
 

 
 
 
 
 
 

MÜKERREM ADEMOĞLU 
 

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’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. 

 
 Allah Azze ve Celle en yüce mahlûk olarak insanı yarattı.  
 

ْمنَا بَنِي آدَمَ   َولَقَْد َكرَّ
 

“Ve lekad kerremnâ benî âdeme” (İSRA Suresi-70) “Ona ikram ettik.” diyor. 
İnsanoğlu doğar, çocuk olur, genç olur, büyür. İlk başta annesi bakar kendisine, sonra 
babası, ailesi bakar. Evlenip kendi kendine bakana kadar ailesi bakar. Ancak çalışıp, bir iş 
bulup da rızkını çıkardığı zaman insan kendi kendine bakmaya başlar.  

 
Müslüman olsun, gayrimüslim olsun, ister Allah’ı tanısın, ister tanımasın böyledir. 

Allah herkese böyle bir yol göstermiş; rızık yolu, onu takip edip gidecekler. Bu bakımdan 
herkes aynıdır. Hayvanlar da aynı şekilde; onlar da yiyip içip, ahirete çıkıp hesaplarını 
verecekler, sonra toprak olup gidecekler.  
 

Mühim olan insanoğlu burada, bu dünyada hem çalışacak hem de Allah’ı tanıyacak, 
Allah’ın dediklerini yapacak. Öyle yaparsa “Ve lekad kerremnâ benî âdeme” sınıfına girer. 
Yani o mükerrem sınıfa girer. Allah onlara ahirette cenneti vaat etmiş, her iyiliği vaat 
etmiş. Ondan sonra insan diye hitap etmiş ki en yüksek mertebedir. 

 
Yok, Allah’ı tanımazsan, bu dünyada dört ayaklı hayvan gibi çalışıp çalışıp çalışıp en 

sonunda ölüp gideceksin. O vakit sen de ahirette iyi yere değil, kötü yere gidersin. 
Hayvanlar gibi değil, hayvanlardan daha betersin diyor Allah Azze ve Celle.  

 
Hayvanların durumu ne için iyidir? Başka hayvana eziyet verdiyse ahirette onların 

da hesapları var ama onun hesabını verip de cehenneme gitmez onlar, toprak olup 
giderler. Yalnız insanoğlu hesabını verecek ve ebediyete kadar ya cennette ya cehennemde 
olacak.  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Onun için hayvan gibi olsa gene şükretsin, durumu hayvandan da beter. Ahirette 

hiç kurtulamayacak. Bu dünya kısadır. Dünya hayatı çok kısadır. Ahirete göre göz açıp 
kapama süresi kadar bile değildir, daha da azdır. Onun için bu dünyada Allah’ı unutmayın, 
Allah’ın dediklerini yapalım. Bu cuma günü hürmetine en yüksek mertebelere yetişelim 
inşallah.  
 

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha 
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