
 
 

 

 

 

 

 
MEŞAYIHLARA MUHABBET EDİN 

 
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. 
 

“İnde zikrissâlihîn tenzîl-ür-rahme” (Hadis-i Şerif) Salihleri zikredince rahmet iner. 

Bugün, büyük Şeyh Efendi, Şeyh Abdullah Dağıstani Hazretleri’nin (k.s.) ahirete irtihal 

ettiği gündür. Onu zaten her gün anıyoruz, her gün ondan medet istiyoruz; himmetleri 

hazır olsun.  

Sırf bir gün hürmet etmekle olmuyor. Bütün evliyaları, meşayıhlarımızı her gün 

anmamız lazım. Allah’a şükür her gün anıyoruz. Bir gün tahsis etmek olmaz, her an 

kalbimizde olması lazım, daim bizimle olması lazım. Himmetleri hazırdır Allah’a şükür. 

İlla bugün, senede bir gün hatırlamakla olmaz.  

Allah’a şükür onların himmetleri, medeti her daim hazırdır. Ne zaman bir sıkıntı 

olsa, “medet” deyince himmetleri hazır oluyor. Büyük evliyaların, meşayıhların, 

şeyhimizin, şeyhimizin şeyhlerinin himmetleri öyledir. Onlar Hayy’dır; burada gözlerini 

kapatırlar ama öteki tarafta açıp, gene himmetleri daimdir, hem de daha kuvvetli olarak.  

Budur itikadımız, Ehli Sünnet Vel Cemaat itikadı budur, ölüm son değildir. Zaten 

onlar Hayy’dır, Allah’ın sevgili kullarıdır, Hayy makamında yaşıyorlar Allah’a şükür. 

Onların himmetlerini daima isteyin, yardım isteyin çünkü bu dünyada yardım talep etmek 

iyidir. Elimizden tutacak bir insan olması, bir zat olması güzel bir şeydir.  

“Biz yaparız, ederiz” demeyin; muhakkak birinin elinizden tutması iyidir, büyük bir 

nimettir. Allah’a şükür çok az insan bu himmetlere nail olmuştur. Şeyh Efendi 

Hazretleri’nin (k.s.), Şeyh Babamızın gösterdiği, insanlara anlattığı şeylere, o fazilete onlar 

da nail oldular; görmedikleri halde Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e muhabbet ettiler, 

sahabelere muhabbet ettiler, meşayıhlara, şeyhlerimize muhabbet ettiler. O güzel bir şey 

oldu. 

Herkese nasip olmaz, dediğimiz gibi az insana nasip olur. Allah’a şükür. Bu 

nimetler için şükretmemiz lazım çünkü şükrettikçe Allah nimetleri ziyade eder. Hakiki  



 
 

 

 

 

 

nimet de manevi olandır; imandır, nurdur Allah’ın izniyle. Allah bu nimetlerimizi ziyade 

etsin. 

 

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha 

 

      Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
1 Ekim 2016/29 Zilhicce 1437 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


