
	
	

 
 
 
 
 
 
 

ALLAH’IN EN SEVDİĞİ KULU 
 

Esselamu Aleykum ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim, Bismillâhirrahmânirrahim. 

Vesselatu Vesselamu ala Resulina Muhammedin Seyyidul 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. 
Tarikatuna’s sohbe vel hayru fi’l cemiyya. 

 

Bugün Allah’a şükür Safer ayının son günüdür. Safer-ül hayır diyor, hayırla geçti 
Allah’a şükür. İslam Âlemine, Müslümanlara hayır oldu, kâfirlere Allah müstahaklarını 
versin, verdi de Allah’ın izniyle. Yarın da Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in mübarek ayı 
Rebiül’evvel.  

Rebiül’evvel yani ilkbahar diyor, bahar ayıdır, güzellik ayıdır. Bahar ayları güzel 
olur, onun için Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bu mübarek doğum günü de bu Rebiül de 
kışın ortasında bile olsa güzelliktir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ayında baharın 
güzelliği var, güzel tazim etmek lazım. Elinizden gelirse her gün mevlit okuyabilirsiniz. 
Tabi mevlidi herkes okuyamaz.  

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hürmetine bütün ay boyunca 1000 tane salâvat 
getirilir. Onu Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hürmetine yapınca, Allah Azze ve Celle size 
iyi nazarla bakar, işleriniz rast gider, ne gibi sıkıntılar varsa zail olur. O niyetle okumak 
lazım. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in mevlit ayı dolayısıyla hayır hasenat yapın ve bunu 
“Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hürmetine yapıyoruz.” deyin.  

Onun ecri kat kat olur. On defa değil, bin defadan fazla olur çünkü Allah’ın sevgili 
kuludur. Efendimiz (s.a.v.), alemlere rahmet olarak gönderildi. Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.), insanların, kâinatın en üstüdür. Şükretmek lazım ki O’nun ümmeti olduk. Nice 
peygamberler “O’nun ümmetinden olsak da peygamber olmasak.” diye söylediler. Bu 
ümmete gıpta ederek bakarlardı. İnsanlar tabi kıymet bilmiyor, itibar etmiyor. Bazıları da 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e sövüp, sayıyor. Bunun hesabını Allah onlara soracak.  

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) insanlığa rahmet olarak gönderildi çünkü O’nun 
gönderildiği vakit Müslüman diye bir şey yoktu. Demek ki sırf Müslümanlara değil, hidayet 
olsun diye bütün insanlara gönderildi. Ama şeytan da boş durmuyor. Şeytanın en büyük 
düşmanı Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’dir. Allah’ın en sevgili kulu da Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’dir. Siz ona göre bakın.  

 



	
	

 

 

 

 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i tazim etmek en büyük ibadettir çünkü O olmazsa 
hiçbir şey olmazdı. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bize büyük bir nimettir, o nimetin 
kadrini bilmek lazım. Bu ay inşallah devamlı ferahlı geçer, muhabbetle geçer. Elimizden 
geldiği kadar Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e tazim etmeyi inşallah yaparız. İnsanlara da 
bunu söylemek lazım. Müslümanlar arasına bile şeytan girmiş, Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’i normal insan gibi göstermeye uğraşıyorlar. Hâlbuki Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’in yüksekliğine hiç kimse yetişemez, hiç kimse ulaşamaz.  

Peygamber Efendimiz (s.a.v.), bu yüksek kadri olduğu halde tevazuuyla 
“Ümmetim” diye Allah Azze ve Celle’ye yalvarır, şefaatçi olmayı isterdi. O’nun şefaatine 
nail olalım inşallah, inşallah da oluruz. İnsan nasıl düşünürse, nasıl umut ederse öyle olur. 
Biz Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in şefaatiyle kurtulacağız inşallah. Kendi amelimizle, 
işimizle kurtulmayacağız. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hürmetine verdiğimiz şeyler 
kıymetli olacak. O’na tazim ettiğimiz kadar, O da şefaat edecek Allah’ın izniyle.  

Allah (c.c.) muhabbetini ziyade eylesin, imanlarımız O’nun hürmetine, O’nun 
bereketine kuvvetlensin, kalpteki imanımız çoğalsın inşallah. Allah (c.c.) nice böyle 
mevlitlere yetiştirsin inşallah. Umut ederiz, İslam, Mehdi Aleyhisselam’la muzaffer olacak 
çünkü Efendimiz (s.a.v.)’in müjdelediği haktır, gelecektir inşallah.  

 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
19 Kasım 2017/01 Rebiul’evvel 1439 Tarihli Sohbeti 
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