
	
	

	
	

	

	

 
 

SİZİN İÇİN PEYGAMBER GÖNDERMEDİK Mİ?(2;151) 
 

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. 

“İnsanlar ve cinler; size peygamberler göndermedim mi?” diyor Allah Azze ve 
Celle Kur’an’da. Demek ki insanların peygamberleri olduğu gibi, cinlerin de peygamberleri 
var.  

Allah kimseye zulmetmez. Herkese kendisini bildirecek peygamberler, elçiler 
göndermiştir. “Peygamberler geldi ama onlara tabi olmadık.” deyince; “O vakit 
cehenneme müstahak oldunuz, çekiniz eziyeti. Bu eziyeti ve azabı çekeceksiniz çünkü biz 
size zulmetmedik, size doğru yolu gösterecek binlerce peygamber gönderdik. Ama siz 
kabul etmediğiniz vakit günahınızı, günah olarak yaptığınız şeyleri de azap olarak 
cehennemde çekeceksiniz.” 

Dünyada, bir şey dedin mi insan bir hayli yalan söyler. Yok, “Duydum, duymadım, 
ettim, etmedim…” der ama ahirette Allah Azze ve Celle’nin karşısında yalan söyleyemez. 
“Evet, gönderdiniz.” der. O vakit “Çekiniz!” diyecek Allah Azze ve Celle.  

Bu dünyada herkes öğrenmek için uğraşıyor. Öğrenecekleri en mühim şey Allah’ın 
varlığını kabul etmek, Allah’ı sevmek, Allah’ın emirlerine tabi olmaktır. Budur, bunları 
yaptın mı kurtulursun. Yok yapmadın mı okusan da okulda başarılı olsan, işte başarılı 
olsan, dünyanın en kuvvetli, en zengin adamı olsan da bir faydası yok.  

Fayda olan, faydalı ilim Allah’ı tanıtan ilimdir. Allah (c.c.) kendini tanıyanları sever; 
tanımayanları, kabul etmeyenleri de sevmez. Allah kâfirleri sevmez, müşrikleri sevmez, 
Kur’an’da yazıyor bunlar. Yok, “Efendim bunlar Allah’ın kulu, Allah herkesi sever.” Sen 
Allah’a ne yapacağını söyleyemezsin. Allah Azze ve Celle sevmiyorum diyor. Sevmiyorsa 
biz de sevmeyiz.  

 

 



	
	

 

 

 

 

Geçiniriz ama sevmeye mecbur değiliz. Çünkü Allah’ı seven, Allah’la beraber olur, 
sevmeyen, Allah muhafaza helak olur. Allah’la beraber olanlardan olalım inşallah, hak 
yolda olalım inşallah.  

Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
22 Mayıs 2017/26 Şaban 1438 Tarihli Sohbeti 
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