
	
	

 
 
 
 
 
 
 

EFENDİMİZ (S.A.V.) RAHMETTİR 
 

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. 

 

Rebiül’evvel ayımız mübarek olsun. Allah’a şükür Safer ayını hayırla geçirdik, 
Rebiül’evvel ayına geldik. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in mübarek ayıdır. Efendimiz 
(s.a.v.) bu ayda dünyaya teşrif etti, dünyayı nurlandırdı. O’nun nuru kâinatı nurlandırır. 
Allah (c.c.) Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e nurundan öyle bir nur verdi ki hepsinden 
yüksek, güneş nurundan da bütün âlemlerin nurundan da daha kuvvetli.  

Allah (c.c.) bütün iyilikleri Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e verdi. Efendimiz (s.a.v.) 
son peygamberdir. Allah (c.c.) bütün nimetleri O’nda tamamladı. Nimet nedir? Din, İslam 
dini Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’le tamamlandı. Ondan daha büyük bir nimet yoktur. 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de insanlara bu nimeti vermek için gönderildi.  

 َوَما أَْرَسْلنَاَك إِالَّ َرْحَمةً لِّْلَعالَِمینَ 
 

“Ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil âlemîn” (Enbiya Suresi - 107) Rahmet olarak 
gönderildi, insanlara bunu getirdi, bu büyük nimeti insanlara getirdi.  

Şimdi bazı ahmak insanlar var, “Peygamber dini kılıçla yaydı.” diyorlar. Öyle bir şey 
yok. Bir insan, “Al bu ekmeği.” diye sana bir nimet verirse ve almazsan seni döver mi? 
Yahut sana kılıç mı kaldırır? Ekmek için bile yapmaz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) 
insanlara en büyük nimeti getirmiş; ebedi saadet, ebedi güzellik ve cennet. Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.); “Bunu kabul edin, bu saadete kavuşun.” diyor. Yok, şimdikiler diyor ki: 
“Zorla, kılıçla!” Kılıçla olmadı, tek tek insanlara tebliğ etti, onlar da kabul etti. Kabul eden 
Müslüman oldu, etmeyen de vergisini verdi.  

Şimdiki vergiler daha fazla, 40-50 defa daha fazla vergi veriyor insanlar. O vakit de 
o verginin karşılığında emniyet oluyordu o insanlara, düşmanlardan koruyordu, başka ne 
gibi fayda varsa alıyordu. Müslüman olmak istemiyorsan keyfin bilir. Vergini ver, burada 
vatandaş olarak yaşa, korunman, hakların hepsi bizim üzerimize. Bazı zamanlar sultanların 
yahut idarecilerin koruyamadığı oldu, o vakit o vergiyi geri verdiler. Nerede duyulmuş ki 
aksi olsun. 



	
	

 

 

 

 

İslam nurdur, güzel insanlar ona koşturur, ona talip olur. Kılıçla dediği, sana 
saldırana tabi karşılığını vereceksin. Senin altındaki, sana güvenen insanları, sana vergilerini 
ödeyen insanları tabi ki koruyacaksın. Senin dindaşların olan Müslümanları da 
koruyacaksın, karşılık vereceksin.  

Şimdi Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e böyle kötü iftiralar atıyorlar. Hâlbuki 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) rahmettir, insanlara güzel şeyi gösteriyor. İsteyen kabul 
ediyor, isteyen kendi bildiği gibi devam ediyor. Hiç zorla olmadı. Budur yani, bunu 
insanlara açıklamak lazım. Şimdi bizim burada olanlar yahut küfür diyarında olanlar hep 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e iftira ediyorlar, her türlü kötülüğü O’na atfediyorlar. 

 Hâlbuki onlara yardım eden şeytandır. Şeytanın en büyük düşmanı Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’dir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i sevmeyen de şeytandır, bunu açıkça 
söyleyelim. Kim olursa olsun böyledir. Allah (c.c.) Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in 
muhabbetini bütün insanlara versin de inşallah bu nimeti bilsinler.  

 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
20 Kasım 2017/02 Rebiul’evvel 1439 Tarihli Sohbeti 
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