
PEYGAMBER EFENDİMİZ’E (S.A.V) HÜRMET 
 

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 
Eûzü billâhi mine’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 bazı şeyleri olduklarından farklı şekilde gösteriyorlar. Misal olarak Hazreti 

İsa‘yı, haşa Allah’ın oğlu, Tanrı gibi gösteriyorlar. Halbuki Ben-i İsrail’e (İsrailoğulları’na) 

çok Peygamberler gelmiştir ve hiç birine Tanrı denilmemiştir. Sadece Üzeyir Hazretleri’ne, 

olmayacağını bildikleri halde aynı şekilde demişler. Binlerce Peygamber geldi. 

Peygamberler çok eziyet çektiler. Peygamberleri daha değişik gösterdiler, bunu arkadan 

gelenler yaptı.  

Adem Aleyhisselam’dan şimdiye kadar yedi bin, sekiz bin seneye yakın bir vakit 

geçmiş. Bazı tarihler var yazılı, çoğu yazılı değil. Yazılı olan tarihler yüzde bir bile değil. O 

kadar ümmetler geldi, o kadar insanlar geçti. Allah hepsine de Peygamber gönderdi. Yani 

herkese tebliğ edildi. Kimse yok ki kendisine tebliğ olunmamış olsun. Kur’an’da Allah 

Azze ve Celle diyor ki; “Her ümmete bir peygamber gönderdim.”  

 En sonunda Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam geldi. 

Peygamberlerin şahıdır. Allah Azze ve Celle’nin yanında en yüksek mertebede olan O’dur. 

En mükemmeli O’dur. O’na tabii olmak farzdır tabi. O’nu kabul etmeyen, istediği 

kadar iyilik yapsın, ameli boşa gitmiş olur.  

Başka ümmetlere göre kıyamet günü en çok Peygamber Efendimiz’in ümmeti 

olacak. En kalabalık Ümmeti Muhammed olacak. Ne mutlu bize! Peygamberler bile 

Peygamberimiz’in(sav) ümmetinden bir fert olmayı isterler, devamlı niyaz ederlerdi. “Biz 

de Ümmeti Muhammed’den olalım.” diye dua ederlerdi. Birkaç tanesi yetişecek. Hazreti 

İsa Aleyhisselam gökten inecek, O da ümmeti Muhammed’den olacaktır. İlyas 

Aleyhisselam ve Hızır Aleyhisselam da aynı şekilde. Onlar da Peygamber Efendimiz’in 



ümmetinden olacaklar. Ne kadar fazilettir ki Peygamberler bile Peygamberimiz’in(sav) 

ümmetinden olabilmeyi temenni ederlerdi.  

Ama insanlar farkında değil, çoğu insan farkında değil. Bu nimetin ne kadar büyük 

olduğunun farkında değiller. Bu nimet ne kadar büyükse, O’na iman etmeyenlerde de 

pişmanlık o kadar büyük olacaktır. Allah bizi doğru yoldan ayırmasın, 

Peygamber’imizi(sav) sevenlerden eylesin.  

O’nu sevmesi kurtarır bizi, başka şey kurtarmaz. Peygamber Efendimiz’e (sav) 

hürmet edilmesin diye Şeytan her taraftan uğraşıyor. Hadi Müslüman oldu, bari (Hz.) 

Peygamber’e hürmet etmesin ki ahirette pişman olsun diye uğraşır. Allah kimseyi şeytanın 

şerrine, oyununa getirmesin. Allah(cc) bu yol dışına, Peygamber Efendimiz’in(sav) 

muhabbetinin dışına çıkan Müslümanlara hidayet etsin inşallah.  

 

Ve Min Allahu Tevfik 

 

El Fatiha 

 

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin (k.s.) 
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