
	
	

	
	

	

	

 
 

EN HAYIRLI ÜMMET 
 

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’a her daim şükürler olsun ki bizi Müslüman yarattı. İnsanın Müslüman olarak 
yaratılması kendisi için en büyük şeref, en büyük fazilettir. Allah katında mü’min insan 
bütün dünyadan daha hayırlıdır.  

İnsan kıymet bilmesi lazım ki kıymet bilen insan makbuldür. Nankör insan makbul 
değildir. Bu, kıyametten önceki son ümmettir, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ümmetidir. 
“En hayırlısı da budur.” diyor Allah Azze ve Celle, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e 
bildirdi. En hayırlı ümmet Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e tabi olan ümmettir.  

Çok peygamberler vardır ki “Peygamber olmasam bile Hz. Peygamber (s.a.v.)’in 
ümmetinden olsam.” diye temenni ederlerdi. O kadar faziletli bir ümmettir ama insan 
bilmiyor. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e tabi olan O’nun ümmetidir, O’na tabi olmayan 
ümmetinden sayılmaz.  

İnsan dediğimiz gibi kendisine verilen şerefin, faziletin kıymetini bilmiyor; onun 
için başka yollara gidiyor, bu şerefi kabul etmiyor. Kabul etmezse kendisi zarardadır. 
Mühim olan bizim o kıymeti bilmemiz. Ona sevinmemiz lazım, başka şeye değil. Allah 
Azze ve Celle, “Sevinin.” diyor.  

	فَبَِذلَِك فَْلیَْفَرُحواْ 
“Fe bi zâlike felyefrehû” (Yunus Suresi – 58) “Bunla sevinsinler, ferah etsinler ki 

bu yol Allah’ın, Hz. Peygamber’in yoludur. Ona tabi olanlar sevinsinler.” Yoksa başka 
sevinecek bir şey yok. Hepsi boş şeylerdir; bu dünya için verilen şeyler, rütbe makam filan 
hiçbirinin bir kıymeti yok. Allah’ı, Hz. Peygamber’i tanımadıktan sonra hiçbir faydası yok. 
Ona dikkat etmek lazım. Allah’ın bize ikram ettiği İslam, Kur’an, Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.) bize ferah, sürur, şifa ve nurdur. Allah kıymet bilenlerden eylesin inşallah. Onlara 

 



	
	

 

 

 

 

tabi olup da onların muhabbetleri daima kalbimizde olsun inşallah.  

 

Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
19 Mayıs 2017/23 Şaban 1438 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı	


