
	
	

	
	

	

	

 
 

PEYGAMBER EFENDİMİZ’İ (S.A.V.) SEVMEK 
 

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. 

“Kim benim ismimi duyup da salavat getirmezse burnu yerde sürtülsün.” diyor 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i tazim etmek Allah’ın 
emridir, her Müslümana farzdır, sünnet veya nafile değil de farzdır yani.  

Çünkü Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sevgisi, muhabbeti olmadıktan sonra hiçbir 
işimiz bir şeye yaramaz. Zaten yaptığımız yarım yamalak işlerdir, onları makbul kılacak şey 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e tazim etmek, O’nu sevmek ve sevdirmektir. 
Müslümanlığın özü budur çünkü Peygamber Efendimiz (s.a.v.) olmazsa hiçbir yaptığımız 
şeyin faydası yoktur.  

Şimdi insanların kafasını karıştıran çok çeşit fırkalar var. Yok, “Peygamber’e (s.a.v.) 
tazim edersen Allah’a şirk koşmuş olursun.” diye insanların kafalarını karıştırıyor, 
kafalarını bulandırıyorlar. Onlar insanları doğru yoldan çıkarıyor, doğru yoldan 
uzaklaştırıyor, kötü sona itiyor çünkü Peygamber (s.a.v.)’e hürmet etmeyen, şeytanla 
beraberdir! 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.), şeytanın yanına girdiği vakit bir hayli sorular sordu. 
Onlardan birisi de “En nefret ettiğin kimdir?” sorusuydu. Yalan da söyleyemiyor, “Sensin” 
dedi Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e. Öyle olunca da Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i tazim 
etmeyip, sevmeyen insan da muhakkak şeytanla beraberdir.  

Şeytanın bir hayli kandırma yolu var, en kötüsü de dini, İslam’ı kullanıp da yoldan 
çıkarmak. “Peygamber’e (s.a.v.) tazim etmek şirktir, günahtır.” diyorlar. Bu kadar akılsız 
bu insanlar. Kur’an baştan sona Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e tazimle dolu, Allah (c.c.) 
tazim ediyor. Bunlar milleti kandırıyor, bunlara kanan da çok fazla akılsız insan var.  

 

 



	
	

 

 

 

 

Allah muhafaza etsin, Allah’a, Peygamber (s.a.v.)’e muhabbetimiz çok olsun 
inşallah. Allah doğru yoldan ayırmasın. Hepimiz Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in şefaatine 
nail olalım inşallah. Cennette de civarında iskân olalım inşallah.  

Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
17 Mayıs 2017/21 Şaban 1438 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı	


