
 
 

 

 

 

 

 
PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V.)’E SEVGİ ŞARTTIR 

 
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 (s.a.v.) dünyada en çok sevilecek, en çok sevgi duyulacak, 

kainatta en çok hürmet edilecek insandır. Bunu, şeytan ve avanesi çekemiyor, 

kaldıramıyor. Dünyanın yarısı öyle olmuş. Müslümanlar yoldan sapmışlar.  

Burası Allah’a şükür Osmanlı’nın, ecdadımızın yeridir; daha halife buradadır, 

Osmanlı buradadır. Dışarıda bu Vahabi Selefi denen tayfa kanser gibi, İslam’ın yarısını 

götürmüş, daha da yayılıyor. Bu kadar bela gelmiş başlarına, daha akıllanan yok, yola gelen 

yok. Şeytanın esiri olmuşlar. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sevgisi olmadıktan sonra 

hiçbir şey işe yaramaz. 

Burada da bazı okullar var, dini okul diye insanlar çocuklarını veriyor ama 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e onlar da fazla itibar etmiyorlar. Allah muhafaza eder 

inşallah. Peygamber sevgisi olmadıktan sonra hiçbir ibadetimizin faydası yok, ahiretimiz de 

tehlikededir. Kendi ameliyle kimse cennete giremez, Allah’ın merhameti, Peygamberimiz 

(s.a.v.)’in şefaati lazım bize, bu mühimdir.  

Şeyh Efendi Hazretleri (k.s.); “Dört köşe kafalı, akılsız!” derdi bunlara. Akıl diye bir 

şey yok çünkü. Okuyup da anlamayan insan okumasın daha iyi. Yahut binlerce kitap 

okuyacağına, az ama anlayacağı kadar şeyler okusa daha faydalı olur. Bazı insanlarda 

kapasite olur, binlerce kitabı okuyabilir, anlayabilir ama bazıları da iki satırı anlayamaz. 

Onun için, insanın kapasitesine göre iki satır da olsa anlaması daha iyi. Az da olsa, 

anladığın zaman o da ilimdir. “Benim kapasitem iki satırdır, bunu öğreneyim, Peygamber 

Efendimiz (s.a.v.)’in kıymetini bileyim.” demek, binlerce kitap okuyup da kişinin 

anlamayıp, yoldan sapmasından tabi ki çok daha iyidir. 

Bazı insanlar Kur’an okuyarak da yoldan sapabilir. Kendi nefsine tâbi olunca, 

Kur’an okusa bile insan yoldan sapabilir. Yani illa Kur’an benim imamımdır, delilimdir 

diye bir şey yok.  



 
 

 

 

 

 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sevgisi olmadan, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e 

hürmet etmedikten sonra Kur’an okuyarak bile yoldan sapabilirsin. Allah muhafaza. Allah 

bu insanlara hidayet versin, bize de. Doğru yoldan ayrılmayalım inşallah.  

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha 

      Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
21 Kasım 2016/21 Safer 1438 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


