
	
	

	

	

	

	

 
ALLAH’IN SEVGİLİ KULLARI 

 
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. 
 

Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim  

 أَال إِنَّ أَْولِیَاء ّهللاِ الَ َخْوٌف َعلَْیِھْم َوالَ ھُْم یَْحَزنُونَ 
 

“E lâ inne evlîyâallâhi lâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn” (Yunus Suresi - 62) 
“Allah’ın evliyalarına korku, hüzün, endişe olmaz.” diyor Allah Azze ve Celle. Çünkü 
Allah’ın evliyaları dünyada da Allah’la beraber, ahirette de hiçbir şey değişmediği için 
Allah’ın evliyaları için hiçbir gaile, korku, endişe yoktur. Evliyalar, evliyaullah bütün 
hayatları boyunca insanlara bunu öğretmeye uğraşıyor. Onlara tâbi olanlara, ihvanlara bu 
meseleyi öğretiyorlar. Zaten bunu öğrendikten sonra başka bir şey gerekmez. Allah’ın 
sevgili kulu olmaya bak. Allah’ın sevdiği insanlardan ol. 

Onu öğrenmek için ona tâbi olması lazım. Çoğu insan daha ayağını tarikatın eşiğine 
basmadan evliya olmak istiyor, kendini evliya zannediyor yahut millete ben evliyayım diye 
gösteriyor. “Bende ilmi ledün var.” diyor. (Tam o esnada bir ihvan “Huu” diye bağırıyor. 
Şeyh Efendi de gülüyor.) Huu tabi (gülüyor). İlmi ledün diyenden kaç! Çünkü hiçbir şey 
yok adamda. Şeyh Efendi, bende ilmi ledün var diye hiç demedi. Allah’ın öğrettiğini 
öğretiyor, meşayıhların öğrettiğini öğretiyor. Hiçbir şeysin, “Ben şuyum, ben buyum.” 
demeyeceksin. Şeyh Efendi hayatının sonuna kadar; “Ben aciz bir kulum” diyordu. O 
kadar büyük bir evliya olduğu halde; “Ben aciz bir kulum. Allah bizi affetsin.” diyordu.  

Dediğimiz gibi, bir yere, tarikata girmeden hemen başlıyorlar: “Ben şuyum, ben 
buyum, benim cinim var, benim şeyim var…” Saf insanlar da inanıyor, ondan sonra onlara 
da zarar oluyor, kendisine daha büyük zarar oluyor. Bu tip insanların sonları kötü oluyor. 
İşte onlara korku var, endişe var, o insanlarda her türlü kaygı olması lazım. Ama Allah’a 
tâbi olan, sırf Allah’ı isteyen insanın bir endişesi olmaz, korkusu olmaz. Bu dünyada da 
Allah’la beraber olduğumuz için ahirette de Allah‘la beraber olacağız inşallah. Ama bazı 
insanların ahirette işleri zor çünkü Allah’ın emirlerini tutmamışlar, milleti kandırmışlar, 

 



	
	

 

 

 

 

kötülük yapmışlar, isyan yapmışlar.  

Onlara tabi bu korku var ama hayatları boyunca Allah’la beraber olanlar için, 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yahut evliyaların dediği gibi, ölüm onlar için bir kapıyı 
açıp öteki tarafa geçmek gibidir. O kadar kolay, o kadar rahattır onlar için, hiçbir şey yok. 
“Mûtû kable en temûtû” “Ölmeden önce ölün” diyor. O da nefsinizi öldürüp, dünya için 
hiçbir şeye endişe etmeyin.  

Dünya kuruldu kurulalı imtihan yeridir. “Eski günler çok daha iyiydi, eski günlerde 
daha rahattık.” diyorlar. Eski günlerde hiçbir şey yoktu, o vakit de millet ne yapacağını 
şaşırıyordu. Çoğu insanın bir pantolon alacak parası yoktu, yama yaparlardı. Ayakkabılarını 
kunduracıda tamir ettirirdi insanlar. Çivi çakarlardı, ayağına çivi girip, ayağını yaralaya 
yaralaya dolaşıp dururdu insanlar. Şimdi daha değişik sıkıntılar var. İnsanoğlu bu dünyada 
olduğu müddetçe sıkıntılar var. Sıkıntılara kafa yorup ilelebet bu dünyada oturacağını 
zanneden insan üzülür, kahrolur. Hâlbuki bu Allah’ın takdiridir diyeceksin. Bu dünya için 
üzülmeye gerekmez, onu öğrenmek lazım, onu öğretiyor meşayıhlar. 

Şimdi insanoğlu Allah’ın verdiği her şeyi israf etti, kötüye kullandı, her taraf zehir 
oldu. Denizde her türlü pislik var. Koca denizleri nasıl da kirletmişler. Yerler desen, onlar 
büsbütün kirlendi, bu da ahir zaman olduğuna delalettir. Bunun sonu, Allah’ın dediği 
olacak, kıyamete gidiyoruz. Girmiş, başka yolu yok. Kıyametten önce de tabi işaretler var, 
kıyamet alametleri var. En büyüklerden biri de Mehdi Aleyhisselam’ın çıkıp yeri 
temizlemesi, İsa Aleyhisselam’ın inip Deccal’i öldürmesi. Ondan sonra da kıyamete az 
kalmış olur. Bu vaziyette Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in işaret ettiği günler inşallah 
yakındır çünkü zulüm zirveye ulaştı. Artık bundan daha fazla inşallah olmaz, Mehdi 
Aleyhisselam tez zamanda gelir.  

Müslümanlar da Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in dediği gibi: “Camiler çok ama 
iman yok, iman çok az.” İman az olduğu için çokluktan bir fayda yok. “Köpük gibi çok 
olursunuz.” diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Yani sel gittiği vakit onun köpükleri kalır 
ya, onun gibi, bir kıymeti yok. Çoksunuz ama işte bütün dünya itibar etmiyor size, bir 
kıymetiniz yok. İnşallah kıymet olur. İmanımız olsa kıymet olur. İnşallah Mehdi 
Aleyhisselam gelince hakiki iman olur, bütün dünya inşallah Müslüman olur, Allah’ın vaadi 
tamamlanmış olur. Ondan sonra da gene yavaş yavaş bozulur. Bu dünya bozulmak içindir, 
kıyamet günü de kötülerin başına kopar. O zamana kadar da Müslümanlar kabzolmuş 
olur. İnşallah o günlere yetişiriz. 

 
 
 



	
	

 
 
 
 
 
 
Ve Min Allahu Tevfik  
El Fatiha     

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
04 Mayıs 2018 /18 Şaban 1439 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı 	


