
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ŞEYH EFENDİ’NİN YAPTIKLARI 
 

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. 

Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim, Bismillâhirrahmânirrahim  

لاَو
%

ث َكِّ:َر َدنِع 23ٌَْخ ُتاَحِلاَّصلا ُتاَ*ِقاَ&
َ

أ 23ٌَْخَو اً?اَو
B

الَم
ً 

“ve el bâkıyâtu es sâlihâtu hayrun inde rabbi-ke sevâben ve hayrun emelen” (Kehf 
Suresi – 46) “Ama bâki kalacak yararlı işler, sevap olarak da emel olarak da Rabbinin katında 
daha hayırlıdır.” Baki olan Allah Azze ve Celle’dir. Tabi hayırlı işler, sâlih ameller de bâkidir. 
İnsan dünyadan ya sâlih amelle gider yahut kötü amelle. Faydalı olan, bize bâki lazım olan 
sâlih ameldir.  

Sâlih amel hususunda bizim gördüğümüz misal Şeyh Babamız, Şeyh Nazım 
Hazretleri’dir (k.s.), O’nun hayatıdır. Bütün hayatı sâlih amelle, İslam’a hizmetle, insanlara 
hizmetle geçti. Kolay geçmedi, Şeyh Babamızın zor bir hayatı vardı ama onların hepsi geride 
kaldı. Onların sevapları bâki, hem kendisine hem de hidayet olduğu insanlara. Ne kadar 
hidayete ulaşan insan varsa onun sevabı Şeyh Babamızın hanesine yazılıyor. 

Şimdi Kıbrıs’ta İslam kalmışsa Şeyh Nazım Hazretleri’nin hürmetiyledir, O’nun 
çabasıyladır, mücadelesiyledir. O, 23-25 yaşlarındaydı oradaki firavunlara karşı mücadele 
ediyordu. Dini kökünden kazımaya uğraşıyorlardı. Neredeyse başarıyorlardı, kimse ses 
çıkaramıyordu, kimse bir şey diyemiyordu. Tek Şeyh Nazım Hazretleri (k.s.) karşı durdu, 
milleti hidayete eriştirdi. Korkmasınlar diye, Allah’tan korksunlar diye uğraştı. Oradaki 
kefereye karşı mücadele etti. İslam dinini kaldırmaya uğraşanlar başaramadı.  

Orada şehitler var, Sahabenin zamanından şehitler var. Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’in Sahabeleri orada yatıyor. Yerin üstündekiler gelip geçicidir. Onun için Allah 
birilerini gönderiyor. Bu da Şeyh Nazım Hazretleri’nin nasibine düştü, O da ecrini aldı. 
Oradan bütün dünyaya hidayete vesile oldu. Binlerce, yüz binlerce insan İslam’la müşerref 
oldu. Müslüman olup da hiçbir şeyden haberi olmayan, gavurdan beter çok insanlar vardı, 
onlar da hidayete erdi.  

Hepsi bâki amellerdir, sâlih amellerdir, makbul amellerdir. Mühim olan bunlardır. 
Ötekiler, zulüm edenler, İslam’a karşı çıkanlar rezil oldu gitti, ahirette çekecekleri daha  



 
 

 

 

 

 

kötüdür. Sâlih amelle gitmediler, kötü amelle gittiler. Bâki amelleri şerdir, insanlara 
kötülüktür. Yoldan çıkarttıkları insanlara kötülük yapmışlardır, herkese kötülük 
yapmışlardır, onlar da cezalarını bulur. 

Bizim için mühim olan burada sâlih amelle gitmemiz. Bâki olan onlardır, o 
mühimdir. Dünya için gelmedik, ahiret için geldik. Allah dünyada da verir, ahirette de verir, 
ona da mani yoktur. Allah muhafaza etsin. Allah Şeyh Babamızın gösterdiği, Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’in yolunda gitmeyi nasip etsin. Bizi sabitkadem kılsın, inşallah imanımıza 
kuvvet olsun.  

Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazrtleri’nin 
  05 Mayıs 2020/12 Ramazan 1441 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


