
	
	

 
 
 
 
 
 
 

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

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. 

Allah Azze ve Celle Kur’an’ı Azimüşşan’da buyuruyor, Bismillahirrahmanirrahim: 

 ّهللاُ 	یُْحبِْبُكمُ 	فَاتَّبُِعونِي	ّهللاَ 	تُِحبُّونَ 	ُكنتُمْ 	إِن	قُلْ 
 

 “Kul in kuntum tuhibbûnallâhe fettebiûnî yuhbibkumullâhu” (Ali İmran Suresi – 
31) “De ki: ‘Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin.’” Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’e tâbi olmak, O’nu sevmek saadettir. Allah Azze ve Celle, Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’in lisanıyla Kur’an-ı Azimuşşan’da buyuruyor: “Allah’ın sevgisini 
kazanmak isterseniz Bana tâbi olun, Beni kabul edin.” diyor. O’na hürmet edin, O’nu 
sevin ki Allah da sizi sevsin.  

Şimdi şeytanların insanları yoldan çıkarmak için bir hayli hileleri var. Bazen seni 
küfre götürür, bazen de seni yoldan çıkarmak için; “Senin yaptığın yanlıştır” derler. 
“Peygamber’e hürmet etmek olmaz, şirktir!” diyorlar. Allah Azze ve Celle; “O’nu sevin, 
O’nun yaptığını yapın, O’nun yolundan gidin.” diyor. Bunlar da insanları yoldan 
çıkarıyorlar, insanların imanlarını zayıflatıyorlar, ondan sonra da imansız kalıyorlar. 
İmansız yani daha fazla günaha girmeyeyim derken adamların itikadını bozuyorlar, itikat 
bozulunca da iman kalmaz.  

Bizim yolumuz Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yoludur. O’nun her dediğini kabul 
edip, yaptıklarını yapmaya, gücümüz yettiği kadar O’nun sünnetine tâbi olmaya çalışırız. 
Onları yapmak imanımızı kuvvetlendirir, sonunda da Allah’a yetiştirir, ahirete imanla 
gideriz. Bizim bu dünyada bütün uğraştığımız, bütün çabaladığımız son nefeste imanla 
çıkmaktır. İman olmadıktan sonra istediğin kadar âlim ol, istediğin kadar kendini dünyanın 
en iyi insanı zannet, faydası olmaz. 

İmanımızın kuvvetlenmesi mühimdir. O da Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in 
sevgisiyle olur çünkü Peygamber Efendimiz (s.a.v.); “Benden sonra iki şey bıraktım: 
Kur’an’ı ve sünnetimi” dedi. Onlara bağlanın. Şimdi sünnet yapmıyorlar, Kur’an’a 
bağlanıyoruz diyorlar. O da hiçbir işe yaramaz. Sünnet ve Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in 



	
	

 
 
 
 
 
 

muhabbeti olmadıktan sonra bir işe yaramaz. Allah bunların şerlerinden muhafaza etsin, 
doğru yolda olmamızı nasip etsin. 
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
  14 Kasım 2018 /06 Rebiülevvel 1440 Tarihli Sohbeti 
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