
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MEHMET ŞEVKET EYGİ EFENDİ 
 

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. 

Şeyh Babanın dostu bir insan olarak Mehmet Şevket Eygi Efendi hakkında bir iki 
söz söylemek lazım. Allah rahmet eylesin. Şeyh Efendiyle tanışması 70’li senelere dayanır. 
O vakit hak söz söylediği için hapislere girmişti. Şeyh Baba da devamlı onunla yazışırdı, 
mektup yazardı, onunla güzel bir bağlantısı vardı. Yani Şeyh Babamız’ın, Şeyh Nazım 
Hazretleri’nin İstanbul’da en eski tanıdıklarındandır.  

Bu insan nasıl bir insan? Mükemmel. Allah’a inanan, dünyaya gönül vermeyen, 
anne rızasını almış bir insan. Sonuna kadar annesine hizmet etti. Kendisi de Ehli Sünnet 
Vel Cemaat, hak yolda, tarikat yolunda güzel bir kişiydi. İnsanlara hidayet olsun diye Allah 
onu bir vesile yaptı. Ne kadar yeni çıkan nesil varsa, böyle bir insan olabilir, görsünler diye 
bir vesile oldu. Zerre kadar sapmadı. Şimdi moda çıktı ya, bütün fikir adamları nefislerine 
uyup, tarikatı kötüler, şeriatı kötüler, bu adam zerre kadar onu yapmadı. Onu bırak, 
devamlı doğru yolu, hak yolu müdafaa ederdi.  

Onun için rahmetlinin makamı büyüktür. Dünyada yaşarken kıymeti maalesef 
bilinmedi ama Allah’a şükür çoğu böyle mübarekler dünyadayken, hayattayken kıymeti 
bilinmez, daha sonra kıymeti bilinir, vefatından sonra daha fazla faydası olur. Rahmetlinin 
çoluğu yok, çocuğu yok ama sadakayı cariyesi ebedi yani kıyamete kadar olacak. Hayırlı 
ilim bırakmış, güzel bir amel bırakmış, hayır hasenatı da çok. Bıraktığı, faydalanılacak hem 
kendi ilmi var hem bir iki sene önce ziyarete gitmiştik, o vakit kırk bin tane kitabı vardı, 
onları da kütüphaneye bağışladı, hediye etti ki insanlar faydalansın.  

Dün de cenazesi vardı. Çok güzel, Osmanlı usulü, hem namazlar cemaatle kılındı 
hem cenazesi güzel olarak gitti. Şehadetler getirildi, hüsnü şehadetle gitti. Bir insanın, bir 
Müslümanın bu dünyada isteyeceği şeyin bu olması lazım. Dünya malı mülküyle değil de 
böyle hüsnü şehadetle, faydalı şeyler bırakıp gitti. Bu insan ilim dışında güzel ahlakı ile 
örnek oldu. Bunu herkes yapabilir, fakiri de zengini de yapabilir. Ötekilerini yapamıyorsa, 
o bile bir örnek olarak insanlara yeter, Müslümanlara yeter.  

Allah rahmet eylesin, inşallah cennette gene buluşuruz. Dünya hali, kimse bu  



 
 

 

 

 

 

hayatta kalamaz, herkes sırasıyla gidiyor ama tabi bu gibi insanlar âlimdir, hakiki âlimdir. 
Bunlar kayboluyor ama gene de Allah istedikten sonra, vefatlarından sonra daha da fazla 
faydaları olur inşallah. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. 
 
Lillahi Tealel Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
  14 Temmuz 2019 /11 Zilkade 1440 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


