
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SAHTE VE GERÇEK EVLİYALAR 
 

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. 

Bismillâhirrahmânirrahim 
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 “Elâ inne evliyâa(A)llâhi lâ ḣavfun ‘aleyhim velâ hum yahzenûn” diyor Allah Azze 
ve Celle Kur’an-ı Kerim’de. (Yunus Suresi – 62) “Bilesiniz ki, Allah’ın dostlarına hiçbir 
korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de.” Evliyalar Allah’ın sevgili kullarıdır, Allah’ın 
seçtiği kullardır, insanlar arasında rahmete vesile olsunlar diye onları Allah Azze ve Celle 
tayin etmiş. Eskiden her yerde görünürlerdi, belliydiler, şimdi gizlendiler, nadir görünürler.  

Onlar bu zamanın, ahir zamanın icabı gizlenirler. Çünkü Allah’ın dediği olacak, 
ondan sonra onlar gene zahir olacak. Ne zaman zuhur edecek, gizlenmeden çıkacak? Mehdi 
Aleyhisselam’ın zamanında. Evliyaların her biri dünyada aynı sayıda olurlar ama tabi 
dünyanın nüfusuna göre nadir gözükürler, az gözükürler. Daha önce nüfusa göre daha 
fazlalardı, insanların imanına göre her tarafta görünürlerdi, bilinirlerdi. Şimdi bilinmemesini 
bırakın, her şeyde olduğu gibi sahteleri de var. İnsanlar onları evliya zanneder, o suretle çoğu 
zaman kanmış oluyorlar.  

İnsanları kandırmak için her türlü hileyi yapan insanlar çoktur. Onun için Allah 
insanlara hakikisini nasip etsin. İnsanlar doğru yoldaysa Allah insanın niyetine göre yaptığı 
şeyleri mükâfatlandırır. İnsan Allah rızası için, Allah’ın veli kulu diye birine tabi olursa, yol 
şeriatın, tarikatın emirlerine uyarsa, gene o insan kazanmış olur. Karşıdaki evliya değilse, 
itibarı olmayan bir evliya değilse, insanın niyetine göre Allah muhakkak karşısına hakikisini 
çıkarır. Onun için evliyalar, Allah’ın velileri, Allah’ın sevgili kullarıdır. Onları seven, onlara 
itibar edenin karşısına Allah muhakkak sonunda hakikisini çıkarır.  

Allah insanların, nefislerin şerlerinden muhafaza etsin. Allah’ın rahmeti büyüktür, 
Allah hiçbir şeyi boşa çıkarmaz. İnsanın niyeti kötüyse sonu da kötü olur, halisse muhakkak 
hayır olur. Allah doğru yoldan, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in o güzel yolundan ayırmasın 
inşallah. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
 

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
 22 Mayıs 2021/10 Şevval 1442 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


