
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ELESTÜ Bİ RABBİKÜM 
 

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. 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hadisi var:  

 فلتخا اهنم ر:انت امو فلتئا اهنم فراعت امف ةدنجم دونج حاورألا
 

“El-ervâhu cunûdun mucennede, femâ te’ârafa minha i’telef vemâ tenâkere minha 
ihtalef.” Fî mâ kàl, ev kemà kàl. Allah Azze ve Celle ruhları ilk başta Elestü bi rabbikum 
gününde yarattı, birbirleriyle tanıştırdı. O zamanda birbirleriyle tanışan ruhlar, aralarında 
muhabbet olanlar dünyada buluştukları vakit o muhabbet oluyor. O vakit birbirlerinden 
hoşlanmayan ruhlar, dünyada da vücutların içinde oldukları vakit gene birbirlerinden 
hoşlanmaz, uzak durur, düşmanlık yapar.  

Bu insanoğlunun, Allah’ın bir sırrıdır. O ruhların düşmanlıkta dostlukta olmalarını 
Allah Azze ve Celle o zamandan koymuş. Bazen bakarsın, kötü oldukları halde bu insanlar 
birbirleriyle anlaşıyor, demek o vakit Allah onları birbirleriyle tanışsınlar diye, birbirleriyle 
olsunlar diye onu koymuş. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yolunda olan tarikat ehlidir, 
onlar bu yolu ondan seviyorlar, ondan bu yola giriyorlar. Bu, Allah’ın bir nimetidir, Allah 
onlara birbirlerini “elestü bi rabbiküm” gününde sevdirmiş, dünyaya gelince de buluşunca 
o sevgi, muhabbet devam eder.  

O büyük bir nimettir çünkü bu gibi insanlar, çirkin şeylerden hoşlanmaz. Hıyanetten, 
küfürden, imansızlıktan, hayasızlıktan, onların hiçbirinden hoşlanmayan insanlardır onlar. 
Onlardan uzak durmaya uğraşırlar. Ötekiler de aynı şekilde bunlardan hoşlanmaz, bunlara 
bakmaz, bunlara yardımcı olmaz, bilakis ellerinden geldiği kadar bunları bitirmek isterler. 
Bitiremezler, o başka mesele ama Allah Azze ve Celle dünya için bu vaziyeti koymuş, o 
vaziyetle sürüp gidiyor.  

Ahirette herkes kendi nasibini alacak. Allah bizi iyilerle etsin, daim etsin, 
muhabbetimiz iyilere olsun inşallah. Allah Azze ve Celle onlara da hidayet versin. Allah’tan 
hidayet gelebilir, hiçbir şey Allah’a zor değil. Onun için Allah yardımcımız olsun, daima iyi 
insanlarla buluşalım, Allah iyi insanlar göndersin inşallah. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
 14 Ocak 2021/01 Cemaziyülahır 1442 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


