
 
 

 
 
 
 
 
 
 

EN BÜYÜK MÜJDE 
 

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. 

 Bismillâhirrahmânirrahim  
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“Festebşirû bi bey’ıkum” “Ey Müminler! Yaptığınız bu alışverişten dolayı sevinip-

müjdeleşiniz.” (Tevbe Suresi – 111) Cenab-ı Allah devamlı bize müjdeleyin diyor. Bizim 
hayatımız Allah’ın rızasına muvafık olduğu vakit en büyük müjdedir bu. Bu başka şeye 
benzemez. Dünyanın kandıran, kandırıcı süslerine benzemez, esas budur. Allah’a inanmanız 
size en büyük müjdedir. İnşallah bu dünyadaki imtihanları geçip ecrini alacağız.  

Bu ay, Şaban ayı zaten Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ayıdır. İnşallah sıkıntıları 
giderecek aydır. Birkaç gün sonra da Berat Kandili gelir, 15 Şaban, ondan sonra hafifler 
Allah’ın izniyle. Çoğu insan bu verilen imtihanı kazanır, bir işaret olarak, ceza olarak değil 
de imtihandır. Bir de bu, Allah’ın kudretini gösterdi. Anlayan anladı, anlamayan kâfir boşuna 
eziyet çekti, korktu, etti, daha da çekeceği var. Onun için mümin olan, Müslüman olan 
korkmasın, üzülmesin. Her şey Allah’tan gelmiştir. Hiçbir şey bu dünyada daim, devamlı 
değildir. Her şeyin bir vakti var, o vakitte gider. İnşallah bu, imanımıza kuvvet olmuş olur. 

Her şeyde rıza gerekir. Şer zannedersin ama bunda büyük bir hayır var ki Allah’ı 
hatırlamayan, Allah’ı tanımayan çok insan Allah’a yalvarıyor. İnsan sıkıntıda olunca Allah’a 
yalvarır. Onun için bu sıkıntı faydalıdır. Bazen insanlara çok faydalı olur, Allah’ı hatırlatır. 
Dünya için gelmedik. İşte dünya, bir aydır dünya diye bir şey kalmamış. İnsan ne yapacak, 
sonra ne olacak onu da bilmiyor. Onu da bilmemek gene imansızlıktandır. Allah Rezzak’tır, 
Allah Kerim’dir. Rızkın varsa yiyeceksin, değilse öteki tarafa gideceksin.  

Onun için, ne oldu, ne kaldı filan diye fazla düşünme. Düşüneceğin şey, imanım 
nasıldır? Kendini imana, ibadete ver, hiç olmazsa üç aylarda. Bu üç aylarda yüz defadan, 
yedi yüz defaya kadar yaptığın her hayra, ibadete Allah sevap veriyor. Onun bereketine de 
inşallah hayatına da bereket olur, kimseye de ihtiyaç olmaz Allah’ın izniyle. Allah bize 
kuvvetli iman versin, inşallah hakiki iman versin, kalanı mühim değil. 

  
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
  04 Nisan 2020/11 Şaban 1441 Tarihli Sohbeti 
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