
	
	

	

	

	

	

 
MUHABBETİMİZ ZİYADE OLSUN 

 
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.)’i zikrettiğimiz vakit bereket iner, hayırlar gelir. 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e hürmette kusur ediyorlar. Bahusus bu Arap denen 
insanlar, Kur’an’ı biliyoruz diye Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i normal insan gibi 
göstermek istiyorlar.  

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in her sözünü, her hareketini takip etmek sünnettir. 
Sünneti yapan, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e hürmet eden, hürmet bulur, bunun 
kendisine faydası olur. Her türlü sıkıntıda, “Peygamberimiz’in (s.a.v.) yüzü suyu hürmetine 
bu sıkıntıyı üzerimizden kaldır.” diye dua etmek lazım. “Duan ancak öyle müstecab olur.” 
diyor Allah Azze ve Celle. Duaya başlarken, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ismini 
söyleyip, salavatla başlayıp, bitirirken de salavatla bitirirsen duan müstecab olur.  

Öteki türlü Allah (c.c.) bakmaz. İnsan dua eder ama “Ne için buna karşılık 
gelmiyor? Ne için bu olmuyor?” dersen, sebebi salavat getirmediğiniz içindir. Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’in ismi zikredilince, Allah Azze ve Celle de salavat getirir diyor.  

َ َوَمَالئَِكتَھُ یَُصلُّوَن َعلَ   ى النَّبِيِّ إِنَّ هللاَّ
 

“İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alen nebiyyi” “Şüphesiz Allah ve melekleri 
Peygamber’e salât ediyorlar.” (AHZÂB Suresi – 56) Onun için Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’in kadri, kıymetini bilmek mühimdir. Araplar, Arapça bildikleri için zannediyorlar ki 
her şeyi biliyorlar. Allah Azze ve Celle bildirmedikten sonra, O’na hürmet etmedikten 
sonra, lisanı bilmişsin, bilmemişsin hiçbir kıymeti yok. Mühim değil, mühim olan 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e muhabbet, saygı ve hürmettir. Odur mühim olan çünkü 
insan muhabbetle kurtulur.  

Sen istediğin kadar âlim ol, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e muhabbetin olmadıktan 
sonra zaten sana bir faydası yok, başkasına da hiçbir faydası olmaz, zarardan başka bir şey  



	
	

 

 

 

 

değilsin! Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i normal insan gibi görüyorlar. Mübarek zâtlar bile 
normal insanlardan farklıdır. Çok daha değişik özellikleri vardı Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’in, normal insanlarda olmayan çok özellikleri vardı. Ama insana bunları görecek 
göz lazım.  

Öteki türlü “Senin, benim gibi biri.” deyip geçer. Onun da kendine zararı olur. 
Şeytanın en çok uğraştığı şey Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kadrini insanlara 
bildirmemek, O’nu başka türlü göstermek. O onu yaptı mı şeytana tâbi olanlar çok oluyor. 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e muhabbet eden olunca da şeytan patlıyor, çatlıyor.  

Onun için, Allah Azze ve Celle bizi Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e layık ümmet 
kılsın inşallah. En çok O’nun muhabbeti içimizde olsun yani ondan daha büyük muhabbet 
olmasın. Allah Azze ve Celle’nin ve Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in muhabbeti, en çok 
ihtiyacımız olan odur. Bizim ruhumuzu yükselten, makamımızı yükselten şey odur, 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in muhabbetidir.  

Her gün daha ziyade olsun. Peygamber Efendimiz (s.a.v.); “İki günü aynı olan 
zarardadır.” buyurmuştur. Muhabbet çoğalır. Amelimiz çoğalmıyor, azalıyor. 
Muhabbetimiz çoğalsın ki makamımız yükselsin, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e cennette 
komşu olalım inşallah. 

Ve Min Allahu Tevfik  
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
28 Şubat 2017/01 Cemaziyelahir 1438 Tarihli Sohbeti 
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