
	
	

	
	

	

	

 
 

SADIK KİŞİLERDEN OLUN 
 

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 buyuruyor ki:  

 

اِدقِینَ یَا أَیُّھَا الَِّذیَن  	آَمنُوْا اتَّقُوْا ّهللاَ َوُكونُوْا َمَع الصَّ
 

“Yâ eyyuhâllezîne âmenûttekûllâhe ve kûnû meas sâdikîn” (Tevbe Suresi – 119) 
“İyi insanlardan olun, sadıklardan olun.” diyor. Sadık dediği yalanı, yanlışı olmayan 
insanlardır.  

Yalan makbul bir sıfat değildir. Sadık dediği, hem temiz hem güvenilir insan. İnsan 
bu hayattayken dünya için güvenecek insan arar. Dünya için aradığı insanda dünyanın 
tedbirini alır. Akıllı insan bunu yapar. Ahiret için de kim kalbine yatarsa, ihlaslı olarak 
gördüğü insanlara tabi olmak ister.  

Onda da şeytan bazı insanları yanıltır, İslam’a uymayan şeyler yapmak ister. Bu 
sadık insanı ararken insan yoldan çıkmış olur, o daha kötüdür. Dünya için dünyalığı 
kaybedebilir; malını, parasını kaybedebilir ama iman sabittir. Ama birine ahiret için gidip 
de ahiretinden olmak akıl işi değil, ona dikkat etmek lazım.  

Bu insanlar Allah’ın dediğini mi yapıyor, yoksa insanları cezbetmek için onun 
tersini mi yapmak ister? Çünkü insanın nefsi kötülüğü sever, kötülük neredeyse oraya 
koşturmak ister. Nefsimizin arkasında gitmemiz değil de nefsimizin bizim arkamızdan 
gelmesi lazım. Terbiye olsun, insan olsun, insanı hayvana çevirmesin. Çünkü nefsine tabi 
olan ahirette hayvan muamelesi görür. Çünkü sen nefsine bineceksin, nefsin sana bindi mi 
sen onun bineği olursun, ona tabi olursun. 

 



	
	

 

 

 

 

İşte bunu insanlar anlamıyor. Kolay değil, nefsinin hoşuna gittiği yere gitmek ister. 
Onun için bu hususa dikkat etmek lazım. Her bakımdan sadıklardan olun diyor Allah 
Azze ve Celle. Sadıklarla olan, Allah’ın sevdiği insanlardan olur, Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’in sevdiği insanlardan olur. Allah hepimizi onlardan eylesin inşallah.  

 

Ve Min Allahu Tevfik 
           El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
13 Temmuz 2017/19 Şevval 1438 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı	


