
 
 

 

 

 

 

 
EVLİYALARIN KERAMETİ 

 
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. 
 

Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Maşallah, Allah’ın izniyle, Allah’ın fazlı keremiyle 

gidip geldik. Epeyce bir uzaktı; bu yolculukta dağlar, denizler, ormanlar aştık, Allah yardım 

etti.  

Bu insanları ziyaret ettik. Bizim din kardeşlerimiz, hem de tarikat kardeşlerimiz 

sayılır. Onları ilk defa ziyaret ettik, ilk defa Güney Amerika’ya gittik. Oradakiler maşallah 

tahminimizden daha da iyi; tahmin ettiğimizden de daha çok insan, ihvan vardı. Onlar da 

memnun oldu. Bu yolculuk da güzel geçti, rahat geçti. Acemilik çok vardı da gene Şeyh 

Efendi’nin (k.s.) kerametini gördük. 

Çok rahat geçti. Ne kadar terslik olsa da sonu güzel oldu. Kötü bir şey görüp de kötü 

zannettiğimiz şeyler iyi çıktı Allah’a şükür. Çok güzel geçti. Şeyh Efendimiz’in (k.s.) 

kerametlerini görüyorsunuz, orada hiç Müslüman diye bir şey yoktu. Öyle bir yerdir. Sırf 

Şeyh Efendi’nin (k.s.) himmetiyle binlerce insan hidayete geldi, inşallah gene de gelen çok 

olacak. Allah’ın izniyle inşallah milyonlara ulaşır.  

Dünyanın her tarafında Müslümanlara kötü muamele ediliyor, İslam kötü 

gösteriliyor ama Şeyh Efendi’nin (k.s.) kerametiyle oralarda tersine hiçbir problem yok. 

Selametle yaşayıp gidiyorlar, ibadetlerini yapıyorlar. Karışan eden yok, kimse karışmıyor. 

Bunu da söylemek isteriz ki bu, evliyaların kerametidir. Keramet görmek isteyen insanlar 

varsa oraya baksınlar.  

Abuk sabuk konuşan, oturduğu yerden ahkam kesen adamlar var; onlar tövbe 

etsinler ve evliyalara dil uzatmasınlar. Bakıyoruz, “Yok, şu şöyle dedi, bu böyle dedi…” diye 

anlatıyorlar. Bunlar mühim değil. Ne derler? Laf çok ama iş yok. Allah’a şükür Şeyh 

Efendi’nin (k.s.) ve evliyaların himmetiyle, koca kıtalarda her tarafta dergahımız var. 

Dünyanın her yerinde, insanların aklına gelmeyeceği yerlerde bile dergahlarımız var. 

 



 
 

 

 

 

 

Dün Brezilya’dayken ihvanlarımız; “Dergahlarımız şurada var, burada var…” diye 

söylüyordu. Rio De Janeiro dünyanın en berbat yeridir, orada bile dergahımız var. Şeyh 

Efendi’nin (k.s.) kerametiyle oluyor bunlar. Bundan daha büyük bir keramet olamaz. 

Allah’a şükür bunları da gördük, memnun olduk. Çünkü Şeyh Efendi’nin (k.s.) 

himmeti bu kadar insanların kurtuluşuna vesile oldu. Şanslı insanlar ki Şeyh Efendi’nin 

kerametiyle hem dünyada hem ahirette kurtuluşa erdiler. En yüksek makamlara çıkacaklar 

inşallah.  

Kendini alim zanneden, bir şey zanneden, şeyhlere laf eden insanlar da pişman 

olacak. Allah akıl fikir versin, Allah doğru yoldan ayırmasın, evliyaların yolundan ayırmasın 

bizi inşallah.  

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha 

      Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
09 Kasım 2016/09 Safer 1438 Tarihli Sohbeti 
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