
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ALLAH’IN EVLİYALARI 
 

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. 

Allah Azze ve Celle’nin katında kıymetli insanlar var, sevdikleri insanlar vardır. Onlar 
Allah’ın evliyalarıdır. Herkes Allah’ın sevdiği kulu olabilir. Evliya illa da keramet gösterecek 
diye bir şart yok. Veliullah demek, Allah’ın sevdiği kuludur. Ona talip olmamız lazım, onu 
istememiz lazım çünkü kazanç odur. 

Senin sevdiğin, seni seven insanlar olabilir ama hakiki sevgi Allah’ın sevgisidir, 
Allah’ın muhabbetidir. Ötekiler severiz der, senin arkadaşınız der, hele kötü arkadaşlar 
olursa hem seni dünyada zarara sokar hem de ahirette zarara sokar. Dünyada seni nefsine 
köle eder, rezil eder, itibarını kaybedersin. Allah’la beraber olan, Allah’ın sevdiği kul olursan 
kazanmış olursun. Dünyada seni kimse tanımaz etmez olsa bile Allah seni sevdikten sonra 
sen kazanmışsın. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Hadis-i Şerifinde buyuruyor: “Allah’ın 
sevdiği bazı kullar var, onlar kendilerine kimsenin itibar etmediği insanlardır.” Uzaklarda, 
köşelerde, kenarlarda dururlar, kimse bakmaz, baksan itibar olunacak, ehemmiyet verilecek 
insan değil dersin.  

Zaten o insanlar, Allah’la beraber oldukları için bu dünya umurlarında değil, kim 
sevmiş kim sevmemiş umurlarında değil. Çoğu gizli saklı insanlardır. Her çeşit insandan var 
ama daha fazla onlardandır çünkü hakiki sevgiyi bulmuş, Allah’ın sevgisini, Allah’ın aşkını 
bulmuştur o insanlar. “Dünyada bana itibar ettiler, bana hürmet ettiler, bana şunu ettiler, 
bunu ettiler…” diye üzülmezler, hiç gücenmezler. Dünya ehli en ufak bir şeyde “Beni 
görmedi, bana itibar etmedi, bana hürmet etmedi.” diye gücenir, küser. Hâlbuki o 
mübareklerin hiç umurlarında değil, isterse bütün dünya onlara itibar etmesin daha fazla 
hoşlarına gider.  

Onlar akıllı insanlardır, kazanmış insanlardır. Onlar Peygamber (s.a.v.)’in, Allah Azze 
ve Celle’nin sevdikleri insanlardır, mühim olan odur. Allah bizi sevdiklerinden etsin, Allah’a, 
Peygamber (s.a.v.)’e muhabbetimizi ziyade etsin inşallah. 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha             Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
                                                               08 Şubat 2021/26 Cemaziyülahır 1442 Tarihli Sohbeti 
                                                                               Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


