
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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. 

Müslüman için en mühim şey Allah’a inanıp, en çok Allah’ı sevmek, Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’i sevmektir, bu bize farzdır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e hürmet 
etmek bizim gayemiz olması lazım. Onun için, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e salavatı 
çoğaltın diyor.  

Salavat getirdiğiniz vakit, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de aynı şekilde selamınızı 
alır, kabul eder. Bundan daha büyük, daha güzel şey olamaz. Bazen sokakta giderken 
insanlara selam verirsen, onlar selamını almazsa canın sıkılır. Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’de öyle bir şey yok, salat-u selam getirdiğin vakit size hemen cevabını verir. “Kabul 
eder, duyarım.” diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Onun için salat-u selam getirmek 
bizim için büyük bir nimettir, büyük bir güzelliktir.  

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e hürmet etmeyen, O’nu sevmeyen şeytandır. İsterse 
bütün vakit namaz kılsın, ibadet yapsın, istediğini yapsın ama Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’i sevmezse onun hiçbir şeyi makbul değildir, o bedbahttır. Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’i sevenler kurtulanlardır. Onlar kurtulur, ötekilerin işleri zordur. İşte onun için 
şeytan, Müslümanlara bir hayli kendi fitnesini sokmuş, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e 
hürmet edenlere yanlış yoldasınız diyor. Yani bu kadar olmaz dersin. Bu kadar fitne 
varken, dünyada bu kadar günah işlenirken, isyan olurken onları bırakıyorlar, 
Müslümanlarla uğraşıyorlar; hem de Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e hürmet eden, 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i seven insanlarla uğraşıyorlar. 

Onlar yoldan çıkmış, yola girmedikten sonra sonları tehlikededir. Allah muhafaza, 
son nefeste imansız da gider çünkü onlar şeytana uymuş, şeytan onları son nefesinde 
rahatça cehennemlik yapabilir. Onun için bizim kurtuluşumuz Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’e hürmet etmek, salat-u selam getirmek, O’nu sevmektir. Allah bizi O’nun 
ahbaplarından eylesin, O da bizleri sevsin, biz de O’nu daimi sevelim inşallah. 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha            Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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