
 
 

 

 

 

 

 
EFENDİMİZ (S.A.V.) EN BÜYÜK NİMETİMİZDİR 

 
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’a şükür Safer ayı selametle bitti inşallah. Bu ay Peygamber Efendimiz 

(s.a.v.)’in Rebîülevvel ayıdır, Mevlit ayıdır. Mevlit günü Süleyman Çelebi Hazretleri’nin 

dediği gibi Leyle-i Kadir kadar kıymetli olan bir gecedir, mübarektir. Bu ayda Peygamber 

Efendimiz (s.a.v.)’e tazim eden, sevgi gösteren Allah’ın indinde büyük bir ecre nail olur.  

Allah’a şükretmek lazım ki Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ümmetindeniz. Büyük 

bir nimettir ama insanlar bu nimetin kıymetini bilmezler. Halbuki Peygamber Efendimiz 

(s.a.v.)’den önceki peygamberler bile O’nun ümmetinden olmak için Allah’a dua ederlerdi. 

Bizim büyük bir nasibimiz olmuş, güzel bir Peygambere ümmet olmuşuz, Allah’ın sevgili 

Resulü’ne ümmet olmuşuz. Bizlere çok büyük bir sevinç olması lazım. 

Rebîülevvel ayında tazim olarak her gün 100 salavattan başlayarak, ne kadar 

yapabilirseniz gene yapınız. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in mevlidi dolayısıyla mevlit de 

yaptırabilirsiniz. Verdiğiniz şeyleri, O’na hediye olarak verin. “O’nun şanı, şerefi için bu 

sadakaları veriyoruz, ibadetleri yapıyoruz, insanlarla güzel geçiniyoruz.” diyerek ne kadar 

iyilik varsa Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hürmetine bu ay daha da fazla yapın.  

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bize büyük bir nimettir. Peygamber Efendimiz’e 

tazim, Allah’ın yanında emirdir. Allah (c.c.); “(Hz.) Peygamber’i tazim edin, O’na salat-u 

selam getirin. Ben de melekler de ona salat-u selam getiriyoruz.” diyor. Bunu Allah Azze 

ve Celle emretmiş, mümin olan insanların buna uyması lazım.  

Kur’an’da yazılı olduğu halde, şeytan çeşitli yollardan bir hayli insanı şaşırtmış. O 

insanların itibarları gider. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e itibar etmeyenin itibarı yoktur, 

kıymeti yoktur. Allah indinde kıymeti olmayan insanın insanlar yanında da kıymeti yoktur.  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Allah (c.c.) Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) sevgimizi ziyade etsin. O’nu ne kadar 

fazla seversek bizim için iyidir. Bu işin hülasası budur inşallah. 

 

Ve Min Allahu Tevfik  

El Fatiha 

      Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
01 Aralık 2016/01 Rebîülevvel 1438 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


