bir şey yapan insana huzur verir, mutluluk 

verir, nur verir. O’na tazim etmeyip de kalkıp da bu İslam düşmanlarının yaptığını yaparsa, 

Allah ona sıkıntı verir, içi kararır, yüzü kararır. Allah muhafaza.  



Allah bu insanlara hidayet versin. Onların yaptığı en ufak şeylere bile sakın 

yaklaşmayın. Ne bu kafalarına koydukları kırmızı maskara şeyi yahut başka bir şey. Sırf satsın 

diye bir hayli şeyler çıkarmışlar. Bereket olmaz ondan. Bilakis üstüne Allah’ın öfkesini, 

gazabını çekersin. Sakın onlara tevessül etmeyin, uzak durun.  

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha 
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