
 

 
 
 
 
 
 

O’NU (S.A.V.) SEVMEK İBADETTİR 
 

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. 

 
 Peygamber Efendimiz’i (s.a.v.) sevenler makbul insanlardır. Hz. Peygamber’e 
(s.a.v.) hürmet edin, Hz. Peygamber’e (s.a.v.) tazim edin, O’nu sevin diye Allah Azze ve 
Celle emreder. Kendi nefsinizden çok sevin diyor.  
 
 Bu insanlar, bu zamanın insanları şeytana uyup, Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) 
hürmetsizlik ediyor. O da (s.a.v.) bizim gibi insandı, öldü gitti diyorlar. Hâlbuki O’na 
(s.a.v.) tazim etmek Allah Azze ve Celle’nin emridir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) 
sonsuza kadar Allah Azze ve Celle’nin habibidir, Allah’ın sevgili kuludur.  
 

O’nu (s.a.v.) sevmek ibadettir, sevaptır. O’na (s.a.v.) buğz etmek de günahtır, 
Allah’ın nefretini üzerine çeker. Allah (c.c.) O’na (s.a.v.) buğz edene dünyada eziyet verir, 
o insanın işleri huzursuz olur. İstediği kadar zengin olsun, istediği kadar malı, çoluk 
çocuğu olsun hiçbir faydası yoktur.  

 
 Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) kabilesi büyüktü, her birisi ayrı ayrı kollardan 

geliyordu. Efendimiz (s.a.v.) çıktığı vakit, fakirdir diye O’nu (s.a.v.) kabul etmediler. Ben 
zenginim diye kibirlendiler, O’nu (s.a.v.) kabul etmediler. Allah Azze ve Celle onları 
Kur’an’da zemmediyor. Ta kıyamete kadar onları bu vasıfla vasfediyor.  

 
“Kendini tek yarattım, çoluk çocuk verdim, mal verdim, daha da fazla istiyor. 

Peygamber’i (s.a.v.) kabul etmiyor, anittir.” diyor. Anit dediği inat manasındadır. O, 
cehenneme müstahak oldu diyor. Bunu her insan hatim yaptığı vakit okur.  

 
Bunun ne malı fayda etti ne mülkü fayda etti. Oğulları Müslüman olduğu halde 

kendine bir fayda olmadı çünkü Hz. Peygamber’e (s.a.v.) düşmandı, Hz. Peygamber’e 
(s.a.v.) eziyet verdi. Bunlar Kureyş’in kâfirlerindendi. Kureyş Hz. Peygamber’in (s.a.v.) 
kabilesi olduğu halde bir faydası yok.  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Dikkat edin ey Müslümanım geçinip de fazla okumuş olanlar! Fazla okumuşlar, 

anlıyorum diyorlar ama bunlar cahil Müslümanlardır. Tarikattır, tarikat ehlidir hiçbir şey 
bilmezler. Biz okumuşuz, biz biliriz diye sakın söylemeyin, bir faydası yok. Kureyşliler 
sizden çok daha akıllıydı, daha zengindi gene de bir fayda etmedi. Hz. Peygamber’e (s.a.v.) 
hürmet etmeyince, Hz. Peygamber’i (s.a.v.) sevmeyince bir kıymeti yok.  
 

Peygamber’imiz (s.a.v.) Allah’ın sevgili kuludur. Aslında O’nu (s.a.v.) sevmek 
kolaydır. Nefret etmek çirkinliktir, huzursuzluktur. Allah’ın Peygamber’ini (s.a.v.) sevdin 
mi habibini (s.a.v.) sevdin mi Allah’ın seni sevmesine en büyük vesiledir, en büyük yoldur 
bu. Allah Azze ve Celle’nin Peygamber’ini (s.a.v.) sevsen, sevgili kullarını sevsen, O da 
seni sevecek.  

 
Dünyada bile bir insanı seversen, o adam da seni sever. Artık Allah Azze ve Celle 

insanı ne kadar sever siz düşünün. Hz. Peygamber’i (s.a.v.) sevmek güzel bir yoldur, kolay 
yoldur. Allah hepimize o sevgiyi versin; Allah’ın sevgisini, Peygamber’imizin (s.a.v.) 
sevgisini bize nasip etsin inşallah. 
 
Ve Min Allahu Tevfik 

 
El Fatiha  
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