
 
 

 
 
 
 
 
 
 

İKİ ÇEŞİT İNSAN 
 

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. 

 
İki çeşit insan vardır. Çok çeşit var ama bu iki çeşit tam birbirlerine zıt olan 

insanlardır. Birileri Allah’ın sevdiği kullar, evliyalardır, birileri de Allah’ın sevmediği, Allah’ın 
düşmanı olan insanlardır.  

Bir kısım evliyaullah Allah’ın işine karışmaz, dünya yıkılsın, yansın, ne dua eder ne 
itiraz eder ne bir şey yapar. Yani kalpleri zerre kadar değişmez. Onlar Allah’la beraberdir. 
“Allah’ın iradesi budur, onun hiç önüne geçmeyiz.” derler. Bu bela kalksın, bu musibet 
kalksın yahut bu insanları şey yapalım diye dua da etmezler. Onlar Allah’ın özel kullarıdır, 
sevgili kullarıdır. Bütün evliyalar böyle değil de bir kısmı böyledir.  

İkinci tayfa da bunlar dünya yıkılsa umurlarında değil, kendi nefislerini kurtarsınlar, 
bütün insanlar gitsin, dünya yansın, yıkılsın, bir şey kalmasın ama kendilerine bir şey 
olmadıktan sonra umurlarında değildir. Bunlar Allah’ın düşmanlarıdır, Allah’ın sevmediği 
insanlardır. Birisi Allah için, Allah’ın iradesini kabul etmiş, her şeyi kabul etmiş. Birisi 
Allah’ın iradesine kendisini teslim etmiş, ötekisi de kendi nefsini düşünen, başka şey 
düşünmeyen bencil, enaniyet sahibi insanlardır.  

Şimdi o birinci kısımdan çok az insan var. Evliyaullah zaten çok değildir, ötekiler de 
dünyayı doldurmuş. Dünya onlardan doludur, dünya yıkılsın kendilerine bir şey olmasın, 
sevmedikleri insanlar gitsin, memleket harap olsun, dünya harap olsun, kendi sevmedikleri 
insan yahut hoşlanmadıkları insan gitsin, ondan sonra kendilerine bir şey olmadıkça 
umurlarında değildir.  

 
Bu, ahir zamandır, Allah bunlardan çok yaratmış. Onlar dünyada bir şey 

kazanzamazlar, ızdırapla yaşarlar, huzursuz yaşarlar, ahirette de onların halleri daha beter 
olur. Allah muhafaza etsin, Allah’ın sevdiği kullarından olalım inşallah. Bu dünyaya 
ehemmiyet vermeyen kullardan olalım inşallah.  
Ve Min Allahu Tevfik 
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