
	
	

	
	

	

	

 
 

ALLAH’I UNUTANLARDAN OLMAYIN 
 

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. 

Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim 

  

 قَاَل َكَذلَِك أَتَْتَك آیَاتُنَا فَنَِسیتَھَا َوَكَذلَِك اْلیَْوَم تُنَسى
 
“Kâle kezâlike etetke âyâtunâ fe nesîtehâ, ve kezâlikel yevme tunsâ.” “Allah, ‘Evet, 

öyle. Âyetlerimiz sana geldi de sen onları unuttun. Aynı şekilde bugün de sen 
unutuluyorsun.’ der.” (Taha Suresi - 126) Allah Azze ve Celle buyuruyor ki: “Bütün bu 
gördüğünüz deliller, işaretler, ayetler size gönderildi, insanoğluna gönderildi ki Allah’ı 
hatırlasın, unutmasın.”  

Onları unutunca ne oluyor? İnsan Kıyamet Günü unutuluyor. “Bu kadar ayet 
gönderdik, senin umurunda olmadı, hiç kâle almadın. Onun için kıyamet günü, mahşer 
gününde yüzlerce sene, binlerce sene beklersin.” O Allah’ı unutan insan, beni unuttular 
diye düşünür. Allah unutmaz, sen yaptığının karşılığını bulacaksın. Allah’ın emirlerini nasıl 
kâle almadıysan, unutmuş gibi yaptıysan Allah da seni orada unutturur. 

Beklersin, binlerce sene beklersin. Çoğu insanın dünyada yaşayacağı yüz sene bile 
olmuyor. Ama ahirette binlerce sene var çünkü ölüm yok. Ölüm olmadığı için vakit 
boldur, orada atılıp kalırsın. “Yahu acaba ne oldu? Binlerce sene bekledik, bizi unuttular 
burada galiba. Ne cehenneme gideceğiz ne cennete, burada mı kalacağız?” diye düşünür. 
Bu yapılan senin yaptığına karşılıktır. 

Unutma! Daima Allah’ı hatırla. Allah’ı hatırlayınca insan kötülük yapmaz. Allah’ı 
hatırlamayan, Allah’ı aklına getirmeyen insan bütün kötülükleri yapar. Allah’ı zikretmek 
daima Allah’ı hatırlamak demektir. Zikir sırf lisanla değil, vücutla da olur. Allah’ı 
unutmamışsan bütün vücudunla Allah’ı zikretmiş olursun.  



	
	

 

 

 

 

Allah bizi O’nu hatırlayanlardan, daim beraber zikredenlerden eylesin inşallah. 
Zikir ehli makbuldür, Allah’ı hatırlamayan da makbul değildir. Onlar unutulur, kâle 
alınmaz, parası, pulu, mevkisi fayda etmez. Allah herkese hidayet versin inşallah.  

Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
17 Temmuz 2017/23 Şevval 1438 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı	


