
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ÂLEMLERE RAHMET 
 

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. 

Bu akşam inşallah Mevlit Kandili’dir. Mevlit, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bu 
dünyaya teşrifidir. Bu hadise neredeyse 1500 sene önce olmuştur. Mekke-i Mükerreme’de o 
vakit bir kaç bin kişi ancak vardı. Bütün dünya zulmet içindeydi, hak yolda olan insanlar çok 
azdı, nadirdi. Hepsi yoldan çıkmış, kendi kafalarına göre yürüyüp gidiyorlardı.  

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in her şeyi mucizedir. O (s.a.v.) tek başına bütün 
dünyaya, âlemlere nur olarak gönderildi. İslam’ın nuru, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in, 
Allah’ın nuru aydınlattı, kısmeti olan, şanslı olan insanlar O’na tâbi oldu. Şanslı demek 
zenginlikti, şuydu, buydu demek değil de Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e tâbi olmaktır.  
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“Vemâ ekśeru-nnâsi velev haraste bimu/minîn” (Yusuf Suresi – 103) “Sen istesen 
de insanların çoğu mümin değildir, doğru yolda değillerdir.” Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e 
tâbi olanlar şanslı olanlardır. Şimdi insanlar memleketlerini bırakıyorlar, oraya koştur, buraya 
koştur, Avrupa’ya, Amerika’ya, bilmem nereye koşturuyorlar ama oradakiler şanslı değildir. 
Şanslı olan, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i seven, Allah’ı seven insanlardır. Nerede olursa 
olsun onlardır şanslı olanlar. Öteki insanlar bedbahttır, hiç de şanslı değillerdir. Onun için, 
İslam dinini, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in muhabbetini Allah kime verdiyse, o, Allah’ın 
sevgili kuludur, vermediyse, onlar şanssız, bedbaht insanlardır. İnsanlar kendi şehvetine, 
nefsine, şeytana uyarak bu iyi yolu kötü olarak görüyor, kötü yolu seçiyor.  

Allah Azze ve Celle Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i âlemlere rahmet olarak 
göndermiş. Bütün dünya, bütün kâinat O’nun hürmetine yaratılmış. Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’e tâzim etmek, O’na hürmet etmek ibadettir, Müslümanlara farzdır. Şirk yaptın diyen 
şeytana kanmıştır, bedbaht insandır. Çünkü Allah etmesin, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e 
hürmet etmeyen, tâzim etmeyen insanların imanlarında şüphe vardır.  

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i ne kadar severseniz, Allah’a o kadar yakın olursunuz, 
O’nunla beraber olursunuz. Kişi sevdiğiyle beraberdir diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.).  
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
O muhabbet yeter inşallah. Allah muhabbetimizi ziyade eylesin, bu günler mübarek olsun 
inşallah.  
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
 28 Ekim 2020/11 Rebiülevvel 1442 Tarihli Sohbeti 
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