
 

 
 
 
 
 
 

ALLAH’A GÖTÜREN SEVGİ 
 

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. 

 
 Bugün maşallah yine Mevlid ayının içindeyiz. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) 

muhabbetini söyleyelim, konuşalım ki bu sevgi Allah’a götüren sevgidir. O’nu 

(s.a.v.) seven dünyada da saadette olur, ahirette de saadette olur.  

 Bizim memlekette, başka yerlerde şeytan bunu hazmedemiyor. “Ne gerek var? 

Peygamber (s.a.v.) bir elçiydi, Allah’ın dediğini getirdi, ondan sonra vefat etti gitti!” 

diyorlar. Hâlbuki Peygamber Efendimiz (s.a.v.) aramızdadır Allah’a şükür.  

Allah’ın rahmetini o bize yetiştiriyor. O’nun (s.a.v.) vasıtasıyla bütün hayırlar 

Müslümanlara geliyor. Hayrın Nur zat yani hem yaşıyor hem bize rızık O’nun vasıtasıyla, 

O’nun bereketiyle geliyor. Allah azze ve celle âlemleri, her şeyi O’nun (s.a.v.) yüzü suyu 

hürmetine yaratmıştır. O (s.a.v.) olmazsa bir bereket olmaz çünkü Peygamber Efendimiz 

(s.a.v.) geldiği vakitten beri dünya nurlandı, küfür battı. Küfür darbe yedi, şeytan daha 

fazla telaşlandı çünkü ne yaparsa yapsın Allah Müslümanlara yardım ediyor.  

Müslümanlar saftır. Kâfirlere kalsaydı bir tane Müslüman kalmazdı. Peygamber 

Efendimiz’in (s.a.v.) bereketine, hürmetine İslam kıyamete kadar kalır inşallah, kalacaktır. 

İslam’la istedikleri kadar uğraşsınlar bir şey olmaz çünkü Allah bizimledir. 

Bu milletten, Osmanlı milletinden, Osmanlı’ya tabi olan milletlerden İslam 

sevgisini, Peygamber (s.a.v.) sevgisini ayırmak istiyorlar. Onu ne için yapıyorlar? Hz. 

Peygamber (s.a.v.) hürmeti, sevgisi olmadı mı Allah’ın rahmeti, inayeti olmaz. Onu 

ayırmak istiyorlar. Bu millet İslam’a girdiği vakitten beri İslam’a hizmet ediyor. Peygamber 

(s.a.v.) sevgisi, Ehl-i Beyti’nin sevgisi, Sahabelerin sevgisi, hürmetleri en baştan beri 

milletimizde var. Onların yolundan gitmek için, onlar ne yaptıysa aynısını yapalım diye 

uğraşmalarından dolayı Allah bereket verdi, Allah yardım etti onlara, en yüksek 

mertebelere geldiler. 

Kâfirler bunu biliyor, o yüzden fitne çıkarttılar. “Peygamber’e (s.a.v.) hürmet 

etmeyin, sırf Allah Azze ve Celle‘ye hürmet edin!” diyorlar. Başka hiçbir şeye hürmet  



  

 

 

 

 

edilmez diye bir fitne çıkarttılar. Tek tük insanlar onlara uyuyor ama onlar da tövbe 

etmezlerse sonları hüsrandır. 

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) aşkı olmadıktan sonra hiçbir şeye muvaffak 

olamazlar. Suyun üstünde saman gibi geçip giderler. Hiçbir kıymetleri yok. Üç beş kişi 

gördü mü insanlar bir şey zannediyor hâlbuki çoğunluk ekseriyetle Peygamber 

Efendimiz’in (s.a.v.) sevgisine naildir. 

Onlar hürmet etmedikleri sürece Hz. Peygamber (s.a.v.) burada da kıyamette de 

bakmaz kendilerine. İki kuruş dünya menfaati için bu yollara sapan insanlar akılsızdır. 

Allah akıl fikir versin hepsine, şerlerinden muhafaza olalım inşallah. 

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha 

 

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